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Suomen habitaattipankki - uusi keino luonnon
monimuotoisuuden suojeluun?
Suomi on sitoutunut YK:n biologista monimuotoisuutta
käsittelevän yleissopimuksen tavoitteisiin pysäyttää
luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja elinympäristöjen heikentyminen vuoteen 2020 mennessä. Silti
luonnon monimuotoisuus jatkaa Suomessa köyhtymistään. Valtiovallan kyky puolustaa monimuotoisuutta
on heikentynyt taloudellisen kestävyysvajeen vuoksi ja
määrärahaleikkaukset esimerkiksi METSO-ohjelmalta
uhkaavat johtaa syvenevään ”ekologiseen kestävyysvajeeseen”. Tarvitaan kipeästi uusia keinoja voimistaa
luonnon monimuotoisuuden suojelua.
Eduskunnan Pikkuparlamentissa 29.9.2016 järjestetyssä tilaisuudessa esiteltiin ajatusta Suomen Habitaattipankista, joka voisi kompensaation keinoin tuoda
kaivattuja resursseja luonnonsuojeluun. Tämä julkaisu
perustuu tilaisuudessa esitettyihin tutkijapuheenvuoroihin, joita esittivät Markku Ollikainen (Helsingin
yliopisto) ja Janne Kotiaho (Jyväskylän yliopisto).
Pilaaja maksaa -periaate luonnonsuojeluun
Kompensaatio on mekanismi, jolla luonnon monimuotoisuutta heikentävää toimintaa korvataan kun-

nostamalla ekologisesti samanlainen elinympäristö
toisaalla. Tavoitteena on, ettei luonnon monimuotoisuudessa tai elinympäristöjen tilassa tapahdu nettoheikennystä ollenkaan.
Esimerkiksi rakennus- ja tiehankkeet heikentävät
elinympäristöjä väistämättä. Ekologinen kompensaatio tuo uudenlaisen logiikan luonnonsuojeluun:
pilaaja joko tekee itse kompensaation tai hankkii
elinympäristön ennallistamista tarjoavalta yrittäjältä
kunnostuspalvelun heikentyneelle luontoalueelle.
Pilaaja maksaa -periaate luonnonsuojelussa vastaa
saastuttaja maksaa -periaatetta päästöjä vähentävässä
ympäristöpolitiikassa. Kompensaatiossa maankäyttöhankkeita tekevät yritykset ja maanomistajat tulisivat
täydentämään luonnonsuojelun toimintapalettia.
Käytännössä elinympäristön kunnostus tarkoittaa
investointia, joka kääntää kehityksen suunnan niin,
että elinympäristöjen heikentyminen pysähtyy ja
lähestytään luonnontilaa. Suurin osa Suomen elinympäristöistä on eriasteisesti heikennettyjä, ja siten potentiaalisia kunnostuskohteita on runsaasti. Kompensaatio soveltunee esimerkiksi maankäyttöä selkeästi

muuttaviin toimiin (kaivokset, tiet, turvetuotanto,
rakentaminen) ja kunnostusinvestoinnin luonne riippuu kohteesta. Soiden tapauksessa on usein riittävää
ojien tukkiminen ja puuston poistaminen. Lehtojen
tai perinnebiotooppien kunnostuksessa tarvitaan
lisäksi ylläpitotoimia, kuten lehtojen tapauksessa kuusen poistamista ja perinnebiotooppien tapauksessa
metsittymisen ehkäisyä.
Kompensaatiomarkkinat elinympäristöjen
kunnostukseen
Luomalla riittävät kannusteet yrityksille ja maanomistajille synnytettäisiin Suomeen vapaaehtoiset
kompensaatiomarkkinat, joka voisi olla tehokas tapa

kanavoida elinympäristöjen kunnostamisinvestointeja
ja tukea kiitettyä METSO-ohjelmaa.
Miksi yritykset vapaaehtoisesti ryhtyisivät kompensoimaan elinympäristöille aiheuttamiaan heikennyksiä?
Ensimmäinen syy on mainehyöty, jonka yritys saa
hankkimalla kompensaatioita aiheuttamilleen ympäristön heikennyksille. Toinen syy on taloudellinen etu
– jos toimintalupien käsittelyä nopeutetaan hakemuksessaan vapaaehtoisia kompensaatioita tarjoaville
yrityksille, voi säästyneestä ajasta syntyä toimijalle
merkittäviä taloudellisia kannusteita. Maanomistajille kompensaatiomarkkina tarjoaisi vaihtoehtoisen
ja maanomistussijoituksen riskiä hajauttavan tavan
tulonhankintaan.
Työtä ja tuloa maaseudulle

VAPAAEHTOISET KOMPENSAATIOMARKKINAT VOISIVAT OLLA TEHOKAS TAPA TUKEA ELINYMPÄRISTÖJEN
KUNNOSTAMISINVESTOINTEJA JA
METSO-OHJELMAA.

Työtä ja tuloa maaseudulle
Kompensaatiomarkkinoiden käynnistäminen voisi
tuoda työtä, tuloa ja innovaatioita Suomen maaseudulle. Kunnostamisen potentiaali on merkittävä, sillä
Suomessa on yli 2200 uhanalaista lajia ja keskimäärin
60 % monimuotoisuudelle merkittävistä elinympäristöjen piirteistä on menetetty. Samalla meillä on 600
000 maanomistajaa ja arviolta 300-400 yritystä, joille
kompensaatiot olisivat varteenotettava mahdollisuus.
Parhaimmillaan kompensaatiomarkkinat voisivat olla
kansantalouden ja maaseudun tulonmuodostuksen
kannalta merkittävä tulonlähde. Mikäli tuotettaisiin
tavoitteen mukainen 15 % parannus monimuotoisuuteen, markkinan liikevaihto olisi arviolta noin 0,5-1
mrd. €, kun laskennassa käytetään Elite-työryhmän
mietinnössä esitettyjä kustannuksia.
Suomen habitaattipankki -pilotti käyntiin!
Kompensaatiomarkkinat voitaisiin luoda perustamalla Suomen Habitaattipankki. Se toimisi aktiivisena
välittäjänä yhdistäen kompensaatioiden ostamisesta kiinnostuneita yrityksiä ja maanomistajia, jotka
voisivat investoida ympäristön tilan parantamiseen.
Samalla habitaattipankki määrittelisi säännöt kompensaatioiden arviointiin, vastaisi kompensaatioiden
biologisesta laadusta viimeisimmän tieteellisen tiedon
perusteella sekä sertifioisi kompensaatiotoimet.
Parhaillaan Suomeen puuhataan pilottihanketta, jossa
markkinoiden toimintaa testataan.

LAATIKKO 1. KOMPENSAATIOISSA
HUOMIOITAVIA ULOTTUVUUKSIA
1. Luonnon piirteet - mitä kompensoidaan
- Sallitaanko eri ekosysteemi tai eri elinympäristö?
- Palautuminen on epävarmaa – piirteitä
kompensoitava moninkertaisesti
2. Aika - milloin kompensoidaan
- Minkä ajan kuluttua heikennyksestä
kompensaatioiden on oltava olemassa?
- Jos heikennys on pysyvää, tulee myös kompensaation olla pysyvä – METSOn mallin mukaisia,
yksityisiä pysyviä suojelualueita?
3. Tila -missä kompensoidaan
- Kuinka lähellä heikennettyä aluetta kompensaatio tulisi tehdä?
- Kuinka estetään haitallisten vaikutusten vuoto?
- Ekologisesti järkevää on keskittää suojelua
hajauttamisen sijaan

Kompensaatioiden biologiaa
Kompensaatio on luonnonsuojelussa äärimmäisin keino. Ennen sen käyttöä tulisi aina pyrkiä minimoimaan
hankkeiden vaikutukset luontoympäristölle ja selvittää, voidaanko vaikutuksia elinympäristöjen tilaan
välttää, lieventää tai ennallistaa.
Kompensoinnille on määritettävä tarkat kriteerit huomioiden luontoarvot sekä ajan ja tilan kysymykset (ks.
laatikko 1). Jokainen elinympäristö on ainutlaatuinen

ja etäisyys kasvattaa erilaisuutta. Lisäksi heikennetyn
elinympäristön palautuminen on epävarmaa. Siksi
kompensaatioalueen tulee olla lähellä heikennettyä
aluetta, ja kompensaatioiden on oltava moninkertaisia verrattuna heikennyksiin. On myös luotava
kriteerit sille, minkä ajan kuluttua heikennyksestä
kompensaatioiden on oltava olemassa. Jonkin verran
joustavuutta kaikissa kriteereissä on sallittava, jotta
mekanismi ylipäätään voi toimia, mutta liika joustavuus syö mekanismin tehoa.
Tunnistettuja haasteita
Kompensaatio ei ole työkaluna uusi. Aiemmat kokeilut maailmalla ovat törmänneet ongelmiin kustannustehokkuudessa tai kompensaatioiden laskennan
ja arvioinnin luotettavuudessa. Huonot kokemukset

johtuvat siitä, että arviointikriteerit on määritelty
huonosti. Suomessa haasteet on tunnistettu, ja niiden
nähdään olevan voitettavissa. Suomessa alan asiantuntemus on kansainvälistä huipputasoa, ja kompensaatioiden tarpeen ja tuoton laskennalliseen arviointiin on kehitetty sekä ekologiset periaatteet että
käytännöllinen operationaalinen malli.
Yksi periaatteellinen kysymys on pelko kompensointimahdollisuuden psykologisista vaikutuksista – antaako
se ”luvan pilata” ympäristöä maksua vastaan? Tosiasiassa monimuotoisuus heikentyy jatkuvasti sitä kautta,
että normaali taloudellinen toiminta yhteiskunnassa
perustuu edelleen pitkälti luonnonvarojen kestämättömään hyödyntämiseen ja sitä kautta monimuotoisuuden heikentämiseen. On järkevää yrittää kanavoida osa
tästä tuotosta parantamaan luonnon tilaa.
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Kestävä biotalous
Suomi pyrkii biotalouden edelläkävijäksi ja korvaa
fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla. Tämä tarkoittaa
myös hakkuiden lisäystä. Hakkuiden lisäykselle on
Kansallisessa metsästrategiassa 2025 määritetty n. 20
% lisäys v. 2013 tasoon nähden (15-20 Mm3). Energiapuun korjuulle tavoitellaan 4 Mm3 lisäystä, joka
tarkoittaa 100 % lisäystä v. 2013 tasoon nähden.
Samalla metsät ovat luonnon monimuotoisuuden
kannalta keskeisin osa Suomea, ja biotalous tulisi
perustaa aidosti kestävälle pohjalle. Sen vuoksi metsäsektorinkin tulisi osallistua kompensaatioihin. Vanhat
metsät ovat sekä monimuotoisuuden että hiilen
sidonnan kannalta hyvin tärkeitä, mutta ne vähenevät
huolestuttavaa tahtia. Valtion metsien inventoinneista käy ilmi, että samaan aikaan kun vanhojen (yli

140-vuotiaiden) metsien määrä on puolittunut, alle
20-vuotiaiden metsien määrä on yli kolminkertaistunut (kuvio 1). Suomen metsistä 55 % on alle 60-vuotiaita, ja 35 % on alle 40-vuotiaita.
SUOSITUKSIA
• Suomen

luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja elinympäristöjen tilan heikkeneminen on
pysäytettävä ja apuna tulee kokeilla vapaaehtoisuuteen perustuvia ohjauskeinoja, kuten nopeutettua lupakäsittelyä kompensointia vastaan.
• Pilotti Suomen Habitaattipankista tulee käynnistää nopeasti ja synnyttää kokeilu kompensaatiomarkkinoista. Samaan aikaan tarvitaan lisää
kompensaatiomekanismeja koskevaa tutkimusta.
• Biotalouden kestävyyden parantamiseksi maankäyttöä niin turvetuotantoon, energiapuunkorjuu-

VANHAT METSÄT VÄHENEVÄT
HUOLESTUTTAVAA TAHTIA.
SUOMEN METSISTÄ 55 % ON
ALLE 60-VUOTIAITA.

seen kuin hakkuisiinkin tulee suunnitella systemaatkriteerien mukaisten säästöpuiden keskittämiseksi
tisesti sekä luonnonvarojen tarve että luontoarvot
tulevaisuuden kompensaatioalueille tai suojeluyhtä aikaa huomioiden. Hyvällä suunnittelulla
maisemiin tulee selvittää.
•K
voidaan hyödyntää sama määrä luonnonvaroja
 ompensaatio ei korvaa valtion panostuksia suojehuomattavasti pienemmillä ekologisilla kustannukluun. METSO-ohjelma on hyvin laajaa hyväksyntää
silla. Luonnonvarojen hyödynnys on suunnattava
nauttiva ja onnistunut suojelukeino. Biotalouden
sinne, missä taloudellinen kannattavuus on suurin
kestävyyden kannalta ohjelman rahoituksen paja ekologiset vaikutukset pienimmät.
lauttaminen entiselle tasolleen mahdollisimman
• Hakkuumäärien suunniteltu nosto nuorentaa
nopeasti on ensiarvoisen tärkeää.
•
Suomen metsiä entisestään. Hakkuumäärien sijaan
Vanhojen metsien arvo sekä luonnon monimuopuutuotteiden jalostusarvoa tulisi nostaa ja maan
toisuuden kannalta että tärkeänä hiilivarastona
vaihtoehtoisia käyttömuotoja kuten kompensaatitulisi tunnistaa ja niiden väheneminen pysäyttää.
ota edistää.
• Suojeluponnistuksia on luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta mieluummin keskitettävä kuin
hajautettava. Mekanismit esimerkiksi sertifiointi-

BIOTALOUDEN KESTÄVYYDEN
KANNALTA METSO-OHJELMAN
RAHOITUKSEN PALAUTTAMINEN
ENTISELLE TASOLLEEN ON TÄRKEÄÄ.
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