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ELINYMPÄRISTÖJEN 

HEIKENNYS ON ARKIPÄIVÄÄ

Heikennystä syntyy lähes kaikesta maankäytöstä:
- pellonraivuu, metsänhakkuu, ojitus, tiet, asuinrakennukset, …

Yli 75 % maapallon pinta-alasta voimakkaan 
ihmisvaikutuksen alla

Vajaa neljännes säästynyt merkittäviltä ihmisvaikutuksilta, 
vuoteen 2050 mennessä alle 10 %

Yli kolmannes pinta-alasta maatalouden käytössä
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Metsäkato Suomessa 1990-2013 yhteensä 350 000 ha
- Totaalimetsänhävitys noin 10 000 ha/v

- Metsän raivaus pelloiksi ja rakentaminen

Yli 160 vuotiaista metsistä metsätalouden käytössä olevalla 
maalla hakattu 300 000 ha / 15v (> 40%)
=> 2039 kaikki yli 160 vuotiaat metsät hävitetty

ELINYMPÄRISTÖJEN 

HEIKENNYS ON ARKIPÄIVÄÄ
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Elinympäristö* Pinta-ala km2 Heikennetty 

pinta-ala km2

Elinympäristön 

tilaa heikennetty 

(osuus)

Metsät 153 535 135 933 0.68

Suot 88 500 61 130 0.43

Perinnebiotoopit 1 000 998 0.92

Pellot 23 602 23 602 0.96

Kaupungit 8 100 8 100 0.73

Tunturi 13 000 11 440 0.44

Rannikot 1 708 1 708 0.68

Kalliot 1 569 113 0.01

TOTAALI 291 014 243 025 (84 %) 0.61

* Kaikkiaan Suomen

elinympäristöt jaettiin

45 alaelinympäristöön
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Maailman selkärankaisten lajien populaatiot ovat pienentyneet 
keskimäärin 60% vuosien 1970 ja 2014 välillä

Palearktisella alueella 31%

LUONNON MONIMUOTOISUS 

ON UHATTUNA

Kaikki selkärankaiset

(16704 populaatiota, 4005 lajia)
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Linnuista 1/3 hävinnyt Euroopasta 15 vuoden aikana

Suomen tilanne ei yhtään parempi:
- Peltolinnut -40% / 30v

- Suolinnut -50% / 30v

- Metsälinnut -20% / 20v (-50% / 1960)

- Hömötiainen -40% 10 vuodessa

- Töyhtötiainen -50% 10 vuodessa

2000 Suomen linnuista 35 (14%) luokiteltu uhanalaisiksi

2015 luku 87 lajia (36%) 

Uhanalaisella lajilla korkea todennäköisyys kuolla 
sukupuuttoon

LUONNON MONIMUOTOISUS 

ON UHATTUNA



Entäs hyönteiset?

75% maailman viljelykasveista ja 35% ruoantuotannon 
volyymistä tarvitsee pölyttäjän

LUONNON MONIMUOTOISUS 

ON UHATTUNA



Hallitustenvälisen luontopaneelin (IPBES) elinympäristöjen 
tilaa ja ennallistamista koskevan arviointiraportin mukaan 
vuoteen 2050 mennessä maailman monimuotoisuudesta 
38–46 % menetetään

Ajamme planeettaa kohti kuudetta 
massasukupuuttoa

LUONNON MONIMUOTOISUS 

ON UHATTUNA
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TARVITAAN SYSTEEMIMUUTOS

Globaalisti ja Suomessa elinympäristöjen tuhoaminen ei 
ole hidastunut vaan kiihtyy

Ilman merkittävää toiminnan muutosta emme onnistu: 
- pysäyttämään elinympäristöjen heikennystä 2030 mennessä

- pysäyttämään monimuotoisuuskatoa 2010, 2020 … mennessä

- suojelemaan 17 % elinympäristöistä (myös Etelä-Suomessa)

- ennallistamaan 15 % heikennetyistä elinympäristöistä - ikinä
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“strive to achieve a

land degradation neutral world”



LIEVENNYSHIERARKIA
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– (välttäminen + lievennys + korjaus + hyvitys eli ekologinen 

kompensaatio)

= kokonaisheikentymättömyys (No Net Loss / NLL) 
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Haittojen välttäminen on kaikkein tehokkain keino 
elinympäristöjen heikennyksen torjunnassa
- Haittoja ei riittävissä määrin vältetä vapaaehtoisesti

- Ilman maankäytön rajoittamista ja rakennuskieltoja kaikkia haittoja 
ei voida koskaan välttää

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

- Hyötykäyttö ja luontoarvot yhteen sovittavalla maankäytön 
suunnittelulla ja suunnitelmien toteutuksella voidaan pienentää 
ekologisia haittoja 

LIEVENNYSHIERARKIA
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Haittojen paikanpäällä korjaamisella voidaan vähentää 
kokonaishaittaa
- Haittojen korjaamisvelvoite osaksi kaikkea maankäyttöä ja 

rakentamista

- Korjaamismenetelmät ja tavoitetila valittava haitatun luonnon 
kannalta

On epätodennäköistä, että lopetamme maankäytön ja 
rakentamisen kokonaan

Ilman merkittäviä kieltoja ja sääntelyä lievennyshierarkian 
ensimmäiset askeleet eivät riitä estämään elinympäristöjen 
heikentymistä

LIEVENNYSHIERARKIA
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Minkä tahansa yhteiskunnallisen tai yksityisen toiminnan 
aiheuttamien ekologisten haittojen hyvittäminen  haitta-
alueen ulkopuolella

Lievennyshierarkian neljäs taso

Haittojen hyvityksen velvoittaminen muistuttaisi saastuttaja 
maksaa periaatetta 
- Haitan aiheuttaja korvaa aiheuttamansa haitan

Käytännön toteutuksessa noin 15 tärkeää päätöstä

HAITTOJEN HYVITYS 
ELI EKOLOGINEN KOMPENSAATIO
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TÄRKEIMMÄT KÄSITTEET

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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IDEALISTISUUDEN ONGELMA

Nämä ideaaliset käsitteet muuntuvat käytännöksi heikosti 
tai eivät ollenkaan

Kuinka paljon hyvityksiä vaaditaan on subjektiivinen 
kysymys
- Kokonaisheikentymättömyyden vaade on ideaali

- Voidaan vaatia myös ylihyvitys (Net Gain) tai osittaishyvitys 

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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KERTOIMIIN PERUSTUVA 

LÄHESTYMISTAPA

Tapauksesta riippuen 
kertoimia tarvitaan 
kymmenkunta

Kertoimilla kasvatetaan 
hyvitysalueen pinta-
alaa

Kertoimilla hallitaan 
kompensaatioon 
liittyviä epävarmuuksia



EKOLOGISEN KOMPENSAATION 

15 TÄRKEÄÄ PÄÄTÖSTÄ
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Absolutely instrumental
for the work: 

Atte Moilanen

The ELITE crew: 
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