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Kompensaatiot merellä

● Itämeren luonnon tilan heikentyminen johtuu ihmisen toiminnasta merellä, 

rannikolla ja Itämeren valuma-alueella.

● Vaikka valuma-alueella tapahtuvat muutokset näkyvät usein läheisen 

merialueen tilassa, vaikuttaa merialueen tilaan samanaikaisesti useita tekijöitä, 

joista osa voi siirtyä vaikutusalueelle kaukokulkeumana etäältäkin. 

● Valuma-aluekohtaiset tarkastelut ovat toisaalta mielekkäitä, koska esimerkiksi 

vaelluskaloja koskevat kysymykset koskevat sekä meriluontoa että Itämeren 

valuma-aluetta. 

● Ihmisen toiminnan vaikutukset voivat olla suoria ja helposti havaittavia (esim. 

elinympäristön tuhoutuminen) tai vaikeasti mitattavia (esim. ravintoverkossa 

tapahtuvien muutosten heijastumat)
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Kompensaatiotoimenpiteitä rannikolla ja merellä
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1. Kompensaatiot valuma-alueella

2. Rannikon merenlahtien vedenalaiset elinympäristöt

3. Avoimien hiekkapohjien vedenalaiset elinympäristöt

4. Kovien pohjien elinympäristöt

5. Lajeihin kohdistuvat kompensaatiot

Kompensaatiotoimenpiteitä rannikolla ja merellä
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1. Kompensaatiot valuma-alueella

2. Rannikon merenlahtien vedenalaiset elinympäristöt

3. Avoimien hiekkapohjien vedenalaiset elinympäristöt

4. Kovien pohjien elinympäristöt

5. Lajeihin kohdistuvat kompensaatiot

→ Valuma-alueen päästöillä suuri merkitys kompensaatioiden 
onnistumiseen

→ Lajisto/elinympäristöt/toimenpiteet eroavat rannikon/merialueen eri 
osissa

Kompensaatiot eri elinympäristöissä
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1. Kompensaatiot valuma-alueella

● Valuma-alueella suuri vaikutus meren tilaan erityisesti rannikolla

● Voidaanko kompensaatioita toteuttaa ilman ravinnepäästöjen 

(paikallista) rajoittamista?

● Kompensaatio ei voi sisältyä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan varoista 

tuettavan ympäristökorvausjärjestelmän toimiin
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Toimenpide Maataloustuen piirissä Käyttö kompensaationa

Maankäyttömuodon 

muutos X X

Pellon poisto viljelystä esim. 

monimuotoisuuskohteeksi tai 

viljelykasvilajiston

vaihtaminen?

Ravinteiden kemiallinen 

sitominen X

Kipsausta tutkitaan, mutta sen 

soveltuvuus täytyy aina 

arvioida tapauskohtaisesti.

Karjanlannan 

jatkoprosessointi

X X Teknologiaa ollaan vasta 

kehittämässä.

Peltojen suojakaistat ja -

vyöhykkeet

X ?

Kosteikot

X ?

Kosteikon suunnittelu, toteutus

ja hoito tulee suunnitella 

huolellisesti, jotta toivotut 

tavoitteet saavutetaan.

? ? ?
7

Toimenpiteet valuma-alueella



2. Rannikon merenlahtien vedenalaiset 

elinympäristöt

● Korkea luonnon monimuotoisuus

• Vesikasvit, sammalet, makrolevät, 

selkärangattomat, kalat ja linnut

● Suuret käyttöpaineet

● Valuma-alueen vaikutukset voivat 

olla huomattavia

● Veden laatuun, ruovikoitumiseen ja 

umpeenkasvuun liittyviä paikallisia 

toimenpiteitä
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Mahdollisesti käyttökelpoisia toimenpiteitä

● Rantakasvillisuuden niittäminen

● Ruoppaukset

● Vesikasvillisuuden poistaminen

● Vedenalaisten yhteisöjen kunnostaminen

● Kalojen poikastuotantoon kohdistuvat suorat toimenpiteet

● Lintuvesien kunnostaminen



3. Avoimien hiekkapohjien vedenalaiset 

elinympäristöt

● Vedenalaiset niityt tärkeitä luonnon 

monimuotoisuudelle

• Meriajokas, muut vesikasvit, selkärangattomat, kalat, 

linnut

● Rehevöityminen, pienimuotoinen 

merenpohjien käyttö

● Vedenalaiset niityt/kasvillisuuden 

siirtäminen

● Hiekkapohjia hyödyntävien 

merikutuisten siikojen 

poikastuotantoalueet 10
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4. Kovien pohjien vedenalaiset elinympäristöt

● Uuselinympäristöt/keinotekoiset 
riutat

● Makroleväyhteisöt

● Sinisimpukkayhteisöt

● Kalanpoikastuotannolle merkittävät 
kovat pohjat

● Korkea luonnon monimuotoisuus

• Makrolevät, sammalet, vesikasvit, 

selkärangattomat, kalat ja linnut

● Rehevöityminen, rantojen käyttö

● Ilmastonmuutoksen vaikutukset 

mereistä alkuperää olevaan lajistoon
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• Tavoitteena tuottaa luonnontilaisten 

elinympäristöjen kaltaisia rakenteita

• Edellyttää kattavaa tietoa olosuhteista ja eliöstöstä

• Erilaisia materiaalivaihtoehtoja, myös kaupallisia 

valmistajia

• USAssa keinotekoiset riutat kuuluvat useissa 

rantaosavaltioissa keskeisiin 

merensuojelutoimenpiteisiin

• Käyttökelpoisuus Itämerellä? Vieraslajit hyötyvät?

Kovien pohjien vedenalaiset elinympäristöt: 

uuselinympäristöt/keinotekoiset riutat
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5. Lajeihin kohdistuvat kompensaatiot
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• Kohdistuvat usein EU:n yhteisölainsäädännön ja 

kansallisen lainsäädännön kautta esille 

nousevaan lajistoon

• Elinympäristöjen ennallistaminen

• Uuselinympäristöt

• Lajien väliaikaiset siirrot ihmistoiminnan tieltä

• Rahalliset kompensaatiot

© Metsähallitus 2016/Pekka Lehtonen
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Elinympäristöjen ennallistaminen

● Hydrogeomorfologinen toiminnallisuusanalyysi (HGM); Rakenna ja ne tulevat 

(Brinson 1993)

• Toimii jos lajeilla on hyvä leviämiskyky eikä leviämisesteitä ole

• Uhanalaisten eliöiden elinkierrossa usein piirteitä, jotka estävät tehokasta leviämistä

● Ylikompensaatio poistaa satunnaistekijöiden vaikutusta

Uuselinympäristöt

● Eliöstölle luodaan keinotekoisia elinympäristöjä

● Voimakkaan ihmisvaikutuksen alaiset alueet?

● Helsingin Kruunuvuoren siltahanke, Helsingin Koivusaaren laajennushanke



Lajien väliaikaiset siirrot ihmistoiminnan tieltä

• Eliölajiston väliaikainen siirtäminen pois esimerkiksi lyhytaikaisten 
rakennushankkeiden tieltä voi tarjota mahdollisuuden säilyttää paikallisia, 
suppeita kantoja elinvoimaisina.

• Esimerkiksi paahteisten kasvupaikkojen kasvi- ja selkärangatonlajiston 
siirto tiehankkeessa,  vuollejokisimpukka siltahankkeissa

Rahalliset kompensaatiot

• Kalatalousmaksut (taloudellisia vs. ekologisia kompensaatioita?)
• Rahallinen korvaus haitasta, jolla toteutetaan ekologisia kompensaatioita
• Taso vaikea määrittää, tulisi koskea kaikkia toimialoja



Johtopäätökset

1. Kompensaatio-osaamista tulisi lisätä eri ekosysteemeissä
2. Suunnittelun taustalla oltava riittävät tausta-aineistot
3. Kompensaatiotoimenpiteiden seurantaan on kiinnitettävä erityistä 

huomiota
4. Kompensaatiot osaksi hankesuunnittelun työkalupakkia
5. Tarvitaan kokeiluhankkeita 

6. Tarvitaan toteutettuja hankkeita, joissa kompensaatioiden käyttöä 
osana YVA-prosessia testataan

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/246849

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/246849


Kiitos!
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