
NO NET LOSS CITY

Johdatus ekologisiin 
kompensaatioihin
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Mitä on ekologinen 
kompensaatio?

Luontoarvolle tapahtuvan HEIKENNYKSEN kompensointia

tuottamalla vastaava määrä HYVITYKSIÄ

eli suojelemalla tai ennallistamalla

samaa luontoarvoa toisaalla
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Ekologinen kompensaatio Suomessa

Nykyisellään ainoastaan Natura 2000 –alueen suojelusta poikkeaminen on 

järjestelmällisesti vaatinut luontohaittojen kompensoimista

Lisäksi kompensaatiota käytetty yksittäisissä poikkeuslupapäätöksissä

Uusi ehdotus luonnonsuojelulaiksi (HE 76/2022 ) mahdollistaa ja luo säännöt 

luontohaittojen vapaaehtoiselle kompensoimiselle



Ekologinen kompensaatio on 
osa lieventämishierarkiaa

Lieventämishierarkiassa noudatetaan seuraavaa järjestystä

1. Ensisijaisesti luontohaittoja tulee välttää sijoittamalla 

toimintaa luonnon kannalta vähemmän haitallisille alueille

2. Toissijaisesti heikennysalueella tapahtuvia luontohaittoja tulee 

lieventää luontopohjaisten ja teknisten ratkaisujen avulla

3. Välttämisen ja lieventämisen jälkeen jäljelle jäänyt luontohaitta 

kompensoidaan
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Ekologista kompensaatiota ohjaavat 
kansainvälisesti hyväksytyt, 
tieteelliset perusperiaatteet

• LIEVENTÄMISHIERARKIAN noudattaminen

• Tavoitteena KOKONAISHEIKENTYMÄTTÖMYYS (No Net Loss) 

tai NETTOPOSITIIVISUUS (Net Positive Impact)

• LUONTOARVOVASTAAVUUS eli kompensoidaan ensisijaisesti samalle 

luontoarvolle

• Hyvitysten tulee olla PYSYVIÄ – poikkeuksena väliaikaiset heikennykset

• Hyvitysten tulee lisäksi olla LISÄISIÄ

• hyvitykseksi eivät kelpaa toimenpiteet, jotka olisi tehty ilman 
kompensaatiotakin

• hyvityksiä ei voi laskea osaksi olemassa olevien suojelu- tai 
viherryttämisohjelmien tavoitteiden saavuttamista
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Ekologinen kompensaatio

Alkuperäinen heikennyssuunnitelma

Välttäminen

Lieventäminen

Kompensaatio

Luontoarvon
tila

Tilanne ennen
heikennystä

Kokonais-
heikentymättömyys

Lieventämishierarkia
Nettopositiivinen 
kompensaatio

Kompensaation tavoitteena on saavuttaa 
vähintään luontoarvon tilan 
kokonaisheikentymättömyys



Luontoarvovastaavuus

Yleensä kompensaatioita tehdessä heikennys ja hyvitys mitataan 

luontotyypeittäin

Joissain tapauksissa voidaan lisäksi tarkastella (esim. 

uhanalaisten) lajien elinympäristöön kohdistuvia heikennyksiä
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Luontoarvovastaavuudesta 
voidaan joustaa vain tietyin 
ehdoin

Uuden luonnonsuojelulain ehdotuksessa (HE 76/2022 ) 

uhanalaiseen luontoon kohdistuva heikennys on hyvitettävä 

heikennettävää vastaavaan, yhtä uhanalaiseen tai 

uhanalaisempaan luonnonarvoon kohdistuvin toimenpitein

Ei-uhanalaiselle tai tavalliselle luonnolle ei ole vastaavaa 

vaatimusta, mutta kansainväliset ohjeistukset suosittelevat, että 

luontoarvovastaavuudesta joustettaessa hyvitys tehdään aina 

uhanalaisemmalle luontoarvolle 

(ns. ”parempaan vaihtaminen”)
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Miten lasketaan kompensaatioiden 
suuruus?

123RF / HELSINGIN YLIOPISTO



Heikennys

ihmistoiminnasta johtuva luonnon tilan 

heikkeneminen

Suora heikennys = esim. rakentamisen alta 

hävitettävä luontoalue

Epäsuora heikennys = esim. rakennusalueen 

ympäristöön kohdistuvat melu- ja 

hulevesihaitat
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Hyvitys

luonnon tilaa ja sen säilymistä tukevat toimet

Ennallistamishyvitys  = hyvitys muodostuu 

luontoarvon tilan parantamisesta

Suojeluhyvitys = hyvitys muodostuu 

luontoarvon tilan heikkenemisen estämisestä
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Kompensaatiossa ei riitä, että heikennys- ja 
hyvitysalueiden pinta-alat ovat yhtä suuret

Hyvitystoimia tulee tehdä niin suurella pinta-alalla, että 

toimenpiteen tuottama luontoarvon tilan parannus  =   heikennysalueella tapahtuva luontoarvon tilan 
heikennys

Hyvitystoimenpiteen valinta vaikuttaa tarvittavan hyvitysalueen kokoon 

• jos käytetään vähän tai hitaasti luontohyötyjä tuottavia toimenpiteitä, tulee hyvitysalueen kokoa kasvattaa, 
jotta hyvitys vastaa kokonaisuudessaan heikennyksen suuruutta



Ekologinen kompensaatio ja 
viherpesu

Ekologiseen kompensaatioon liittyy viherpesun riski, joka pitää 

ottaa vakavasti

Luonnon kannalta on kuitenkin parempi, että väistämättä ja 

jatkuvasti syntyviä luontohaittoja yritetään kompensoida

Viherpesun leimalta vältytään, kun:

1. pidetään kiinni lieventämishierarkiasta, eikä käytetä 

kompensaatioita perusteluna heikennysten tekemiseen

2. ei lipsuta kompensoinnin perusperiaatteista (lisäisyys, 

pysyvyys, luontoarvovastaavuus jne.)

3. pidetään kirjaa ja ollaan avoimia siitä, mitä on kompensoitu, 

missä ja miten
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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/

