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● Lainsäädännöllä: rajoituksia, lupia, valvontaa, 
seuraamuksia
○ Vaikuttavaa ja varmaa
○ Kuormittaa toimijoita
○ Sopii ainakin uhanalaisimman luonnon 

turvaamiseen
● Kannustimilla: rahaa, olalle taputuksia, mainetta

○ Myönteistä, kustannustehokasta
○ Epävarmaa
○ Sopii tilanteisiin, joissa on useita hyviä 

vaihtoehtoa ja paljon erilaista arvostusta 
luonnolle

● Huomio yleensä siinä, mikä on uhanalaista ja 
arvokasta, ei siinä, mikä luontoa heikentää 4

Miten luontoa yleensä suojellaan?
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Kuva: Pohjolan Rakennus
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Luonnonsuojelu ei ole pysäyttänyt luonnon 
heikkenemistä
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Biodiversiteetti

Olemassa olevat suojelutoimet ja -sitoumukset

Kompensaatiot

Miten kaupunki voisi 
saada trendin 
käännettyä?



Ekologinen kompensaatio on julkisen 
ohjauksen väline, joka puuttuu luontoa 
heikentävään toimintaan
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Luontoa heikentävät taloudelliset 
toimijat korvaavat 

aiheuttamaansa vahinkoa 
suojelemalla tai ennallistamalla 

luontoa muualla 
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Kompensaatio täydentää luonnonsuojelua 
ja luontoa säästäviä toimia
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Ehkäiseminen

Lieventäminen

Jäljelle jäävä vaikutus

Ei nettovähennystä

Korvaava 
toimepide

Hyvitys, jolla 
varmistetaan 

parannus

Lieventämishierarkia

Kompensaatio



Kompensaation ja offsetting-menettelyjen
keskeiset periaatteet ja haasteet

Periaatteet:

● Nettomenetysten välttäminen 
○ Nettoparannusten tavoittelu

● Suhde muuhun luonnonsuojeluun
○ Ei tule korvata muuta luonnonsuojelua eikä uhata jo suojeltuja alueita

Haasteet:

● Parannusten ja heikennysten mittaaminen
○ Vertailtavuus

● Parannusten sijoittelu
○ Menetetyn kohteen yhteyteen, lähelle vai muualle

● Parannusten ajoitus
○ Tuleeko parannuksen olla jo olemassa, kun se lunastetaan vai 

voidaanko ennallistaa vasta menetyksen jälkeen
● Epävarmuus luontoparannusten onnistumisessa

○ Millaisia marginaaleja tarvitaan

► Tunnistetaan myös suomalaisten toimijoiden parissa
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Helsinki 
Challenge palkittu

Pilotoi
biodiversiteetti-
kompensaatiota

Välittää 
kompensaatioita

Helsingin yliopisto, 
SITRA ja YM 
rahoittavat

Yhdessä 
toimijoiden kanssa



● USA: pitkä perinne kosteikkojen kompensoinnissa
● Australia: käytetty rakentamisen ja ohjauksessa ja lupien 

yhteydessä
● Saksa: Sisällytetty maankäytön ohjaukseen
● Ruotsi: Lainsäädäntö kehitteillä, kokeiltu myös kaavoituksessa

● Kaikki maat soveltavat lieventämishierarkiaa
● Kehittäminen on vienyt vuosia

► Suomessa kompensaatio on mahdollinen 
nykylainsäädännön puitteissa, mutta se ei helpota 
poikkeusluvan saamista
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Kansainväliset kokemukset perustuvat 
lakiin kirjattuun velvollisuuteen korvata 
luontoarvojen menetykset

Primmer, E., Similä, J., Salokannel, V., Raitanen, E. 2016. Habitaattipankkiin liittyvä 
sääntely ja toimintamalli Selvitys. 27.2.2017.  

http://www.ym.fi/download/noname/%7BE8DC5E9F-1D8F-4FD2-BF5E-B87C4EF6BCDF%7D/125763


Haitallisten vaikutusten välttämisen ja minimoimisen lisäksi 
kaupunki voi:

Mitä Turku voi tehdä ekologisella 
kompensaatiolla

● Vaatia kompensaatioita:
○ Esim. rakennusluvan edellytyksenä

• Yritykset, joilta kompensaatiota edellytetään voivat siirtää kustannukset 
arvoketjuunsa

• Kompensaatioiden tuottaminen tuo liiketoimintaa

● Kannustaa kompensaatioihin
○ Tarjouskilpailuissa voi suosia kompensoivia yrityksiä

● Toimia kompensaation välittäjänä
○ Kompensaation ostaja ja mýyjä löytävät toisensa 

● Tehdä julkista ohjausta 
○ Arvioida, seurata, valvoa – oppia ja kehittää järjestelmää

► Kompensaatioilla turvataan luontoa ja ohjataan taloudellista 
toimintaa luontoa vähemmän kuluttavaan suuntaan 
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Sähköposti: eeva.primmer@ymparisto.fi; Twitter: @EevaPrimmer
Habitaatipankki: @NOWBiodiversity

Kiitos!

● Kiitos myös:
○ Syken kollegat
○ Suomen habitaattipankki ja tiimi
○ Ympäristöministeriö
○ EU-rahoitteiset projektit:

• POLICYMIX
• OpenNESS
• InnoForEST

mailto:eeva.primmer@ymparisto.fi
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