
NO NET LOSS CITY

Lieventämishierarkia ja ekologinen 
kompensaatio kunnissa

Ehdotus toimintamalliksi
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Ekologinen 
kompensaatio kuntien 

luonto- ja virkistysarvojen 
turvaamisessa

• Suomi on sitoutunut luontokadon pysäyttämiseen. Tästä 
huolimatta luonnon monimuotoisuus vähenee Suomessa

• Kunnat ovat merkittäviä toimijoita luontokadon pysäyttämisessä. 
Kunnissa suoraa luontokatoa aiheuttaa erityisesti kaavoituksella 
ohjattu maankäyttö

• Luontohaittojen välttäminen on ensiarvoista. Haittojen 
syntymistä ei kuitenkaan voida kokonaan estää. Ekologinen 
kompensaatio mahdollistaa näiden luontohaittojen hyvittämisen

• No Net Loss City –hankkeessa suunniteltiin yhteistyössä kuntien 
kanssa toimintamalli ekologisen kompensaation käyttöönottoon 
kunnissa

Kuva: Susanne Varjola



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



Kuntien kompensaatiomallin lähtökohdat ja
tavoitteet
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• Kompensaatio käsitteenä yksinkertainen, käytännön toteutus kuitenkin 
laskennallisesti vaativa ja hyvitysten tuottaminen hidasta

• Mallin tavoitteena on istuttaa ekologinen kompensaatio osaksi kuntien nykyisiä
maankäytön suunnittelun prosesseja tavalla, joka

1. tehostaa luontohaittojen vähentämistä

2. edistää tieteellisesti uskottavaa kompensaatiota

3. ei synnytä uusia pullonkauloja kaavoitusprosessiin

• Malli korostaa koko lieventämishierarkian käyttöä luontokadon pysäyttämiseksi



Kompensaatiomallin pääidea

Kunnat lähtevät kerryttämään omaa 
HYVITYSPANKKIA, josta hyvityksiä käytetään 

tarvittaessa luontohaittojen kompensoimiseen

HYVITYSPANKKI = otos alueita, joissa tunnistettuja, 
kompensointiin soveltuvia luontoarvoja, ja joita 
voidaan joko pysyvästi suojella tai ennallistaa
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Yksinkertaistettu kompensaatiomalli

1. Välttäminen Yleispiirteinen
suunnittelu

• Luontohaittojen vättäminen

• Alustava kompensaatiotarpeen
arvio

• Hyvitysalueiden tunnistaminen ja
hankinta

Aluekohtainen
suunnittelu

• Luontohaittojen alueellinen
välttäminen ja lieventäminen
(Viheralueiden merkityksien huomiointi)

• Kompensaatiosuunnitelu

2. Välttäminen ja
lieventäminen

Toteutus

• Luontohaittojen
kompensointi

• Hyvitysalueen merkintä
rekisteriin

• Seuranta

3. Kompensointi



Yleispiirteinen suunnittelu

• Luontohaittojen välttäminen tärkeintä 
yleiskaava-tasolla

• yleiskaava luo ekologiset reunaehdot useille 
asemakaavoille

• viheralueverkoston yhtenäisyyden 
huomioiminen, ml. kuntarajat ylittävät 
verkostorakenteet

• Lisäksi hyvityspankkiin siirrettävien alueiden 
alustava tunnistaminen ja rajaus muun 
maankäytön ulkopuolelle

• alueiden etsintä voidaan toteuttaa osana 
yleiskaavoitusta tai erillisenä prosessina
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Hyvitysalueiden tunnistaminen ja
hankinta

• Tunnistetaan alueita, joilla voidaan tehdä hyvitystoimia etukäteen ja varataan ne 
hyvityspankkiin. Alueita käytetään hyvitysalueina sitten, kun luontoarvoja joudutaan 
muualla heikentämään. Pankin alueet voidaan korvamerkitä kompensaatiokäyttöön 
esimerkiksi kunnan sisäisellä päätöksellä tai yleiskaavamerkinnällä.

• Pankin kohteiden tulee täyttää kompensaation yleiset reunaehdot, kuten esimerkiksi 
lisäisyysehto. Kohteet ovat lisäisiä, kunhan alueet eivät kuulu jo entuudestaan olemassa 
oleviin suojelu- tai viheralueohjelmiin.

Vaihtoehdot kunnan omalle hyvityspankille

• Lähikuntien yhteiset hyvitysaluepankit
• Hyvitysten hankinta mahdollisesti

syntyvän kompensaatiomarkkinan
kautta



Aluekohtainen 
suunnittelu

• Yksityiskohtaisempi välttäminen ja 
lieventäminen

• Lopullisten luontohaittojen määrittäminen ja 
sen perusteella tapahtuva kompensaation 
suunnittelu

• sopivien alueiden varaus esim. 
hyvityspankista

• suunnittelu mahdollista toteuttaa kunnan 
omana työnä tai konsultin toimesta

• Asukkaiden viheralueille antamien 
merkityksien huomioiminen osana välttämis-, 
lieventämis- ja kompensaatiosuunnittelua
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Kaavan toteutus
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• Rakennushankkeen varmentuessa 
kompensaation toteutus suunnitelman 
mukaisesti

• tarvittaessa tarkistukset lopulliseen 
luontohaittaan ja hyvityksen suuruuteen

• viranomaisen tekemä hyvitysalueen 
rajauspäätös muuttaa kompensaation 
sitovaksi

• hyvitysalueen merkintä 
viranomaisrekisteriin

• Tarvittaessa kuntalaisten viheralueiden 
muutoksista kokemien haittojen 
lieventäminen ja korvaaminen
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• Virallinen kompensaatio varmennetaan ELY-keskuksen toimesta ja merkataan 
viranomaisen ylläpitämään avoimeen kompensaatiorekisteriin

• Varmentamisessa kolme vaihetta

Ennen perustavia toimenpiteitä
1. ELY:n lausunto hyvityssuunnitelmasta – minkä luontoarvon tilaa ollaan 
parantamassa, missä ja miten?

Perustavien toimien jälkeen
2. ELY:n lausunto toimenpiteen todentamisesta (tuotettujen luontoarvojen määrä 
ja laatu)

3. Kompensaation todentaminen, hyvitysalueen virallinen rajauspäätös ja vieminen 
julkiseen rekisteriin

Viranomaisvarmennus osana 
kuntakompensaatiota
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Miksi tämä toimintamalli?

Ekologinen kompensaatio on kustannustehokkainta 
ja vaikuttavinta, kun se toteutetaan ennakoivasti ja 
riittävän laajassa kaavoituksellisessa sekä 

maantieteellisessä mittakaavassa

• kalliiden luontohaittojen välttäminen

• hyvitystarpeiden aikainen tunnistaminen ja 
tuottaminen pienentää hyvityksen kustannuksia



Kohti toimintamallin
käyttöönottoa

• Ekologinen kompensaatio istuu hyvin

nykyiseen maankäytön suunnittelun

prosessiin. Hyvityspankin luominen ja

ylläpito ovat ainoat täysin uudet toimet.

• Kuntakohtaiset reunaehdot: poliittinen 

mandaatti, strateginen johtaminen

• Kuntakohtaiset tietotarpeet: Koko kunnan 

kattava luontotieto + asukkaiden viheralueille 

antamat merkitykset



15

Kunnalta vaadittavat toimet kompensaatiojärjestelmän 
pyörittämiseen:
• Strategisten tavoitteiden yhteensovittaminen
• Luonto- ja viheraluetiedon kartoittaminen
• Soveltuvien hyvitysalueiden tunnistaminen
• Yleispiirteinen ja aluekohtainen 

maankäytönsuunnittelu
• Maanhankinta
• Kompensaatiosuunnittelu ja kompensaatiotoimien 

toteuttaminen
• Kompensaation koordinointi, kuntatoimijoiden 

kouluttaminen, viranomaisyhteistyö

Kompensaatiojärjestelmälle 
kannattaa luoda selkeä 
vastuutaho, nk.
kompensaatiovastaava
(viranhaltija, kunnan yksikkö 
tms.)

Toimintamalli edellyttää 
kuntatoimijoiden yhteistyötä ja 

koordinointia 
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Kompensaatiojärjestelmälle 
kannattaa luoda selkeä 
vastuutaho, nk.
kompensaatiovastaava
(viranhaltija, kunnan yksikkö 
tms.)

Toimintamalli edellyttää 
kuntatoimijoiden yhteistyötä ja 

koordinointia 
Maankäytön suunnittelu

Maakuntakaavan määräämien reunaehtojen tunnistaminen (esim. 

tärkeät viheryhteydet, maankäyttövaraukset)

Yleiskaavoitus

Lieventämishierarkian mukainen luontohaitan välttäminen 

yleiskaavoituksessa

Yleiskaavoitus

Lieventämishierarkian mukainen luontohaitan välttäminen ja 

lieventäminen asemakaavoituksessa. 

Asemakaavoitus

Kuntalaisten osallistaminen Kaavoitus, vuorovaikutusvastaava

Hyvitysalueet

Mahdollisten hyvitysalueiden tunnistaminen ja rajaaminen 

hyvityspankkiin

Yleiskaavoitus, ympäristötoimi

Kompensaatiosuunnitelmien tilaaminen/tekeminen Asemakaavoitus, ympäristötoimi

Luonnonhoito ja ennallistaminen hyvitysalueilla Viher- ja rakennuspalvelut, ympäristötoimi

Kompensaatiorekisterin ajantasaisuudesta huolehtiminen Ympäristötoimi, asemakaavoitus

Luontotieto

Yleispiirteisen luontotiedon kerääminen/tilaaminen ja hallinnointi Ympäristötoimi, kaavoitus

Asemakaavatasoisen luontotiedon kerääminen/tilaaminen ja 

hallinnointi

Asemakaavoitus, ympäristötoimi

Maanhankinta & rakentaminen

Mahdollisten hyvitysalueiden hankinta hyvityspankkiin Tonttiyksikkö

Maankäyttösopimusneuvottelut Tonttiyksikkö

Tontinluovutuksen kilpailutus (esim. lieventämistoimet 

kilpailukriteerinä)

Tonttiyksikkö

Lieventämishierarkian mukaisten teknisten lievennystoimien 

valvonta heikennysalueella (rakennuslupa & toteutus)

Rakennusvalvonta, ympäristötoimi

Koordinointi

Vastuu kokonaisuuden hallinnasta ja toimintamallin 

kehittämisestä

Kompensaatiovastaava

Muiden kuntatoimijoiden opastaminen ja informointi Kompensaatiovastaava
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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/

