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• Hyötykäyttö ja luontoarvot yhteen sovittavalla maankäytön 
suunnittelulla voidaan merkittävästi pienentää luontohaittoja

• Ekologinen kompensaation eli luontohaittojen hyvityksen 
velvoittaminen on tarvittava järjestelmämuutos

• ”Pilotoidaan ekologisen kompensaation käyttöä esimerkiksi 
isoissa infrastruktuurihankkeissa ja arvioidaan saatujen 
kokemusten perusteella lainsäädännön uudistustarpeita”
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• Haittojen välttäminen on kaikkein tehokkain keino 
elinympäristöjen heikennyksen torjunnassa

- Haittoja ei riittävissä määrin vältetä vapaaehtoisesti

• Kulutuksen ja väestön kasvun vuoksi kaikkia haittoja ei voida 
millään välttää

- Välttämistä voidaan edistää luvitusta kiristämällä (kaiken kokoisissa 
hankkeissa) ja velvoittamalla haittojen hyvitys

- MRL ja LSL kokonaisuudistus!
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• Velvoitetaan lainsäädännöllä haittojen hyvitys

• Kompensaatiomaksu kaikkiin rakennuslupiin

• Laaditaan yksinkertainen laskutapa infrastruktuurien pinta-
alaperusteiseksi kompensaatiomaksuksi (täysin tehtävissä 
olemassa olevalla tietotaidolla)

• Kompensaatiomaksusta saatavat tulot korvamerkitään
elinympäristöjen tilan edistämiseen ja luonnon suojeluun 
aiheutettujen haittojen hyvitykseksi
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• Luonnonsuojelulaki koskee suojelualueita ja suojeltuja 
luontotyyppejä ja lajeja?

• Heikennys lähtökohtaisesti jo kielletty?

• Miksi kompensaatiota käsitellään pääsääntöisesti LSL 
uudistuksen yhteydessä? 

Tärkeätä käsitellä etenkin MRL uudistuksessa.

• Kompensaatiovelvoitteen pitää kattaa kaikki luontohaitat 
kaikissa luontotyypeissä

Pienet kesämökkien, yksittäisten avohakkuiden ja tuulivoimapuistojen 
aiheuttamat luontohaitat

Suuret kaivosten, tunninjunien, ostoskeskusten ja moottoriteiden 
aiheuttamat luontohaitat
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• Yksinkertainen laskutapaesimerkki kompensaatiomaksulle:

Asiantuntijatyönä laaditaan kompensaatiomaksutaulukko 
lupaviranomaiskäyttöön

Taulukossa kaikki pääluontotyypit jaettuna 3-4 kuntoluokkaan

Asiantuntijatyönä on laadittu pinta-alaperusteinen kunkin luontotyypin 
kutakin kuntoluokkaa vastaavan luontohaitan hyvityksen 
keskimääräinen kustannus

Kustannus saadaan tunnetuista ennallistamis- ja suojelu 
kustannuksista

Lupaviranomainen arvioi luontotyypin ja kuntoluokan ja määrää 
lupamaksun yhteydessä heikennettävää pinta-alaa vastaavan 
kompensaatiomaksun

JYU.WISDOM Since 2018.



MRL JA LSL UUDISTUS?

JYU. Since 1863.

JYU.WISDOM

janne.kotiaho@jyu.fi                 @JanneKotiahoJYU.WISDOM Since 2018.

Luontotyyppi Kunto-
luokka

Hankkeessa 
heikennettävä 
pinta-ala m2

Kompensaatio-
maksu €/m2

Heikennettävän
pinta-alan ja 

maksun tulo €

Kuiva kangas 0 60 0,15 9,-

1 120 2,- 240,-

2 10,-

3 20 45,- 900,-

Kompensaationmaksu yhteensä 1149,-

• Esimerkin omainen kompensaatiomaksutaulukko
Esimerkki 200 m2 omakotitalon rakentamisesta kuivalle kankaalle avohakkuun ja 
luonnontilaisen metsän vaihettumisvyöhykkeelle 

Kompensaatiomaksun €/m2 määräytymisessä huomioitava useita asioita

Kertoimiin perustuva lähestymistapa

Kuntoluokka 0 = lähes täysin tuhottu (500€/ha x3), 3 = luonnontilaisen kaltainen 
(30.000€/ha x15) HUOM! Luvut ovat keksittyjä, eivät todellisia
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• Kokonaisheikentymättömyys (NNL): kompensaation tulee 
hyvittää kaikki ekologiset haitat

• Samanlaisena hyvitys: mitä menetetään tulee korvata 
täsmälleen samalla biodiversiteetillä

• Joustava hyvitys: sallitaan toisenlaisella luontotyypillä 
hyvitys

• Lisäisyys: hyvityksiä ei saa laskea hyväksi, jos hyvitykseen 
käytetyt toimenpiteet olisi tehty jostain muusta 
syystä/velvoitteesta muutenkin
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• Nämä ideaaliset käsitteet muuntuvat käytännöksi heikosti

• Kuinka paljon hyvityksiä vaaditaan on subjektiivinen kysymys

- Kokonaisheikentymättömyyden (No Net Loss) vaade on yleisesti 
hyväksytty ideaali

- Haittaveron luontoisesti voidaan vaatia ylikompensaatio (Net Gain)

• Samanlaisena hyvitys on illuusio

- Jokainen yksilö on geneettisesti uniikki ja jokaisessa yhteisössä on 
uniikki määrä lajeja ja niiden yksilöitä

- Samanlaisuus riippuu mittaamisen tarkkuudesta

• Operatiivisesti keskeistä on mittaamisen yksinkertaistus ja 
jousto

• Oikea kysymys ei ole sallitaanko jousto vai ei, vaan se 
kuinka paljon joustoa sallitaan
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• Tapauksesta riippuen 
kertoimia tarvitaan 
kymmenkunta

• Kertoimilla kasvatetaan 
hyvitysalueen pinta-alaa

• Kertoimilla hallitaan 
kompensaatioon liittyviä 
epävarmuuksia
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• Toteutettavuuteen 

• Uskottavuuteen

• Vaihtoehtoihin

• Kertoimiin

• Kustannukseen

• Kompensaation määrittelyn jakaminen 15 päätökseen 
mahdollistaa kompensaation systemaattisen suunnittelun ja 
suunnitelman läpinäkyvän arvioinnin

• Päätökset voivat olla kaikille ekosysteemeille samat 
tavoitteiden, tilan ja ajan suhteen

• Päätökset ovat erilaisia monimuotoisuuden mittaamisen ja 
hyvitysten tuottamiseen käytettyjen toimenpiteiden osalta
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• Kokonaisheikentymättömyyden määritelmä ei itsestään selvä

• Kokonaisheikentymättömyys jokaiselle lajille on käytännössä 
mahdottomuus

Kaikkien lajien mittaaminen ei käytännössä mahdollista

• Kokonaisheikentymättömyys keskimäärin kaikille lajeille 
(50 % NL / 50 % NG)

• Vaadittava päätös: kuinka varmasti ja minkä kaikkien 
luontopiireteiden vaaditaan saavuttavan NNL?

• Ehdotus: saavutetaan NNL keskimäärin rakennepiirteiden 
perusteella mitattuna

- lisätään kerroin epävarmuudelle
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• Haitat usein pysyviä

• Hyvitystenkin oltava pysyviä

• Määräaikaiset hyvitykset lisäisivät epävarmuutta

• Määräaikaiset hyvitykset lisäisivät kertoimia

• Määräaikaiset hyvitykset lisäisivät monimutkaisuutta 
haittojen ja hyvitysten tasapainon määrityksessä

• Vaikutus: uskottavuus, NG/NPI

• Ehdotus: pysyvä hyvitys, luonnonsuojelulain mukainen 
vapaaehtoinen ilman korvausta toteutettava hyvitysalueiden 
suojelu
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• Kysymys: milloin NNL on saavutettu?

• Haitat realisoituvat nopeasti

• Hyödyt realisoituvat hitaasti

• Ehdotus: NNL saavutetaan 30 v. kuluttua

- Luontoarvoilla on aikaa kehittyä

• Lyhyempi aika => korkeampi kerroin => suurempi NPI

- Jos NNL saavutetaan 30 vuoden kohdalla sen jälkeen tapahtuva 
ekosysteemin tilan paraneminen tuottaa nettopositiivisen vaikutuksen
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• Toimenpidettä ei saa lukea hyväksi, jos se ei tuota 
ylimääräistä hyötyä

• Suojelualueen ekosysteemin tilan edistyminen luontaisen 
sukkession myötä ei ole lisäinen hyöty jo valmiiksi suojellulla 
alueella

• Suojelualueen ennallistamisesta saatava ylimääräinen hyöty 
voi olla lisäinen jos ennallistamiseen ei olisi jotain velvoitetta 
jo muutenkin

- lisäisyys pitää varmistaa kaikille toimenpiteille

- lisäisyyden puute tulee huomioida kasvattamalla kertoimia
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• Monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden kompensointi 
syytä käsitellä erikseen

• Ekosysteemipalveluiden tuotanto tulee määritelmän mukaan 
kompensoiduksi, kun monimuotoisuudelle saavutetaan 
kokonaisheikentymätön tulos

• Ekosysteemipalveluiden kysynnän ja tuotannon kohtaaminen 
ei itsestään selvää
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• Ekologisen kompensaation käyttöönotto ei johda ”lupaan 
tuhota”

- Käytännössä meillä on jo lupa tuhota

• Nykytilanteeseen verrattuna hyvityksen velvoittaminen 
haittaajalta hidastaisi elinympäristöjen heikentymistä

- Kannustaisi toimijaa välttämään haittoja pienentämällä 
hyvitysvelvoitetta 

• Ekologisen kompensaation käytännön toteutuksessa 
huomioitavat asiat on koottu Suomen ympäristö –raporttiin

• Kompensaation periaatteet ymmärretään jo riittävän hyvin, 
jotta voidaan siirtyä toteutukseen 
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