
NO NET LOSS CITY

Ekologisen kompensaation 
sosiaalinen hyväksyttävyys
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Miksi hyväksyttävyyden 
huomioiminen on tärkeää?

• Ekologisessa kompensaatiossa kompensoidaan 
ekologisesti määriteltyjä luontoarvoja.

• Kuntalaisilla on oma kokemus arvokkaasta luonnosta, ja 
viheralueisiin liitetään monenlaisia arvoja ja merkityksiä.

• Kuntalaisten viheralueiden rakentamiseen kohdistama 
vastustus koskee yleensä heidän kokemiaan 
luontoarvoja, johon ekologinen kompensaatio ei vastaa.

• Ekologinen kompensaatio voi tarkoittaa käyttörajoituksia 
myös hyvitysalueella, mikä voi aiheuttaa vastustusta 
alueen käyttäjissä.



Pelkkä ekologinen kompensaatio 

ei poista maankäytön ristiriitoja.

Kuva: SYKEkuvat



Hyväksyttävyyden huomioiminen 
kompensaation yhteydessä

• Kartoita säännöllisesti kuntalaisten viheralueille antamia 
arvoja, esimerkiksi virkistyskäyttökyselyillä.

• Panosta erilaisten kuntalaisten ja käyttäjäryhmien 
kuulemiseen. 

• Huomioi kunnan viheralueiden kokonaistilanne, niiden laatu ja 
tasapuolisuus eri alueiden kesken.

• Osallista kuntalaisia suunnitteluun ja perustele tehdyt 
ratkaisut.

• Vältä, lievennä ja hyvitä myös mahdollisia kuntalaisten 
kokemien viheralueiden sosiokulttuuristen arvojen menetyksiä.

• Tavoitteena ei voi olla kaikkien hyväksyntä (mahdotonta), vaan 
perustellut ja kuntalaisia (myös hiljaisempia) tasapuolisesti 
kohtelevat ratkaisut.
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Ekologisen kompensaation 
sosiokulttuuriset ulottuvuudet

NYKYTILA NYKYTILA

UUDEN KAAVAN 
TUOTTAMA TILA

EKOLOGISEN 
KOMPENSOINNIN 
TUOTTAMA TILA

Kaava-alue
Ekologinen 

hyvityskohde

VIHERALUEIDEN 
SOSIO-KULTTUURISET 
ARVOT

VIHERALUEIDEN 
SOSIO-KULTTUURISTEN 
ARVOJEN MUUTOS

Muutoksen välttäminen, 
lieventäminen ja hyvittäminen

Osallisuus

Ketkä?

Mitkä arvot?

Mikä on tärkeää?

Kuulluksi tuleminen

Tiedotus ja perustelut



Esimerkki virkistyskäytön huomioimisesta 
kompensaation yhteydessä:

Suunnittelualue – ennen

• Alueen asukkaiden lähimetsä, hyödynnetty 
arkiseen virkistäytymiseen

• Läheisestä koulusta käyty silloin tällöin 
metsäretkillä

• Paikallinen suunnistusseura järjestänyt 
iltarasteja

Hyvitysalue – ennen

• Metsätalouskäytössä ollutta metsää

• Satunnaista virkistäytymistä, ei kovin lähellä 
asutusta

Suunnittelualue – jälkeen

• Osallistamisessa tunnistettu asukkaille ja 
koululaisryhmille tärkeä näköalapaikka –
rajataan suunnittelualueen ulkopuolelle

• Varmistetaan myös näköalapaikalle pääsy –
käytäviä tonttien väleihin

• Suunnistusmahdollisuudet heikentyvät 
oleellisesti

Hyvitysalue – jälkeen

• Metsä suojellaan

• Suunnistajille myönnetään poikkeuslupia 
kilpailla alueella

• Kiinnitetään huomiota alueen 
saavutettavuuteen



Kuva: SYKEkuvat

Kuntalaisten viheralueille antamien 

arvojen selvittäminen ja huomioiminen 

lisää ekologisen kompensaation 

hyväksyttävyyttä.



Viheralueiden 

sosiokulttuurisia arvoja 

voidaan arvioida 

esimerkiksi 

tarkastuslistoilla.

Ekologisen kompensaation yhteydessä tarkasteltavat 

viheralueiden sosiokulttuuriset arvot
Arvon 

merkitys

Muutoksen 

vaikutus

Arvioitu 

toiminta-

tarve

Virkistys ja terveys

• Viheralueiden saavutettavuus alueen asukkaille ja niiden yleisyys

• Ilmanlaatu ja meluvaikutukset

• Luonnon kokeminen (erilaiset luontotyypit, eläimet ja kasvit)

• Lepo, rentoutuminen, rauhoittuminen

• Istuma-alueet, grillauspaikat, sosiaalinen kohtaaminen, tapahtumat alueella

Liikunta ja urheilu

• Kuntopolut ja -reitit, suunnistus, hiihto

• Ulkokuntosalit, pallopelit, frisbeegolf, luistinradat, pyöräily, ratsastus

• Uimapaikat, veneily, kalastus

• Koirapuistot ja koirien ulkoilu

Kasvatus ja koulutus

• Koulujen ja päiväkotien käyttö

• Luontokoulujen ja harrasteryhmien käyttö

• Vapaa luonnon havainnointi, lintutornit jne.

Leikki

• Leikkipuistot, mäenlaskupaikat

• Vapaat leikit, esim. majan rakennus, pelit ja leikit

Aineellinen hyöty

• Marjastus, sienestys, kalastus, kukkien yms. kasvien keruu

• Palstaviljely

Maisema ja esteettisyys

• Maisema-arvot, maisemallinen vaihtelu, näköalapaikat

• Kasvillisuus, istutukset, puusto

Kulttuurihistoria ja hengellisyys

• Historiallisesti merkittävät paikat

• Asukkaille omakohtaisesti tärkeät paikat

• Uskonnollisesti merkitykselliset paikat

Tulevaisuusarvot

• Alueiden säilyttämisestä seuraavat tulevaisuuden arvot ja 

käyttömahdollisuudet



Arvioinnin periaatteita

Viheralueiden arvoja ja suunnitellun muutoksen 
vaikutusta arvioidaan sekä kaava-alueella että 
hyvityskohteessa.

Yksittäisen arvon merkityksen arvioinnissa huomioidaan:

• käyttäjien määrä, käytetyn alueen koko 

• vastaavien arvojen olemassaolo lähialueilla ja muualla 
kunnassa ja niiden saavutettavuus käyttäjäryhmille sekä 
alueen arvojen laatu suhteessa lähialueisiin

• käytön jatkuvuus, ovatko toiminnat olleet pitkäaikaisia ja 
vakiintuneita?

• arvon kytkeytyneisyys muihin alueen arvoihin ja laajemmin 
kunnassa: vaikuttako arvo muiden alueiden käyttöön ja 
arvoon?
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Kuva: Jon Flobrant on Unsplash

Onnistunut kuntalaisten 

osallistaminen on avain ekologisen 

kompensaation ja suunnittelun 

hyväksyttävyyden lisäämiseen.

https://unsplash.com/@jonflobrant?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/hiking?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Kaavoituksessa yleisesti

• Onko viheralueiden käyttäjäryhmät tunnistettu kattavasti? 

• Onko erilaisilta käyttäjäryhmiltä kerätty kattavasti tietoa 

viheralueen käytöstä ja sille annetuista merkityksistä? 

• Onko suunnittelusta ja sen vaiheista tiedotettu kuntalaisia 

erilaiset kuntalaiset saavuttavalla tavalla?

• Onko kuntalaisilla ollut mahdollisuus aidosti vaikuttaa 

suunnitteluun varhaisesta vaiheesta lähtien?

• Onko varmistettu, että eri ryhmiä on kuultu tasapuolisesti ja 

tärkeimmät vaikutukset on tunnistettu? 

• Onko osallisten näkemykset huomioitu ja ristiriitoja pyritty 

sovittamaan yhteen? 

• Onko tehdyistä ratkaisuista ja niiden perusteluista tiedotettu 

kuntalaisia erilaiset kuntalaiset saavuttavalla tavalla?

Ekologisen kompensaation tuoma lisä

• Onko lievennyshierarkia ja ekologinen kompensaatio tehty 

kuntalaisille ymmärrettäväksi?

• Onko kaavoituskohteen lisäksi osallistettu myös 

hyvitysalueeseen kytkeytyviä käyttäjäryhmiä?

• Onko ekologisen lievennyksen ja kompensaation 

suunnittelussa pyritty ottamaan huomioon myös 

viheralueiden virkistyskäyttö?

• Onko ekologisen kompensaation toteutumista seurattu 

ja seurannasta tiedotettu kuntalaisia?

Osallisuudessa huomioitavaa
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Hankkeen toteutus: Jyväskylän yliopisto, 
Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen 
Keskusmuseo (LUOMUS), Suomen 
ympäristökeskus ja Akordi Oy 
yhteistyössä Jyväskylän, Lahden, Helsingin ja 
Espoon kaupunkien ja Kuntaliiton kesken.

Hankkeen kesto: 2021-2022

No Net Loss City –hankkeessa tuotettujen 
toimintamallin ja työkalujen kehittäminen ja 
pilotointi jatkuvat elokuun 2022 jälkeen BOOST-
hankkeen Työpaketissa 6.

Hankkeen rahoitus: Suomen itsenäisyyden 
juhlarahasto Sitra ja Kuntaliitto.

Hankkeen tiedot

https://boostbiodiversityoffsets.fi/

