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Maailman kestävän kehityksen tila on vakava

- muutos vaatii merkittäviä, järjestelmätason muutoksia

Askeleita kohti kestävää elämää on 
otettu, mutta 

• eteneminen ollut vähäistä, osin se 
ei ole edennyt lainkaan tai muutos 
on ollut kielteiseen suuntaan

• kestävän kehityksen 17 tavoitetta 
on edistetty toisistaan irrallaan tai 
otettu käyttöön 
yksinkertaistettuja ratkaisuja -> 
syntynyt ristiriitaisuuksia ja 
pahimmillaan uusia ongelmia
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Luonnon 
monimuotoisuuden 
kato ja ilmaston 
lämpeneminen 
ratkaistava osana 
kestävän 
kehityksen 
kokonaisuutta

Pallon koko =
tiedon määrä

Punainen = 
haitta toiselle
sininen = 
hyöty myös 
toiselle

Eri tavoitteiden 
kytkennät 
olennaisia - ne 
ennakoivat 
mahdollisuuksia 
ja tarpeita
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Kaikki luonnon 

monimuotoisuuden 

edistämiseksi tehdyt 

toimenpiteet 

hyödyllisiä ilmastolle

MUTTA

Kaikki ilmaston 

lämpenemistä 

ehkäisevät toimet 

eivät ole hyödyllisiä 

luonnon 

monimuotoisuudelle

Pallon koko =
tiedon määrä

Punainen = 
haitta toiselle
sininen = 
hyöty myös 
toiselle
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Muutos syntyy järjestelmätasolla
toimivan tiekartan osatekijät

Hallinta

Business ja rahoitus

Yksilöiden ja
yhteisöjen toiminta

Tiede ja teknologia

Hyvin-
vointi ja 

mahdolli-
suudet

Kestävät
taloudet

Energian
irtikytkentä
hiilestä ja 
saatavuus

Ruoka ja 
ravinto

Kaupunki-
seutujen

kestävyys

Globaalit
luonnon-

järjestelmät

Kestävä kehitys tulee ottaa kaiken 
suunnittelun, päätöksenteon ja 
budjetoinnin perustaksi
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Osa-alueet

Keinot



Miten tämä tehdään?

Käyttöön neljä eri keinovalikoimaa, jotka tukevat toisiaan: 

●Kehitystä tukevat poliittiset keinovalikoimat
●Muutosta tukevat taloudelliset keinovalikoimat
●Tuki yksilön omaan ja yhteisölliseen toimintaan
●Hyödynnetään tutkimusta ja teknologiaa
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Miksi ilmaston muutokseen ja 

elonkirjon kutistumiseen ei ole 

puututtu ?

Juurisyy: ulkoisvaikutus

Luonnonjärjestelmien heikentymistä tapahtuu liikaa, 

koska menetyksen aiheuttaja ei koe menetyksen 

aiheuttamaa haittaa/kustannusta

Luonnon pääoman kaventuminen seuraukset jäävät 

meidän kaikkien maksettaviksi

Kustannus ei jakaudu tasaisesti vaan jo nyt 

heikommassa asemassa olevat maksavat 

suuremman osan 
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Miten ilmaston muutokseen ja 

elonkirjon kutistumiseen tulisi 

puuttua

Juurihoito: 

Suunnittele laajoja kokonaisuuksia 

monitavoitteisesti

Tavoittele luonnonjärjestelmien 

kokonaisheikentymättömyyttä

Poista ulkoisvaikutus
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Miten metsiä tulisi käsitellä elonkirjon turvaamiseksi ja ilmaston 

muutoksen torjumiseksi? 
Metsänkäsittelyvaihtojen osuus huomioiden puuntuotanto, ekosysteemipalvelut ja monimuotoisuus eri hakkuutasoilla 

• Maisematason suunnittelu tuo suuria 

hyötyjä

• Suunnittelulla puuntuotantotavoitteet 

saavutettavissa pienemmällä pinta-

alalla 

• Monitavoitteisuus edellyttää 

käsittelyjen kirjoa

• Peitteinen metsänkasvatus 
osaratkaisu

% suurimmasta kestävästä hakkuusta

Peitteinen metsän kasvatus (“jatkuva kasvatus”)

“Suojelu”

Säästöpuuhakkuut

Avohakkuut – vaihteleva kiertoaika
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Eyvindson ym. 2018

Mitigating forest biodiversity and ecosystem service 

losses in the era of bio-based economy. Forest Policy 

and Economics 92:119-127



Kohti kokonaisheikentymättömyyttä

• Heikennystä syntyy lähes kaikesta maankäytöstä ja rakentamisesta:

- Pellon raivuu, metsänhakkuu, ojitus, ruoppaus, kaivos, kivilouhos, tiet, rautatiet, satamat, kauppakeskukset, 
parkkipaikat, asuinrakennukset, kesämökit, nurmikot  … 

• Suomessa kaikkia elinympäristöjä heikennetty keskimäärin noin 60 %

- Soiden ekologista tilaa heikennetty keskimäärin yli 40 %

- Metsien ekologista tilaa heikennetty keskimäärin lähes 70 %

• Globaalisti ja Suomessa elinympäristöjen heikentäminen ei ole hidastunut vaan kiihtyy

- Suomessa vuosina 2000 – 2011 raivattu n.100 000 ha uutta peltoa

- METSO-ohjelman tavoite 2008 – 2025 suojella n.100 000 ha metsää
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Haitta – ( 

Kokonaisheikentymättömyys ja 

lievennyshierarkia
Tavoittele 

kokonaisheikentymättömyyttä
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HAITTOJEN HYVITYS 
ELI EKOLOGINEN KOMPENSAATIO

• Haittojen hyvityksen velvoittaminen muistuttaisi saastuttaja maksaa periaatetta 

- Haitan aiheuttaja korvaa aiheuttamansa haitan

• Ekologisen kompensaation käyttöönotto ei johda ”lupaan tuhota” 

• Nykytilanteeseen verrattuna hyvityksen velvoittaminen haittaajalta hidastaisi elinympäristöjen 
heikentymistä kahdella mekanismilla

- Kannustaisi toimijaa välttämään haittoja pienentämällä hyvitysvelvoitetta 

- Velvoittaisi parantamaan heikentyneitä elinympäristöjä ennallistamalla tai estämään tulevia heikennyksiä 
asettamalla alueita suojeluun 

• Kompensaation periaatteet ymmärretään jo riittävän hyvin, jotta voidaan siirtyä toteutukseen
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HAITTOJEN HYVITYS 
KOHTI TOTEUTUSTA

• Kokeillaan hyvitystä kuntien kaavoitus- ja infrastruktuurihankkeissa 

- Selkiyttää periaatteiden soveltamista käytäntöön

- Lisää ymmärrystä haittojen hyvityksen kustannuksista

- Kokemukset auttavat sääntelyn yksityiskohtien laatimisessa 

• Kompensaatiomaksu rakennuslupiin

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

- Kompensaatiomaksusta saatavat tulot suunnataan elinympäristöjen tilan edistämiseen ja luonnon suojeluun 
aiheutettujen haittojen hyvitykseksi
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Johtopäätökset

• Luonnon monimuotoisuuden kato ja ilmaston 

lämpeneminen ratkaistava osana kestävän kehityksen 

kokonaisuutta

• Otettava käyttöön kokonaisheikentämättömyyden

pariaate

• Monimuotoisuus- ja ilmastohaitat kompensoitava

Ulkoisvaikutuksen poistaminen
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