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Ekologinen kompensaatio -työryhmä, Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus 

Kokousmuistio 18 

 

Aika: tiistai 24.11.2021, klo 13.00–15.00 

Paikka:  TEAMS -kokous 

Osallistujat:  

Mikko Kuusinen, pj  Ympäristöministeriö  

Jäsenet 
Anna-Rosa Asikainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Asta Ervola  Metsähallitus 
Paloma Hannonen SLL ry 
Marketta Hyvärinen Väylävirasto (poissa klo 14.00-14.30) 
Iiro Ikonen  ELY-keskus 
Tiia Laine-Ylijoki-Laakso  Ympäristöministeriö  
Satu Lyytikäinen Etelä-Suomen AVI 
Minna Mättö  Suomen Kuntaliitto ry 
Minna Pekkonen Suomen ympäristökeskus SYKE 
Camilla Sederholm Natur och Miljö 
Tiina Lovisa Solbär Saamelaiskäräjät 
Ulla Syrjälä  Kaivosteollisuus ry  
 

Atte Moilanen  pysyvä asiantuntija 

Janne Kotiaho  professori, JYU asiakohdassa 3 kuultavana asiantuntijana 

 

Sihteeristö   
Leila Suvantola  Ympäristöministeriö 
Roosa Atula   Ympäristöministeriö 
 
 

 
1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Mikko Kuusinen avasi kokouksen klo 13.03. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja (jaettu luonnos 18.11.2021 sähköpostitse, liitteet 1-2 toimitettu aiemmin) 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan. 
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3. Projektiryhmän jäsenten toimittamat täydentävät lausumat ja eriävä mielipide sekä niiden johdosta 
hallituksen esitykseen ja voimaantulosäännökseen tehdyt muutokset 

Työryhmän sihteeri Leila Suvantola totesi, että Kuntaliitto, Kaivosteollisuus ja Metsähallitus ovat jättäneet 
täydentävät mielipiteet ja ne on toimitettu molemmille projektiryhmille I ja III, kuten myös MTKn eriävä 
mielipide. Täydentävien mielipiteiden johdosta perusteluihin lisätty, että pilotoinnin valmistumisen jälkeen 
arvioidaan lain säännösten muutostarpeita ja velvoittava kompensaatio saatettaisiin voimaan 
voimaantulolailla. Asetus annetaan vasta lain voimaantulon jälkeen, jolloin pilotoinnista on jo kokemuksia ja 
sitä tarkistetaan pilotoinnin valmistumisen jälkeen. 

SLL totesi, että vaikka se ei toimittanut täydentävää mielipidettä, se edelleen korostaa nettopositiivisuutta 
ekologisen kompensaation tavoitteena.  

4. Ekologisen kompensaation toteutusta koskevan asetuksen valmistelu 

Leila Suvantola totesi, että asetusvalmistelu etenee ja siihen tarvitaan vahva ekologinen tuki. Asetukseen 
otettavia asioita ei ole vielä kirjoittu säännöstasolla. Suvantola kävi läpi lain säännöksissä olevat 
asetuksenantovaltuudet sekä sen, miltä osin lain säännöksiä on tarpeen täsmennetää asetuksella (liite 1). 
Säännöksillä pyritään varmistamaan kompensaation täysimääräisyys. Asetus pyritään laatimaan vuoden 
2022 aikana ja antaa lain voimaantulon yhteydessä.  

Sihteeristö on pyytänyt BOOST -hankkeen asiantuntijoiden tukea asetuksen valmisteluun hyvityksen 
täysimääräisyyden varmistamista koskevien säännösten osalta. Janne Kotiaho esitteli BOOST-hankkeen 
näkemyksen siitä, mitä heikennyksen ja hyvityksen vastaavuutta mitatessa on huomioitava. Aiemmassa 
tutkimuksessa (Moilanen-Kotiaho) on määritelty 15 keskeistä tekijää kompensaation toteuttamiseksi, jotka 
on aina huomioitava: lievennyshierarkian noudattaminen, kokonaisheikentymättömyyden määritelmä, 
hyvityksen määrä, toteutusalue, luonnon arvotuksen viitekehys, pysyvyys, arvioinnin aikaväli, diskonttokorko 
hyötyjen nykyarvolaskentaan, mittaaminen, parempaan vaihto, lisäisyys, ennallistamishyvityksen 
ominaispiirteet, suojeluhyvityksen ominaispiirteet, suojeluhyvityksen taustatrendioletus ja vuoto. 

Hän esitteli hyvityksen täysimääräisyyden varmistamiseksi tarvittavat kertoimet, joilla heikennettävän 
alueen pinta-alan (ha) ja sen luonnontilaisuuden heikentymisen määrän (0-1) tulona muodostuva 
luontotyyppihehtaari –yksikkö kerrotaan hyvittämiseksi tarvittavan hyvittävillä toimenpiteillä 
aikaansaatavan luontoarvolisäyksen pinta-alallisen alueen määrittämiseksi (liite 2).  

Keskustelussa  todettiin, että asetusluonnoksessa olennaisinta on säätää heikennyksen ja hyvittämisen 
mittaamisesta, sillä muut asiat on pitkälti määritelty jo lakiin ehdotettavissa säännöksissä. Atte Moilanen 
totesi, että BOOST-hanke valmistelee työkalun laskennan tueksi. Hän totesi myös, että 30 vuotta on arvioitu 
sopivaksi aikaväliksi hyvitystoimenpiteillä aikaansaatavan vasteen arvioimiseksi keskiarvona.  

5. Pilottihankkeen tilanteen raportointi 

Minna Pekkoknen kertoi pilottihankkeen vaiheesta (liite 3). Hanke jatkuu vuoteen 2024, mutta suurin 
työpanos tehdään vuonna 2022. Pilottihankkeissa tehdään yhteistyötä BOOST-hankkeen kanssa ja peilataan 
projektiryhmän linjauksia hankkeisiin. Erityisesti MTK:n ja kaupunkien kanssa on käyty neuvotteluja ja 
kunnille järjestetään vuonna 2022 työpaja yhteistyössä Luontokunta-verkoston kanssa. Yhteistyötä tehdään 
LUOPAS-hankkeen kanssa ja suunnitellaan käytännön toteutusta. Verkkosivuja ja viestintäsuunnitelmaa 
työstetään.      

Pilottihankkeen ohjausryhmän ominaisuudessa työryhmä hyväksyi pilottihankkeen vuoden 2021 aikana 
tehdyn työn vastaavan hankesuunnitelmaa.  
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6. Puheenjohtajan kiitokset projektiryhmälle 

Puheenjohtaja kiitti projektiryhmää hyvä henkisestä työskentelystä, jonka tuloksena on saatu aikaan hyvä 
lopputulos.  

Yhteistyö ei kuitenkaan pääty tähän, vaan ryhmä jatkaa pilottihankkeen ohjausryhmänä.  

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.57. 

 

 

 

Puheenjohtaja Mikko Kuusinen   Sihteeri Leila Suvantola 



Ekologinen kompensaatio
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98 §
Hyvittävät toimenpiteet

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
hyvittävistä toimenpiteistä.

Hyvittävillä toimenpiteillä korvataan luontotyypille tai lajin elinympäristölle 
aiheutuva heikennys vähintään täysimääräisesti.

Täysimääräisyys: aikaikkuna max 30 vuotta diskontaten heikennyspäivään; 
toteutusvaiheen vaikutus diskonttaukseen; epävarmuuden huomioiminen.
Pysyvyys huomioitu muissa säännöksissä (105 § hyvitysalueen hävittämis- ja 
heikentämiskielto, jonka vaihtoehtona on ls-alueen perustaminen)
Asiantuntijaryhmän laskentaehdotus + BOOST-hankkeen ehdotus tarkennuksesta 
kertoimiin

Hyvittäviä toimenpiteitä ovat toimenpiteet, joihin ei ole muuhun 
lainsäädäntöön tai velvoitteeseen perustuvaa velvollisuutta, ja joilla:

Perusteluissa avattu, ei tarvitse tarkentaa. 

1) palautetaan luonnonarvoiltaan tai kunnoltaan heikentynyt alue 
ennallistumaan kohti luonnontilaa tai luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tavoiteltua tilaa;

Määritelty tavoitteen kautta, ei toimenpiteen (sama alla 2-3): ei tarvetta tarkentaa.

2) lisätään luontotyypin tai lajin elinympäristön pinta-alaa; tai (Huom. lisääminen tapahduttava heikentyneessä elinympäristössä / luontotyypissä: 
ei saa heikentää toista hyvässä tilassa olevaa luontotyyppiä / elinympäristöä)

3) parannetaan luontotyypin tai lajin elinympäristön ekologista laatua. 

Hyvittävänä toimenpiteenä voidaan pitää myös uhanalaisen luontotyypin 
luonnontilaltaan edustavan esiintymän pysyvää suojelua 
(suojeluhyvitys), jos suojelu 

Perusteluissa avattu ”…. Kyseeseen tulisivat tyypillisimmin luontotyypit, joiden 
luominen tai ennallistaminen on lyhyellä tähtäimellä usein vaikeaa tai mahdotonta. 
Tällaisia ovat esim. vanhat metsät.” Tarkennetaan, mitkä luontotyypit voivat tulla 
kyseeseen ja missä tilanteissa

1) ylläpitää tai parantaa luonnontilaa tai luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tavoiteltua tilaa estämällä luonnontilan heikentymistä 
aiheuttavan toiminnan ja

2) tuottaa paremman ekologisen lopputuloksen kuin ennallistaminen tai 
kunnostaminen. 2.12.2021 2



99 §
Hyvittämisen kriteerit

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä hyvittävistä toimenpiteistä.

Uhanalaiseen luontotyyppiin tai lajin elinympäristöön kohdistuva 
heikennys on hyvitettävä saman lajin elinympäristöön tai samaan 
luontotyyppiin kohdistuvin toimenpitein. 

Uhanalaiset luontotyypit on määritelty LSL:ssa – ei tarvetta määritellä.

Mikäli luonnontieteellisistä syistä heikennystä ei voida hyvittää samaan 
luonnonarvoon kohdistuvin toimenpitein, heikennys on hyvitettävä 
heikennettävää vastaavaan, yhtä uhanalaiseen tai uhanalaisempaan 
luonnonarvoon kohdistuvin toimenpitein.

Perusteluissa avattu: ” niin vähälukuisia, että hyvittäminen samalla 
luonnonarvolla olisi luonnontieteellisesti mahdotonta.. ” ”.. 
kohdistettava mahdollisimman tarkoin heikennettävää vastaavaan … 
luonnonarvoon. Luontotyyppien osalta … samaan 
luontotyyppiryhmään (Itämeren vedenalaiset luontotyypit, meren 
rannikon luontotyypit, sisävesien ja rantojen luontotyypit, 
suoluontotyypit, metsäluontotyypit, kallioiden ja kivikkojen luontotyypit, 
perinnebiotoopit sekä tunturiluontotyypit...” Asetukseen tarkennusta. 

Hyvittävät toimenpiteet on toteutettava 

1) samalla tai siihen rajautuvalla metsäkasvillisuusvyöhykkeen osa-
alueella, samalla merialueella ja saman tai rajautuvan 
päävesistöalueen samassa vesimuodostuma- tai vesiluontotyypissä, 
jolla heikennys aiheutuu;

Perusteluissa avattu, luetellaan asetuksessa / kartta

2) sen saamelaisyhteisön alueella, jonka alueella heikennys tapahtuu; Ei tarvitse avata, on niin selvä

3) ennen heikentävien toimenpiteiden aloittamista, kun kyse on 
toimenpiteistä, joilla luodaan edellytykset tavoitellun tilan 
saavuttamiselle (perustavat toimenpiteet), ja tarvittaessa toistuen, kun 
kyse on tavoitellun tilan saavuttamisen edellyttämistä 
hoitotoimenpiteistä.

Luontotyypit, jotka edellyttävät toistuvia hoitotoimenpiteitä

2.12.2021 3
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99 §
Hyvittämisen kriteerit

… jatkuu

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä hyvittävistä toimenpiteistä.

Poiketen 3 momentissa säädetystä perustavat toimenpiteet voidaan 
toteuttaa heikentävien toimenpiteiden aloittamisen jälkeen, jos se on 
hyvittävillä toimenpiteillä tavoitellun tilan kannalta perusteltua, kuitenkin 
viimeistään 3 vuoden kuluessa heikentävien toimenpiteiden 
aloittamisesta. Sama koskee tilannetta, jossa heikentävät toimenpiteet 
on toteutettava kiireellisesti yleisen turvallisuuden perusteella.

Perusteluissa avattu, ei perusteltua tarkentaa. 

Edellä 98 §:n 3 momentissa tarkoitettu suojeluhyvitys on kuitenkin aina 
toteutettava ennen heikennystä. 

Selvä säännös, ei tarvetta tarkentaa tältä osin (jo edellä)
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100 §
Suunnitelma hyvittävistä toimenpiteistä

Eliölajien elinympäristöille ja luontotyypeille aiheutettavien heikennysten hyvittämisestä on laadittava suunnitelma. 
Hyvittämissuunnitelmassa on esitettävä:

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä hyvittämissuunnitelman sisällöstä.

1) tiedot heikennettävästä alueesta, sen luonnonarvoista ja niiden 
tilasta ennen heikennystä sekä arvio luonnonarvoille aiheutuvasta 
heikennyksestä;

2) tiedot hyvittämiseen käytettävästä alueesta (hyvitysalue), sen 
luonnonarvoista ja niiden tilasta ennen hyvittäviä toimenpiteitä;

3) tiedot parannettavista luonnonarvoista, tavoiteltavasta tilasta sekä 
hyvittävistä toimenpiteistä, joilla luonnonarvojen parantaminen 
toteutetaan;

4) aikataulu, jossa hyvittävät toimenpiteet suoritetaan;

5) tiedot hyvittävien toimenpiteiden toteuttamisen seurannasta;

6) arvio hyvittävien toimenpiteiden toteutumisen riskeistä ja 
suunnitelma niihin varautumisesta sekä vaihtoehtoisista 
toteutustavoista;

7) tiedot perustavien toimenpiteiden käytännön toteuttajasta ja tämän 
pätevyydestä tehtävään.
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THANK YOU
janne.kotiaho@jyu.fi
@JanneKotiaho

Although time is not on our side, it is not 
too late to make the conscious decision 

to change paths. Our descendants 
deserve nothing less.

Partha Dasgupta

JYU. WISDOM
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Lakisääteinen kompensaatiovelvoite

Vapaaehtoinen kompensaatio

Hyvitysten tuottaminen

PILOTOINTI

• Laskentamenetelmän 
toimivuus

• Kompensaation eri 
osapuolten roolien ja 
tehtävien 
selkeyttäminen

• Kannustavuus 
hyvitysten tuottamiseen

• Lisäohjeistuksen tarve
• Laadunvarmistaminen



● Hankkeen kesto 08/2021 – 09/2024
• Työ painottuu vuodelle 2022

● Rahoitus YM ja SYKE
• 2021-2022 budjetti yht. 360 000€  
• 2023, 2024 haetaan erikseen, yht. 180 000€

Hankkeen aikataulu ja rahoitus
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1) Laskentamallin kehittäminen, testaaminen
• TP vetäjä: Minna Pekkonen; mukana: Terhi Ryttäri, Aapo Ahola, Anne Raunio, Mari 

Annala, Saija Koljonen

2) Hyvitysten tuottaminen, sidosryhmäyhteistyö
• TP vetäjä: Kirsi Kostamo, varalla Riku Lumiaro; mukana: Liisa Varumo, Minna Pappila, 

Suvi Huttunen, Minna Pekkonen, Tero Heinonen  

3) Hallintokäytännöt
• TP vetäjä: Minna Pappila, varalla Johanna Niemistö; mukana: Inka Keränen, Suvi 

Huttunen, Liisa Varumo

4) Laadunvarmistaminen, standardointi
• TP vetäjä Pälvi Salo; mukana Katarina Björklöf, Aapo Ahola

Hanke jakautuu neljään työpakettiin
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Yhteistyökumppanit
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● OHRYn organisaatiot
● Kunnista mukana Lempäälä, Vantaa, Kotka, Turku, 

mahdollisesti Joensuu
● SITRA tukee kompensaatioiden näkyvyyden lisäämistä
● ELY-keskukset
● Yritykset, maanomistajat?
● Muut tutkimushankkeet & tutkimusorganisaatiot

• HY, Luomus, JYU?

Kuva © Liisa Varumo



Hankkeen eteneminen
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08-10/2021 11-12/2021 2022 2023-
2024

Hyvityksen ja 
heikennyksen 
arvioiminen

LSL-poikkeukset ja erilaiset pilottihankkeet, 
lieventämisessä ja kompensaation 
suuntaisissa toimenpiteiden tietojen 
kokoaminen

BOOST-hankkeen ja 
projektiryhmän linjausten 
peilaaminen lieventämis- ja 
kompensaatioesimerkkeihin. 

Tammikuulle ohryn
kokous?

Maastotöitä

Jatkuu 
alkuperäisen 
suunnitelman 
mukaisesti, 
päivittyy tarpeen 
mukaan.Sidosryhmäyhteistyö Sidosryhmäyhteistyön käynnistäminen 

(erityisesti kaupungit, MTK)

Kyselytutkimuksen valmistelu käynnistynyt

Ensi vuoden aikatauluttaminen, 
palavereja

Työpaja kunnille 
yhteistyössä Luontokunnat-
verkoston kanssa

ELY:t Yhteistyössä toisen hankkeen kanssa työpaja 
kompensaatiorekisteriin liittyen
Ensi vuoden työn käytännön suunnittelu

Ensi vuoden työn käytännön 
suunnittelu

Kysely
Webinaari
työpajatyöskentelyä

Laadunvarmistus Yhteistyö LUOPAS-hankkeen kanssa Osakokonaisuuden käytännön 
toteutuksen suunnittelu

Tarvittavan 
lisäkoulutustarpeen 
arvioiminen.
Ohjeistuksen kokoaminen. 

Koko hanke Verkkosivu 
Kompensaatioista käytävän keskustelun 
seuraaminen
Yhteistyön luominen ja ylläpitäminen

Viestintäsuunnitelma

Henkilöresurssit 
(arvio)

27 htkk 22 htkk
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Kiitos!

minna.pekkonen@syke.fi

kirsi.kostamo@syke.fi
minna.pappila@syke.fi
palvi.salo@syke.fi
riku.lumiaro@syke.fi

mailto:minna.pekkonen@syke.fi
mailto:kirsi.kostamo@syke.fi
mailto:minna.pappila@syke.fi
mailto:palvi.salo@syke.fi
mailto:riku.lumiaro@syke.fi
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