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TIIVISTELMÄ

Ekologiset kompensaatiot Suomen rannikolla ja merialueilla

Tarve turvata biologista monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä on maailmanlaa-
juisesti suuri. Itämeren luonnon tilan heikentyminen johtuu ihmisen toiminnasta 
merellä, rannikolla ja Itämeren valuma-alueella. Mereiset luonnonsuojelualueet ovat 
keskeinen keino meriluonnon taantumisen pysäyttämisessä. Suojelualueilla turva-
taan sekä erilaisia vedenalaisia elinympäristöjä muodostavia avainlajeja että näitä 
elinympäristöjä elinkierrossaan hyödyntäviä muita lajeja. Luonnon monimuotoisuu-
den nopeaa heikkenemistä ei kuitenkaan voida pysäyttää yksinomaan perinteisten 
luonnonsuojelumenetelmien, kuten luonnonsuojelualueverkoston kehittämisen ja 
lajien tai luontotyyppien suojelun, avulla. Ekologinen kompensaatio on yksi niistä 
keinoista, joka voisi tuoda lisäkeinoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen 
perinteisten suojelukeinojen rinnalle.

Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan menettelyä, jossa ihmistoiminnasta ai-
heutuva haitta luonnon monimuotoisuudelle hyvitetään turvaamalla vähintään yhtä 
paljon monimuotoisuutta toisaalla. Menettelyn tavoite on tuottaa hyötyä ekosystee-
meille ja ylläpitää niiden tarjoamia keskeisiä ekosysteemipalveluita tilanteissa, joissa 
ihmistoiminta aiheuttaa luonnonympäristön heikentymistä. Hyvityksien tuottamien 
ekologisten hyötyjen tulisi olla selkeästi mitattavissa ja luonteeltaan pysyviä. Aiheu-
tetun heikennyksen ja kompensaationa tuotettavan hyvityksen suuruusluokkaa ja 
vaikutusta tulisi arvioida nimenomaan ekologisilla mittareilla, mikä erottaa ekolo-
giset kompensaatiot esimerkiksi hiili- ja ravinnekompensaatioista. 

Meriekosysteemien toimintaan ja lajistoon kohdistuvat kompensaatiot ovat haas-
teellisempia toteuttaa kuin kompensaatiot maaympäristössä. Tämä johtuu siitä, että 
meriekosysteemit ovat dynaamisesti ja kolmiulotteisesti kytkeytyneitä ekologisia 
kokonaisuuksia, joita luonnehtii voimakas paikkaan ja aikaan liittyvä biologisten 
komponenttien ja meriympäristön välinen vuorovaikutus. 

Tässä raportissa esitellään sekä valuma-alueella että rannikolla ja merellä mah-
dollisesti käyttökelpoisia periaatteita ja toimenpiteitä kompensaatioiden suunnit-
teluun ja toteutukseen. Valuma-alueella suoritettavia toimenpiteitä esitellään siksi, 
että ne voivat muodostaa yhdessä merialueella toteutettavien toimenpiteiden kanssa 
kokonaisuuden, jonka vaikutukset ylittävät yksinomaan merellä toteutettavien toi-
menpiteiden vaikutukset pureutuessaan tärkeimmän vedenalaisen luonnon mo-
nimuotoisuuden uhkatekijän, rehevöitymisen, paikallisiin vaikutuksiin erityisesti 
rannikon matalissa ja suojaisissa sisälahdissa. Tämän jälkeen esitellään rannikolla 
ja merenlahdissa, avoimemmilla hiekkapohjilla, sekä kalliorannoilla mahdollisesti 
käyttökelpoisia toimenpiteitä, jotka voisivat soveltua osaksi ekologiseen kompensaa-
tiosuunnitteluun. Lopuksi kuvataan lyhyesti esimerkkejä yksittäisiin lajeihin kohdis-
tuvista kompensaatiomahdollisuuksia. Useimpia raportissa kuvattuja toimenpiteitä 
voidaan tapauksesta riippuen hyödyntää myös ihmistoiminnan aiheuttamien ekolo-
gisten haittojen tai heikennysten vähentämiseksi tai lieventämiseksi. Suunnittelussa 
on suositeltavaa noudattaa lievennyshierarkiaa ja erottaa selkeästi mitkä toimenpiteet 
ovat lieventämistä ja mitkä jäljelle jäävien vaikutusten kompensaatio. Olennaista on, 
että mikäli päädytään esimerkiksi ennallistamaan elinympäristöjä poistamalla kas-
villisuutta tai ruoppaamalla merenpohjaa, toimenpiteiden suunnitteluun, toteutuk-
seen ja niiden vaikutusten seurantaan nimenomaan kompensaatioina on kiinnitetty 
huomiota.

Asiasanat: biodiversiteetti, ekologinen kompensaatio, ennallistaminen, hyvitys, Itä-
meri, kunnostaminen, lievennyshierarkia, luonnon monimuotoisuus, meret, miti-
gaatio, rannikko
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SAMMANDRAG

Ekologiska kompensationer i Östersjöns kust- och öppna havsområden

Behovet att skydda den biologiska mångfalden ökar världen runt. Mänskliga ak-
tiviteter, speciellt övergödning, har kraftigt påverkat den marina miljön negativt i 
Östersjöns avrinnings-, kust- och öppna havsområden. Det existerande nätverket 
av marina skyddade områden spelar en central roll i upprätthållandet av Österjöns 
biologiska mångfald. Trots att nätverket av marina skyddade områden värnar om 
viktiga marina habitat och arter, krävs det även andra åtgärder för att minska tappet 
av biologisk mångfald. En åtgärdstyp för att förhindra att den biologiska mångfalden 
minskar är ekologisk kompensation, där skador orsakade av mänsklig aktivitet gott-
görs genom att återställa eller skydda den biologiska mångfalden någon annanstans.

Målsättningen med ekologisk kompensation är att åstadkomma ekologisk nytta 
för ekosystem (och/eller arter) samt att säkerställa väsentliga ekosystemfunktioner, 
möjligtvis också ekosystemtjänster, i situationer där mänskliga aktiviteter orsakar 
degradering av naturliga miljöer. Ekologiska kompensationer bör endast användas 
som en sista utväg för att minimera förlusten av biologisk mångfald. I skadelindrings-
hierarkin bör undvikande, minimerande samt återställande av skador verkställas före 
kompensationsåtgärder. Vidare bör kompensationerna vara mätbara, permanenta och 
av samma storlek som den orsakade skadan. Effekten bör basera sig på ekologiska 
kriterier, vilket skiljer ekologisk kompensation från till exempel näringsämnes- eller 
kolkompensationer.

Kompensering av marina ekologiska funktioner och värden kan vara mer kompli-
cerad än kompensering av terrestriska värden eftersom marina ekosystem är dyna-
miska, tre-dimensionella enheter som är starkt sammanlänkade både i tid och rum. 
Denna rapport omfattar potentiellt användbara åtgärder som kan beaktas planeringen 
av ekologiska kompensationer i Östersjöns avrinnings- och kustområden. Åtgärder 
i avrinningsområdet har tagits med eftersom de kan utgöra en väsentlig del av ett 
holistiskt tillvägagångssätt i kompensationsutredningar: att minska näringstillför-
seln i avrinningsområdet kan ge bättre möjligheter att uppnå målsättningen med 
kompensationsåtgärderna än om åtgärderna görs endast lokalt i kust- och havsom-
rådet. Vidare behandlas konkreta kompensationsåtgärder för skyddade och öppna 
kustområden, samt för olika undervattenshabitat inkluderande nyckelhabitat för 
fisk. Kompensation av enskilda arter diskuteras också, trots att det endast finns ett 
fåtal exempel på detta. 

De flesta ekologiska kompensationsåtgärder presenterade i denna rapport kan 
användas också på andra nivåer i skadelindringshierarkin för att minska på inverkan 
av mänskliga aktiviteter. Det är därför viktigt att de valda kompensationsåtgärderna 
planeras och används specifikt för att kompensera ekologiska funktioner och värden, 
samt att planeringen, förverkligandet och uppföljningen av kompenseringen bör vara 
väldefinierade och utföras som en del av skadelindringshierarkin.

Nyckelord: biologisk mångfald, ekologisk kompensation, kustområden, lindrande 
åtgärder, skadelindringshierarki, återställande, Östersjön
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ABSTRACT

Ecological compensations in coastal and open sea areas of the Baltic Sea

The need to protect biodiversity is increasing worldwide. Human activities, especially 
eutrophication, have strongly and adversely impacted the marine environment in the 
watershed, coastal and open sea areas of the Baltic Sea. The existing marine protection 
area (MPA) network is a central component in sustaining the biodiversity values of 
the Baltic Sea. However, even though the MPA network protects important marine 
and coastal habitats and species, further measures are needed to reduce the rapid 
decline of biodiversity. One additional measure to halt biodiversity loss is ecological 
compensation or offsetting, where damage caused by human activity is compensated 
by restoring or protecting biodiversity elsewhere. 

The aim of ecological compensations is to produce ecological benefits to ecosys-
tems (and/or species) and secure the essential ecosystem services in situations where 
human activities cause degradation to natural environments. General recommenda-
tion is that ecological compensations should be used as a final measure to minimize 
biodiversity loss. According to the mitigation hierarchy avoidance, mitigation and 
restoration on site should all be applied to minimize the damages prior to compen-
sation. Furthermore, compensations should be measurable, permanent and of similar 
magnitude as the damages. The impact should be estimated based on ecological cri-
teria, which separates ecological compensations from for example nutrient or carbon 
compensations.

This report considers potentially usable measures that can be taken in the Baltic 
Sea watershed and coastal areas when planning ecological compensation. The com-
pensation of marine ecological functions and values can be more complicated than 
compensations in terrestrial environments, because marine ecosystems are dynami-
cally and three dimensionally connected ecological entities, which are characterized 
by strong spatio-temporal connectivity. The interconnectedness of terrestrial and 
marine systems is taken into account: the report includes measures for the watershed 
area because they can form an important part of a holistic approach in offsetting plan-
ning: reducing the effects of eutrophication on a local level by restricting the inflow of 
nutrients from the watershed can increase chances to actually achieve the offsetting 
goals than if only local coastal or marine measures are taken. Furthermore, concrete 
compensation measures are presented for sheltered and open coastal areas and dif-
ferent underwater habitats, including key habitats for fish. Finally, compensation 
measures for individual species are discussed shortly, although only a limited number 
of examples exist. Most of the measures presented in this report can be utilized also 
in other levels of the mitigation hierarchy when reducing and limiting the effects of 
human activities. It is thus essential that the chosen measures are planned and used 
to offset ecological functions and values and the planning, realisation and monitoring 
of the whole compensation procedure is well defined and carried out according to 
the principles of the mitigation hierarchy.

Keywords: Baltic Sea, biodiversity, coast, ecological compensation, marine, mitiga-
tion hierarchy, offsetting, restoration
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1  Ekologinen kompensaatio

Luonnon monimuotoisuus vähenee maailmanlaajuisesti huolimatta jo tehdyistä suoje-
lutoimenpiteistä. Uusia keinoja tarvitaan erityisesti ihmistoiminnan vaikutuksen alaisilla 
alueilla. Ekologinen kompensaatio eli aiheutetun luontohaitan hyvittäminen, tuo näkyväksi 
ihmistoiminnan luontoa nakertavia vaikutuksia ja toisaalta kannustaa ja ohjaa vaikutus-
ten minimoimiseen. Merialueilla ekologisia kompensaatioita on tehty vain vähän, mutta 
toimintamalli voisi soveltua sekä avomerellä että rannikkoalueilla aiheutuvien luontohei-
kennysten hyvittämiseen.

Tarve turvata luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä on maailmanlaajuisesti 
suuri. Mereiset luonnonsuojelualueet (marine protected areas, MPA) ovat keskeinen kei-
no meriluonnon taantumisen pysäyttämisessä. Suojelualueilla turvataan sekä erilaisia 
vedenalaisia elinympäristöjä muodostavia avainlajeja että näitä elinympäristöjä elin-
kierrossaan hyödyntäviä muita lajeja. Yhdistämällä laajoja meriluonnonsuojelualuei-
den aineistoja on voitu osoittaa, että esimerkiksi tiukasti suojeltujen merialueiden 
kalalajiston biomassa voi olla suurempi kuin osittain rauhoitetuilla suojelualueilla ja 
moninkertaisesti suurempi kuin rauhoittamattomilla alueilla (Lester et al. 2009, Sala 
& Giakoumi 2017). Tiukasti suojellut merialueet edistävät myös monimutkaisia vuo-
rovaikutuksia sisältävien ravintoketjujen säilymistä. Tutkimuksen perusteella tiukasti 
suojeltujen merialueiden eliöyhteisöt voivat kestää paremmin ilmastonmuutoksesta 
aiheutuvia haitallisia vaikutuksia kuin niitä ympäröivien alueiden eliöyhteisöt (Mi-
cheli ym. 2012, Sala & Giakoumi 2017).

Luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä ei kuitenkaan voida pysäyttää yksin-
omaan perinteisten luonnonsuojelumenetelmien, kuten luonnonsuojelualueverkos-
ton kehittämisen ja lajien tai luontotyyppien suojelun, avulla. Suojelualueiden ulko-
puolella on myös arvokkaita luontokohteita, joiden turvaamiseen tarvitaan keinoja. 
Yksi keino on ekologisen kompensaation menettely, jossa ihmistoiminnasta aiheutuva 
haitta luonnon monimuotoisuudelle hyvitetään turvaamalla vähintään yhtä paljon 
monimuotoisuutta toisaalla. Ekologisten kompensaatioiden tavoite on tuottaa hyötyä 
ekosysteemeille ja ylläpitää niiden tarjoamia keskeisiä ekosysteemipalveluita tilan-
teissa, joissa ihmistoiminta aiheuttaa luonnonympäristön heikentymistä. Yleisenä 
periaatteena on, että ekologisten kompensaatioiden tuottama ekologinen hyöty tulisi 
olla selkeästi mitattavissa ja luonteeltaan pysyvää. Lisäksi ekologiset kompensaatiot 
eivät korvaa vaan täydentävät olemassa olevia suojelumenetelmiä. (mm. BBOP 2012, 
Enetjärn ym. 2015, Moilanen & Kotiaho 2017, Wende ym. 2018).

Ekologisissa kompensaatioissa heikennys ja hyvitys arvioidaan nimenomaan 
ekologisilla mittareilla, mikä erottaa sen muista kompensaatioista, joiden tavoite 
voi olla esimerkiksi ekosysteemeihin sitoutuneen hiilen tai ravinteiden kiertoku-
lun turvaaminen. Toteutustavasta riippuen hiili- tai ravinnekompensaatiot voivat 
tuottaa hyötyjä myös luonnon monimuotoisuudelle. Erilaisten kompensaatioiden 
yhteensovittaminen tulee kuitenkin suunnitella huolellisesti. Kompensaatioissa on 
paljon mahdollisuuksia, mutta myös riskejä (mm. Maron ym. 2012, Moilanen & 
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Kotiaho 2017). Yleisesti ekologiset kompensaatiot kiinnostavat sekä luonnonsuoje-
lun että elinkeinoelämän edustajia. Kunnianhimoisesti ja huolellisesti toteutettujen 
ekologisten kompensaatioiden avulla voidaan tarjota uusia menettelytapoja, joilla 
elinkeinoelämän tarpeet saadaan sovitettua yhteen luonnon monimuotoisuuden 
turvaamistavoitteiden kanssa.

Kompensaatiomenetelmien kehittyessä ja käytäntöjen vakiintuessa kompensaatioi-
ta olisi mahdollista käyttää sekä maa- että meriekosysteemeissä. Esimerkiksi rakenta-
minen tai muut maankäytön muutokset voivat heikentää luonnon monimuotoisuutta 
sekä maa- että merialueilla. Lisääntyvä meren käyttö ja erityisesti rannikolle sijoittuva 
rakentaminen kasvattavat meriluonnolle aiheutuvien haittojen määrää (Kuva 1). 
Meriekosysteemeissä toteutettujen rakennus- ja muiden toimien aiheuttamia haittoja 
meriluonnolle ei tähän asti ole kompensoitu ekologisesta näkökulmasta joko lakiin 
perustuvan velvoitteen tai menetelmien puuttumisen vuoksi. Tieto ja osaaminen 
käytännön kompensaatiomenetelmistä lisääntyvät kuitenkin jatkuvasti, mikä osal-
taan lisää painetta hyödyntää ekologisia kompensaatioita hyvittämään sekä maa- 
että meriympäristöissä ihmistoiminnasta aiheutuvia luonnon monimuotoisuuden 
heikennyksiä.

Kuva 1. Rakentaminen rannikolla ja merellä muuttaa usein luontoa pysyvästi. Lievennyshierarkian 
läpikäymisen jälkeen jääviä haittoja luonnolle tulisi hyvittää ekologisilla kompensaatioilla, jotta 
luonnon monimuotoisuuden säilyminen voidaan turvata. Kuva: Riku Lumiaro / Ympäristöhallinnon 
kuvapankki

Nykykäytännön mukaan vesistöihin rakentaminen, niiden kuormittaminen tai 
muuttaminen on, pienimpiä toimenpiteitä lukuun ottamatta, luvanvaraista vesi- 
tai ympäristönsuojelulainsäädäntöön perustuen. Vesistöjen osalta lupakäytäntöön 
ei tällä hetkellä kuulu ekologisen haitan ja hyvityksen arvioiminen kokonaisuute-
na, vaan painopiste on kalakannoissa. Lupien myöntämisen yhteydessä määrätään 
usein vesistöihin haittavaikutuksia aiheuttavan luvan saaja kompensoimaan kala-
kannoille ja kalastukselle aiheutettua haittaa. Kompensaatiotoimena on yleisimmin 
toimenpidevelvoite, kuten kalojen tai rapujen istutus tai kalatien rakentaminen, tai 
kalatalousmaksun maksaminen kalatalousviranomaiselle. Tyypillisesti kalatalous-
maksu ohjataan esimerkiksi istutuksiin tai elinympäristöjen kunnostuksiin tähtääviin 
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toimiin. Kalatalousvelvoite ja toimenpiteet kohdistetaan nykylain mukaisesti sille 
vesialueelle, johon hankkeen vahingollinen vaikutus ulottuu. Suomessa on tällä het-
kellä voimassa useita satoja vesi- tai ympäristönsuojelulain nojalla annettuja lupia, 
jossa luvan saaja on velvoitettu joko suorittamaan kalatalousvelvoitteita tai maksa-
maan kalatalousmaksuja. Tyypillisiä velvoitteen tai maksun suorittajia ovat vesivoi-
mayhtiöt, kaupungit ja teollisuuslaitokset. Kalastoon ja kalastukselle kohdistuvien 
kompensaatioiden kohteena eivät yleensä ole suoraan ekologiset arvot tai luonnon 
monimuotoisuus, vaan perusteena ovat kalataloudelle aiheutuvat taloudelliset me-
netykset. Kalatalousvelvoitteiden kohdentaminen toimenpidealueen ulkopuolella 
sijaitsevien arvokkaiden vesistökohteiden parantamiseen voisi mahdollistaa korvaus-
mekanismin hyödyntämisen myös ekologisena kompensaationa tulevaisuudessa. 
Tämä kuitenkin edellyttäisi muutoksien tekemistä vesilakiin kalatalousvelvoitteiden 
ja niihin perustuvien korvausvelvoitteiden osalta.

Ekologisen kompensaation periaate ja käytännön toimivuus ovat saaneet osakseen 
myös kritiikkiä. Kompensaatioiden onnistumiseen liittyy epävarmuuksia ja vain har-
voin on päästy lopputulokseen, jossa hankkeen sisäisesti on pystytty kokonaisuudes-
saan hyvittämään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen (mm. Redmond 2000, 
Vaissière ym. 2014). Suurimpia huolia luonnonsuojelun näkökulmasta on, että lupaus 
kompensaatioista voi mahdollistaa luonnonsuojelullisesti arvokkaiden tai muutoin 
toistaiseksi koskemattomien luontokohteiden hyödyntämisen. Lisäksi toiminnan-
harjoittajan motiivit voidaan kyseenalaistaa: Tavoitellaanko kompensaatiolla aidosti 
luonnon monimuotoisuuden turvaamista vai onko mahdollisesti kyse niin sanotusta 
viherpesusta? Riskinä on, että näennäiskompensaatio helpottaa ympäristön kannalta 
haitallisten toimien lupamenettelyä, ilman että hankkeen aiheuttamien luontoarvojen 
heikennyksien hyvittäminen suunnitellaan ja toteutetaan riittävän kunnianhimoisesti 
ja parhaalla mahdollisella osaamisella.

Kompensaatiokeskustelu on Suomessa vielä käynnistymisvaiheessa ja käsitteis-
tö vakiintumaton. Muutamia pienimuotoisia kokeiluhankkeita lukuun ottamatta 

Kuvituskuva. Ekologisten kompensaatioiden suunnittelu ja toteutus Itämerellä vaativat erityistä 
huolellisuutta, sillä mereisestä ja makeanveden lajistosta voi paikoitellen syntyä eliöyhteisöjä, joita 
ei tavata Itämeren ulkopuolella. Itämeren ainutlaatuinen ekosysteemi poikkeaa rakenteeltaan 
valtameriolosuhteista, joissa kompensaatioita on käytetty enemmän. Kuvassa mereistä alkuperää 
oleva liuskamerietana (Tenellia adspersa) laiduntaa makeanveden polyyppejä Saaristomerellä. Kuva: 
Visa Hietalahti
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ekologisia kompensaatioita ei ole vielä tehty, joten tarve kehitystyölle on ilmeinen ja 
kiinnostusta kehitystyöhön on useilla toimijoilla. Keskeisiä käytännön kysymyksiä 
on miten toimijat voivat tunnistaa millaisia merkittäviä ekologisia heikennyksiä he 
aiheuttavat ja millä toimenpiteillä ne voidaan hyvittää. Monimuotoisuuden turvaa-
miseen tähtäävässä kompensaatiomenettelyssä tulisi linjata tiukasti, että ekologisia 
heikennyksiä voidaan hyvittää vain riittävillä ekologisilla hyvityksillä.

Sekä Suomessa että kansainvälisesti ekologisten kompensaatioiden kehittäminen 
on aktiivista. Käynnissä on useita hankkeita, joissa kehitetään tai testataan kompen-
saatioiden toimivuutta. Esimerkiksi Forest Trends -järjestö ylläpitää maailmanlaa-
juista listaa kompensaatio-ohjelmista ja -hankkeista. Euroopassa kompensaatiot ovat 
olleet käytössä pisimpään Saksassa osana ympäristölupamenettelyä ja -lainsäädäntöä 
(Wende ym. 2018) ja esimerkiksi kompensaatioperiaatteita ja -laskentaa on selvitetty 
Iso-Britanniassa (Briggs ym. 2009, DEFRA 2012). Euroopan Unionin jäsenmaista luon-
non monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden kokonaisheikentämättömyyden 
tavoite on kansallisessa lainsäädännössä vain Ranskassa (Quétier ym. 2014), jossa 
lieventämistoimenpiteiden ja (tarvittaessa) jäännösvaikutusten kompensoiminen on 
lain velvoittamaa ympäristölupamenettelyä edellyttäville hankkeille (Courtejoie ym. 
2014).

Suomessa ensimmäisiä pohdintoja ekologisten kompensaatioiden toteuttamisek-
si on tehty väylähankkeiden yhteydessä lähinnä maaekosysteemien osalta (Ketola 
ym. 2009, Känkänen ym. 2011, Nyrölä ym. 2011). Kiinnostusta kompensaatioiden 
kehittämiseen on lisännyt odotus mahdollisesta EU:n yhteisestä linjauksesta. Kom-
pensaatioiden tämän hetken tilannetta ja eri maiden käytäntöjä on kartoitettu sekä 
eri Euroopan maiden (Wende ym. 2018) että Pohjoismaiden osalta (Pohjoismaisen 
ministerineuvoston rahoittama katsaus, Enetjärn ym. 2015). Suomessa on tietotai-
toa ekologisista kompensaatioista eri yliopistoissa (Helsinki, Jyväskylä, Turku) ja 
tutkimusta on tehty eri tieteenaloilla. Tällä hetkellä on käynnissä useita eri näkö-
kulmista kompensaatioihin pureutuvia tutkimus- ja kehityshankkeita. Ensimmäis-
ten joukossa käytännön lieventämis- ja osittaiskompensaatioiden testaamisen aloitti 
Suomen ympäristökeskuksen vetämä Ekosysteemihotelli -hanke1, joka on toteutettu 
yhteistyössä yritysten kanssa. Kunnianhimoinen, monialainen tutkimuskonsortio 
Habitaattipankki2 puolestaan käynnistyi Helsingin yliopiston juhlavuoden Helsinki 
Challenge tutkimusideakilpailun myötä. Helsingin yliopiston, Suomen ympäris-
tökeskuksen ja Jyväskylän yliopiston tutkijoiden ja asiantuntijoiden muodostama 
konsortio on selvittänyt kompensaatioiden käytännön toteutusta edistävän välittä-
vän organisaation, habitaattipankin, toimintaedellytyksiä; konsortio onkin kasvanut 
laajaksi hankeklusteriksi. Kompensaatiotutkimusta on vauhdittanut myös Koneen 
Säätiön teemarahoitus, jonka avulla käynnistettiin vuonna 2018 kahdeksan uutta eri 
näkökulmista ja erilaisin keinoin aihepiiriä selvittävää hanketta3. Näillä näkymin 
tietoa ja osaamista ekologisiin kompensaatioihin liittyen karttuu sekä teoreettisesta 
että käytännön näkökulmasta runsaasti lähivuosina.

Tässä raportissa ekologisten kompensaatioiden mahdollisuuksia arvioidaan erityi-
sesti merialueiden elinympäristöjen ja eliölajiston osalta. Raportin alussa käydään läpi 
ekologisen kompensaation perusteet, niihin liittyvä terminologia sekä toteutuksen 
päälinjat ja erilaiset epävarmuudet. Sen jälkeen esitellään maailmalla toteutettuja 
kompensaatioita meriympäristössä. Tarkastelun pääpainopiste on Itämeren alueel-
la sekä muilla kylmän ilmanalan merialueilla vedenalaisissa elinympäristöissä ja 
kalastossa. Osa raportissa esiteltävistä merialueiden ekologisen tilan parannuksiin 
tähtäävistä kunnostustoimenpiteistä voi soveltua sekä aiheutettujen haittojen lieven-

1  Lisätietoa Ekosysteemihotelli-hankkeesta ks. http://www.syke.fi/fi-FI/content/37700/0 
2  Lisätietoa Habitaattipankki-tutkimuskonsortiosta ks. https://blogs.helsinki.fi/habitaattipankki/ 
3  Koneen Säätiön teemahaku 2017: https://koneensaatio.fi/apurahat/tuetut/2017-2/ekologiset-kompensaati-
ot-yhteiskunnassa-ja-kulttuurissa-teemahaku-8-12-2017/

http://www.syke.fi/fi-FI/content/37700/0
https://blogs.helsinki.fi/habitaattipankki/
https://koneensaatio.fi/apurahat/tuetut/2017-2/ekologiset-kompensaatiot-yhteiskunnassa-ja-kulttuurissa-teemahaku-8-12-2017/
https://koneensaatio.fi/apurahat/tuetut/2017-2/ekologiset-kompensaatiot-yhteiskunnassa-ja-kulttuurissa-teemahaku-8-12-2017/
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tämiseen että hyvitykseen. Se, onko kyseessä lieventäminen vai hyvitys, määräytyy 
tapauskohtaisesti toimenpiteen tavoitteen ja toteutuksen mukaan. 

1.1 Peruskäsitteitä

Ekologisiin kompensaatioihin (ecological compensation; muita termejä biodiversity off-
setting,  compensatory mitigation) liittyy keskeisesti lieventämis- tai lievennyshie-
rarkia (mitigation hierarchy) (Kuva 2). Lievennyshierarkia kuvaa missä vaiheessa 
eri toimenpiteet olisi suositeltavaa tehdä ekologisten heikennysten välttämiseksi ja 
hyvittämiseksi. Ensisijaisesti haittoja tulisi välttää esimerkiksi sijoittamalla toiminta 
alueelle, jolla ekologiset heikennykset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi, sen jälkeen 
minimoida väistämättömät haitat ja vasta viimeisenä vaihtoehtona kompensoida 
lieventämistoimenpiteiden jälkeen jäljelle jäävä luonnon monimuotoisuuden heiken-
nys. Näiden kolmen vaiheen lisäksi esimerkiksi Business and Biodiversity Offsets 
Programme (BBOP) ja International Finance Corporation (IFC) suosittelevat lievenn-
yshierarkiaa, joka sisältää vielä luontoheikennysten ennallistamisen tai parantamisen 
haitta-alueella ennen varsinaisia kompensaatioita (BBOP 2012, IFC 2012).

Kuva 2. Lievennyshierarkian mukaan luonnon monimuotoisuudelle ihmistoiminnasta aiheutuvia 
heikennyksiä tulisi ensisijaisesti välttää, sitten vähentää. ja lopulta kompensoida luonnon monimuo-
toisuuden turvaamiseksi. Välttämisen, lieventämisen, kunnostamisen ja hyvittämisen suhteellinen 
vaikutus vaihtelee tapauskohtaisesti. Koska hyvityksen onnistumiseen liittyy useita epävarmuus-
tekijöitä, kokonaisheikentymättömyyden eli täysimääräisen hyvityksen saavuttaminen edellyttää 
käytännössä ylikompensaatiota, jotta luontoarvojen säilyminen voidaan taata. Muokattu BBOP 
2012 pohjalta.

Ekologisten kompensaatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa on vaihtelua hank-
keiden välillä. Haittojen minimoiminen ja kompensoiminen voivat käytännössä sisäl-
tää samankaltaisia toimenpiteitä kuten elinympäristön ennallistamista luonnontilai-
semmaksi. Määritelmällisesti erona on, että haittojen minimoiminen tehdään paikal-
lisesti hankealueella ja kompensaatiohyvitys tehdään heikennettävän hankealueen 
ulkopuolella. Minimoimisen tavoite on vähentää hankkeen aiheuttamaa ekologista 
heikennystä hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä ja kompensaation tavoite 
on lievennystoimenpiteiden jälkeen jäljelle jäävän ekologisen heikennyksen hyvittä-
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minen. Hyvitys voidaan teoriassa toteuttaa monella eri tavalla, eikä sen tarvitse vält-
tämättä sijaita heikennetyn kohteen lähellä. Hyvityskohteen maantieteellinen sijainti 
on yksi niistä asioista, jotka joudutaan arvioimaan ja päättämään hankekohtaisesti. 
Yleinen suositus on, että kompensaatioita sovelletaan vasta kun lievennyshierarkian 
mukaisesti heikennysten välttäminen ja lieventäminen on tehty parhaalla mahdolli-
sella tavalla (BBOP 2012, Maron ym. 2016, Moilanen & Kotiaho 2017).

Keskeinen kompensaatioihin liittyvä periaate on, että lievennyshierarkian so-
veltaminen tai kompensaatiolupaus ei oikeuta luontoarvoiltaan korvaamattoman 
arvokkaiden kohteiden ja elinympäristöjen (ns. no-go areas) hävittämiseen. Kompen-
saatiomenettely tuottaa ekologista hyötyä vain, mikäli sillä ei heikennetä jo olemassa 
olevia lupakäytäntöjä eikä korvata muita luonnonsuojeluvelvoitteita. Kompensaatiot 
eivät siis voi olla peruste sellaisten hankkeiden toteuttamiselle, joiden aiheuttamat 
luontoheikennykset ovat mahdottomia hyväksyä.

Kompensaation tavoite voi olla joko luonnonympäristölle tai monimuotoisuudelle 
aiheutuvan heikennyksen täysmääräinen tai osittainen hyvitys. Englanninkielisessä 
kirjallisuudessa termi ’biodiversity offsetting’ viittaa yleensä menettelyyn, jossa keskei-
nen tavoite on luonnon monimuotoisuuden kokonaisheikentymättömyys, No Net Loss 
of biodiversity (NNL). Kokonaisheikentymättömyys voidaan saavuttaa, kun luonno-
nympäristölle tai luonnon monimuotoisuudelle aiheutettava heikennys hyvitetään 
kokonaan (Moilanen & Kotiaho 2017, Niner ym. 2017). Teoriassa lievennyshierarkiaa 
noudattamalla sekä hyvin suunnitelluilla ja toteutetuilla kompensaatioilla voidaan 
saavuttaa tilanne, jossa luonnon monimuotoisuuden tila on parempi hankkeen jäl-
keen (net gain). Käytännössä, ekologisista epävarmuuksista sekä toteuttamiseen liit-
tyvistä rajoitteista johtuen, kompensaatioilla saavutetaan usein rajatun heikennyksen 
tai osittaishyvityksen tilanne (limited loss; Moilanen & Laitila 2016). Tällöin vain osa 
heikennyksestä pystytään hyvittämään kompensaatioilla. Kompensaation tavoite 
voi vaihdella tapauskohtaisesti ja myös mahdollisen lainsäädännön ja sopimusten 
asettamien velvoitteiden mukaan.

Kompensaatiolle asetetun ekologisen tavoitetilan saavuttamiseksi olisi tärkeää 
tunnistaa heikentyvän kohteen luontoarvot kattavasti ja etukäteen. Hyvitys voi-
daan toteuttaa pääasiassa kahdella tavalla: suojelu- tai ennallistamishyvityksillä. 
Suojeluhyvityksessä (avoided loss offset, averted loss offset) suojellaan kompensaatio-
toimenpiteenä pitkäaikaisesti tai pysyvästi jokin jo valmiiksi arvokas luontokohde, 
jota todistettavasti uhkaa häviäminen mikäli toimenpidettä ei toteuteta (Moilanen & 
Kotiaho 2017). Ennallistamishyvityksessä (restoration offsets) heikkolaatuisen kohteen 
luontoarvoja palautetaan ja lisätään ennallistamistoimien avullaMoilanen & Kotiaho 
2017). Toisinaan kompensaatioiden keinovalikoimaan luetaan mukaan myös rahalli-
set korvaukset (in-lieu fees), joissa luontoarvoja hävittävää toimintaa kompensoidaan 
tukemalla luonnonsuojelutyötä taloudellisesti tiettyjen valittujen suojeluprojektien 
kautta.

Riippumatta siitä millä tavalla kompensaatio toteutetaan, sen pitäisi tuottaa sel-
laisia elinympäristön tai luonnon monimuotoisuuden parannuksia tai luonnonsuoje-
lullisia hyötyjä, jotka eivät olisi toteutuneet ilman hyvitystoimenpidettä. Tämä lisäi-
syyden periaate (additionality) onkin keskeinen käsite kompensaatioissa (mm. BBOP 
2012, Gonçalves ym.  2015). Esimerkiksi jo muuhun suojeluvelvoitteeseen kuuluvan 
alueen käyttö hyvityskohteena ei tuo uusia luonnonsuojelullisia hyötyjä tai lisää 
luonnon monimuotoisuutta ja näin ollen se ei ole lisäinen kompensaatiotoimenpide. 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaan, suojelualueiden ja -velvoitteiden 
ulkopuolisen kohteen tarpeen mukainen hoito tai kunnostaminen ja pysyvä suojelu 
sen sijaan ovat määritelmän mukaisia lisäisiä toimenpiteitä. Sekä kompensaatio-
hyvityksen suuruus että hyvitystoimenpiteen aidon lisäisyyden osoittaminen voi 
olla haastavaa ja vaatii kattavan taustaselvityksen ja suunnittelun kompensoitavista 
luontoarvoista (esim. McKenney & Kiesecker 2010). 
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Luontoarvojen näkökulmasta on keskeistä, että kompensaatiotoimet ovat luonteel-
taan ekologisia ja ne tuottavat todistettavasti ekologisia parannuksia hyvitysalueella. 
Kompensaatioiden toteutuksessa joudutaan aina tekemään valintoja ja joustoja, sillä 
ekologian näkökulmasta kahta täsmälleen samankaltaista aluetta ei luonnossa ole. 
Kuinka paljon ja missä asioissa joustetaan, riippuu usein tavoitteista ja käytettävissä 
olevista resursseista. Kompensaatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa on esimer-
kiksi tehtävä valinta, onko tavoitteena samanlaisena hyvitys (in-kind, like-for-like 
offset) vai joustava hyvitys (out-of-kind offset, flexible offset, like-for-better), joista jälkim-
mäisessä tietynlaisen elinympäristön tai luontotyypin heikennys hyvitetään toisen 
tyyppisen elinympäristön luontoarvoja lisäämällä. Jos tavoite on kompensaatiolla 
varmistaa, että tietynlaiset luontoarvot eivät ihmistoiminnasta johtuen heikkene, 
hyvityskohteen tulisi olla luontoarvoiltaan ekologisesti mahdollisimman saman-
kaltainen kuin heikennyskohde (esim. Maron ym. 2012). Toisaalta, joustava hyvitys 
mahdollistaa myös hyvityksen ekologian tai luonnonsuojelun näkökulmasta parem-
malla eli esimerkiksi harvinaisemmalla elinympäristöllä. Laajempi selvitys ekologian 
näkökulmasta keskeisistä valinnoista kompensaatioiden toteutuksessa löytyy jul-
kaisusta ”Ekologisen kompensaation määrittämisen tärkeät operatiiviset päätökset” 
(Moilanen & Kotiaho 2017).

1.2 Kompensaation haasteet ja rajoitteet

Vaikka ekologiset kompensaatiot ovat lähtökohtaisesti luonnon monimuotoisuuden 
suojelun keinovalikoimaa täydentävä vaihtoehto, arviot niiden toimivuudesta vaih-
televat varovaisesta, erilaisia reunaehtoja sisältävästä hyväksynnästä voimakkaaseen 
kritiikkiin (mm. Bekessy ym. 2010, Maron ym. 2012, 2016, Quétier ym. 2014, Gonçalves 
ym. 2015, Kujala ym. 2015, Morena-Matoes ym. 2015, Moilanen & Laitila 2016). Kriit-
tisten kannanottojen taustalla on ekologisten epävarmuuksien lisäksi onnistuneiden 
käytännön kokeilujen vähyys ja kompensaatioprosessiin liittyvät oikeudelliset ja 
hallinnolliset haasteet. Seuraavassa tarkastellaan joitain keskeisiä kompensaatioihin 
liittyviä haasteita, jotka ovat heikennettävien luontoarvojen korvaamisen näkökul-
masta tärkeitä, kun arvioidaan kompensaatiotoimien oikeutusta (Maron ym. 2012, 
Gonçalves ym. 2015).

1.2.1 Lievennyshierarkian ohittaminen

Useissa luontoa muuttavissa hankkeissa lievennyshierarkiaa sovelletaan vain osit-
tain. Tämä koskee niin maaympäristöjä (Gonçalves ym. 2015)2015 kuin merialueiden 
elinympäristöjä (Jacob ym. 2016)2016. Lievennyshierarkian sivuuttaminen voi johtaa 
tilanteeseen, jossa kompensaatioiden perusteella yritetään sujuvoittaa luontoa mer-
kittävästi muuttavan toiminnan lupakäsittelyä ilman että selvitetään ja toteutetaan 
kattavasti heikennysten välttäminen ja lieventäminen. Kuitenkin, jotta ekologiset 
kompensaatiot tuottaisivat tavoiteltuja ekologisia hyötyjä, niitä ei tulisi käyttää luon-
toarvoja heikentävien hankkeiden toimilupien automaattisena mahdollistajana, vaan 
viimesijaisena keinona väistämättömien heikennysten kompensoimiseen (Maron ym. 
2016)2016.
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1.2.2 Kokonaisheikentymättömyys ei toteudu

Kompensaatioiden tavoitteeksi nostetaan useissa yhteyksissä monimuotoisuuden 
kokonaisheikentymättömyys (mm. CBD-sopimus4, EU:n biodiversiteettistrategia5, ja 
Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelma 
2013–20206). Tämä on usein osoittautunut varsin kunnianhimoiseksi tavoitteeksi, jo-
ka voi jäädä saavuttamatta monestakin eri syystä. Haasteita aiheuttavat esimerkiksi 
epävarmuudet ennallistamishyvityksen onnistumisessa, suojeluhyvityksien toteut-
taminen aidosti lisäisinä toimenpiteinä ja siten, etteivät käyttöpaine ja haitta vuoda 
muulle alueelle. Myös alimitoitetut hyvitystoimenpiteet ovat mahdollinen ongelma. 
Toisaalta, jos kyseessä on vapaaehtoinen kompensaatio, voidaan tavoitteeksi asettaa 
vain osittaishyvitys. Tämä pitää kuitenkin tuoda selvästi esiin hankkeen ympäristö-
vaikutusten arvioinnissa ja suunniteltaessa hankkeesta aiheutuvien ympäristöhait-
tojen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä (Moilanen & Kotiaho 2017).

1.2.3 Kompensaatiotapa

Kompensaatiossa hyvityksen tavoite on tuottaa mitattavissa oleva ekologinen hyöty 
luonnolle. Käytännössä toteutusvaihtoehtoja ovat ennallistamis- tai suojeluhyvitys. 
Laadultaan erilaiset kohteet voivat soveltua sekä ennallistamis- että kompensaa-
tiohyvityksiksi (Kuva 3). Molempiin kohdistuu kritiikkiä, mutta eri syistä. Suoje-
luhyvityksessä kompensaatio tarkoittaa jo valmiiksi ekologisesti arvokkaan alueen 
menetyksen välttämistä esimerkiksi muodostamalla kohteesta luonnonsuojelualue 
tai muuten varmistamalla kohteen säilyminen pysyvästi. Suojeluhyvityksellä voidaan 
saada luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita turvattua ilman en-
nallistamistoimenpiteiden onnistumiseen liittyviä ekologisia riskejä tai aikaviivettä. 
Suojeluhyvityksien keskeisin kritiikki on, tuottavatko ne uusia ekologisia hyötyjä: jo 
olemassa olevien kohteiden turvaaminen ei varsinaisesti lisää luonnon monimuo-
toisuutta. Lisäksi pitäisi pystyä osoittamaan, että ilman kompensaatiomenettelyä 
hyvityskohde olisi aidosti vaarassa hävitä. Suojeluhyvityskohteiksi voi olla houkut-
televaa valita kohteita, jotka jo kuuluvat valmiiksi olemassa olevaan suojeluohjel-
maan – ja tämän tyyppiset kohteet eivät ole lisäisiä kompensaation näkökulmasta. 
Ongelmallista on myös mahdollinen haittojen vuotaminen (leakage): yhden alueen 
suojelu kompensaatiokohteena voi siirtää käyttöpaineen toiselle alueelle ja näin ollen 
kokonaisuutena hyvityksestä huolimatta luonnon monimuotoisuuden tila heikkenee 
(Moilanen & Laitila 2016).

Ennallistamishyvityksiin liittyvä kritiikki painottuu ennallistamisen tai muiden 
luonnonhoidollisten toimenpiteiden onnistumisen epävarmuuteen, aikaviiveeseen 
ekologisten prosessien toteutumisessa ja näin ollen epävarmuuteen saavutettavas-
ta ekologisesta hyödystä. Onnistumisen kannalta on keskeistä pystyä arvioimaan, 
mitkä elinympäristöt tai luontoarvot on mahdollista ennallistaa tai kunnostaa ja 
minkälaisissa ympäristöissä on huomattavia haasteita (Redmond 2000, Pilgrim ym. 
2013). Ennallistamisen onnistumisen arvioinnissa käytettävät kriteerit tulee valita 
huolellisesti. Esimerkiksi pelkästään kasvillisuuden piirteisiin perustuvat arvioinnit 
voivat jättää huomiotta muita tärkeitä ekosysteemin toimintaan liittyviä piirteitä. 
Ennallistamisen onnistuminen tulisi varmistaa huolellisella, riittävän pitkäaikaisella 
ja usean, toisiaan täydentävän luontokriteerin seurannalla (Maron ym. 2012)2012. 

4  Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus. Nagoyassa Japanissa lokakuussa 2010 pidetyn 
kymmenennen osapuolikokouksen tulokset. http://www.cbd.int/cop10/doc/
5  Luonnon monimuotoisuutta koskeva strategia vuoteen 2020 http://ec.europa.eu/environment/nature/
biodiversity/comm2006/2020.htm
6  Luonnon puolesta – Ihmisen hyväksi. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän 
käytön toimintaohjelma 2013–2020. http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Strategia_ja_toi-
mintaohjelma

http://www.cbd.int/cop10/doc/
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Strategia_ja_toimintaohjelma
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Strategia_ja_toimintaohjelma
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Kuva 3. Laadultaan erilaisten kohteiden soveltuminen kompensaatiohyvitykseksi. Luonnontilainen 
tai lähes luonnontilainen ekologisesti hyvässä kunnossa oleva kohde voi soveltua suojeluhyvityk-
seksi (1. tason kohde). Ekologisesti hyväkuntoisen kohteen tilaa voidaan mahdollisesti parantaa 
esimerkiksi vähentämällä ravinnekuormitusta valuma-alueella. Suojelun tai käyttörajoitusten lisäksi 
kompensaatio voi siis sisältää muita toimenpiteitä myös ekologisesti parhailla kohteilla. Ekologisesti 
heikentynyt kohde voi soveltua kompensaatioon ennallistamishyvityksenä (2. ja 3. tason kohde). 
Ennallistamis- ja kunnostustoimenpiteiden laajuus ja onnistumisen todennäköisyys vaihtelevat koh-
teen mukaan. Jonkin verran heikentyneessä kohteessa (2. tason kohde) kunnostamistoimenpiteillä 
saatava ekologinen hyöty voi olla laskennallisesti pienempi kuin erittäin heikkolaatuisessa kohtees-
sa (3. tason kohde), mutta kunnostustoimenpiteiden onnistumisen todennäköisyys on suurempi. 
Ekologisesti voimakkaasti heikentyneen elinympäristön kunnostaminen voi vaatia laajamittaisia ja/
tai toistuvia toimenpiteitä ja ekologisen tilan paraneminen on epävarmaa sekä hidasta (3. tason 
kohde).

Kompensaatioiden suunnittelussa tulee huomioida myös aikaviive luonnon moni-
muotoisuuden muutoksissa; mitä hitaammin elinympäristön tavoiteltu ekologinen 
tila saavutetaan, sitä enemmän epävarmuuksia hyvityksen toteutumiseen liittyy. 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta paras tilanne olisi, että ennallistamishyvitys 
olisi tehty ja sen onnistuminen osoitettu jo ennen heikennyksen aiheutumista. 

Yksi vaihtoehto sekä suojelu- että ennallistamishyvitykseen liittyvien riskien 
minimoimiseen on käyttää hyvityskerrointa, jolloin käytännössä kompensaatiossa 
hyvityskohteen pinta-ala tai pinta-alan ja laadun yhdistelmä on suurempi kuin hei-
kennettävän kohteen (lisää kertoimien käytöstä kompensaatioissa ks. Moilanen & 
Kotiaho 2017). 

Elinympäristöjen ennallistaminen vaatii erityisosaamista ja aikaa – ja voi silti 
epäonnistua. Maronin ym. (2012) kokoaman aineiston perusteella suuri osa ennal-
listamishankkeista ei ole saavuttanut tavoitteitaan tai onnistuu siinä vain osittain. 
Onnistumisen todennäköisyys paranee, jos ennallistaminen kohdistuu esimerkiksi 
yksittäisiin, hyvin hallittavissa oleviin lajeihin (tietyn haittalajin poisto suojelualueel-
ta) tai tiettyyn, vaikutuksiltaan hyvin tunnettuun prosessiin (esimerkiksi niittymäis-
ten elinympäristöjen laidunnus). Sen sijaan on hyvin haasteellista palauttaa vahvasti 
ihmisvaikutteinen alue tietynlaiseksi elinympäristöksi, etenkin sukkession myöhäis-
vaiheen luontotyypiksi. Ennallistamishyvityksen toteuttaminen voi olla haastavaa 
myös silloin, kun tavoitteena on luontotyypin koko lajiyhteisön mahdollisimman 
kattava palauttaminen (Maron ym. 2012). 
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1.2.4 Ekologinen vertailu on haastavaa

Kompensaatiomenettelyssä erilaisten heikennys- ja hyvityskohteiden luontoarvo-
jen vertailu ja yhteismitallisuuden osoittaminen on käytännössä haastavaa. Kunkin 
alueen luonnon monimuotoisuus on ajallisesti ja paikallisesti ainutlaatuista; eko-
systeemi on moniulotteinen kokonaisuus, joka koostuu paitsi suuresta määrästä 
erilaisia eliölajeja myös erityyppisistä elinympäristöjen ekologisista, rakenteellisista 
ja toiminnallisista piirteistä (Gonçalves ym. 2015). Siksi yhdenkään heikennettävän 
alueen luontoarvoja ei käytännössä ole mahdollista täydellisesti kompensoida toi-
sella alueella toteutettavilla hyvitystoimenpiteillä. Hyvityskohteen elinympäristö 
ei koskaan ole joka suhteessa luontopiirteiltään täysin identtinen heikennettävän 
elinympäristön kanssa (Maron ym. 2016).

Kaikkia lajien, yhteisöjen ja ekosysteemien ominaisuuksia ei voida mitata. Toisaal-
ta kaikkea mitä voidaan mitata, ei ole järkevää käyttää vertailtaessa heikennys- ja 
hyvityskohteiden yhteismitallisuutta. Niinpä vertailussa voidaan käyttää erilaisia 
indikaattoreita tai osatekijöitä kuvaamaan luonnon monimuotoisuutta perustuen 
esimerkiksi lajien tai lajiryhmien esiintymiseen, elinympäristön rakennepiirteisiin 
tai ekologisiin toimintoihin. Näitä eri osatekijöitä voidaan valita ja yhdistää eri ta-
voin ja muodostaa indeksi, joka pyrkii kuvaamaan kohteen luontoarvoa. Valintoja 
voi tehdä monella eri tavalla ja eri perustein kootut indeksit voivat kuvata kohteen 
merkitystä eri tavoin (esim. Briggs ym. 2009, DEFRA 2012, Bull ym. 2014, Gonçalves 
ym. 2015, Moilanen & Kotiaho 2017, Carreras Gamarra ym. 2018, Wende ym. 2018) – 
onnistumisen kannalta keskeistä olisi kyetä valitsemaan ne piirteet, jotka kuvaavat 
elinympäristöjen keskeisiä ekologisia prosesseja, laatua ja esimerkiksi luonnontilaa. 

Kompensaatiomenettelyssä eri alueiden ekologisia arvoja tai monimuotoisuutta on 
kuitenkin arvioitava ja vertailtava. Tähän on kehitetty erilaisia indeksejä, jotka ovat 
kohteen luontoarvojen yksinkertaistuksia. Ekologisen kompensaatioteorian kehityk-
sen alkuvuosina kohteen luontoarvoa ja kompensaatiotarvetta arvioitiin esimerkiksi 
elinympäristön pinta-alan perusteella. Tämä kuitenkin osoittautui liian yksinkertai-
seksi ja monet laatukriteerit ohittavaksi kriteeriksi (Gonçalves ym. 2015). Toistaiseksi 
hyvitysten ja heikennysten laskentaan ei ole kehitetty yhtä yleispätevää tapaa. Aust-
raliassa on kehitetty habitaattihehtaariksi nimetty laskentajärjestelmä kuvaamaan tie-
tyntyyppisen elinympäristön laatua (Parkes ym. 2010). Tietyt elinympäristön piirteet 
arvioidaan ja pisteytetään. Vertailuluku, habitaattihehtaari, on pinta-alan ja laadun 
välinen suhde tilanteissa, joissa kompensaation heikennys- ja hyvityskohde ovat 

Kuvituskuvat: Valuma-alueelta peräisin oleva ravinnekuormitus rehevöittää erityisesti sisäsaariston matalia merenlahtia. Rehevöi-
tymisen vähentämiseen liittyvät toimenpiteet voivat paikallisesti olla edellytyksenä myös vedenalaisen merenluonnon monimuo-
toisuuden kompensointitoimenpiteiden onnistumiselle. Kuva A: Metsähallitus/Petra Pohjola 2016, Kuva B: Lari Veneranta

A B
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samaa elinympäristötyyppiä. Saksassa taas on kehitetty järjestelmä, jossa hyvin mo-
nenlaisille elinympäristöille on pisteytys kohteen arvokkuuden ja laadun/kunnon/
edustavuuden perusteella (Wende ym. 2018). Pisteytysjärjestelmällä korkeimmat 
pisteet saavat harvinaiset, arvokkaat elinympäristöt, jotka ovat mahdollisimman 
lähellä luonnontilaa ja alhaisimmat pisteet taas ihmisvaikutuksen alaiset ympäristöt, 
joilla on vähän arvoa luonnon monimuotoisuuden kannalta. Yksinkertainen, mutta 
käytännöllinen lähestymistapa on Iso-Britanniassa kehitelty menetelmä, jossa erilaiset 
elinympäristöt pisteytetään edustavuuden ja laadun perusteella (DEFRA 2012). Tämä 
menetelmä jättää paljon ekologisia yksityiskohtia huomioimatta, mutta mahdollistaa 
esimerkiksi pistevertailun eri elinympäristötyyppien välillä. Kompensaation lasken-
tajärjestelmiä on kehitetty erilaisiin tarpeisiin ja eri maiden toimintaympäristöt huo-
mioiviksi ja voi olla, ettei ole mahdollista kehittää yhtä laskentatapaa, joka soveltuisi 
kaikkiin tilanteisiin (Carreras Gamarro ym. 2018).

1.3 Epävarmuuksien hallinta

1.3.1 Läpinäkyvä ja perusteltu laskentamenetelmä

Ihannetilanteessa kompensaatioiden suunnittelun tukena on selkeä, riittävän hyvin 
erilaisia kohteita kuvaava luonnon monimuotoisuuden arviointimenetelmä, joka 
mahdollistaisi kohteiden vertailun. Laskentamenetelmiä on kehitetty ja kehitetään 
edelleen (esimerkkejä yllä, lisäksi ks. esim. Briggs ym. 2009, Kujala ym. 2015, Gibbons 
ym. 2016 ja erilaisten menetelmine vertailusta esim. Carreras Gamarro ym. 2018). 
Hyvitysten ja heikennysten laskentamenetelmän tulisi olla ekologisesti perusteltu ja 
matemaattisesti selkeä. 

Joustavuuden ja selkeyden vaatimukset johtavat siihen, että laskennassa joudu-
taan tekemään yksinkertaistuksia: kaikkia lajeja ei voida huomioida laskennassa 
tai laskenta keskittyy esimerkiksi kohteen luonnontilaisuuden ja harvinaisuuden / 
harvinaisuuden arvioimiseen. Mikäli kyse ei ole nimenomaan tiettyyn lajiin kohdis-
tuvasta kompensaatiosta, luonteva arvioinnin kohde on esimerkiksi luontotyyppi ja 
sen laadun arviointi.

1.3.2 Hyvityskerroin

Kompensaatioiden onnistumiseen liittyviä epävarmuuksia voidaan suunnitteluvai-
heessa yrittää vähentää käyttämällä erilaisia hyvityskertoimia (Moilanen & Kotiaho 
2017). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mitä suurempia epävarmuuksia hyvi-
tysten toteutumiseen liittyy, sitä suurempi tulisi hyvityskertoimen olla. Hyvitysker-
toimien käyttöön liittyy latautuneita valintoja. On esimerkiksi kiistanalaista, voiko 
pienialaisen erittäin arvokkaan luontokohteen heikennyksen kompensoida korkealla 
hyvityskertoimella ja erityyppisellä kohteella eli käytännössä ennallistamalla ja/
tai suojelemalla suuren pinta-alan vähemmän arvokasta luontokohdetta. Erilais-
ten epävarmuustekijöiden ja joustojen huomioiminen hyvityskertoimia käyttämällä 
voi johtaa tilanteeseen, jossa hyvityksen tulisi olla pinta-alaltaan ja/tai laadultaan 
merkittävästi suurempi/parempi kuin heikennyksen (Maron ym. 2012, Moilanen & 
Laitila 2016).

1.3.3 Parempaan vaihto

Samanlaisella hyvittäminen voi edesauttaa  kokonaisheikentymättömyyden tavoit-
tamista. Samanlaisella hyvittäminen johtaa usein käytännössä myös heikennettä-



18  Suomen ympäristökeskuksen raportteja  24 | 2018

vän kohteen lähialueella tehtävään hyvitykseen (on-site; Convalces ym. 2015), koska 
elinympäristöjen luontopiirteet saattavat muuttua sitä erilaisemmaksi mitä kau-
emmaksi toimenpidealueelta siirrytään. Mikäli hyvityksessä sallitaan joustoa sekä 
samankaltaisuuden että maantieteellisen sijainnin suhteen, voi joissain tilanteissa 
löytyä monimuotoisuuden kannalta arvokkaampi kohde ja mahdollisesti laajempia 
aluekokonaisuuksia kuin haitta-alueen lähiseudulta. Arvokkaampi kohde voi olla 
esimerkiksi harvinainen suojelullisesti arvokas luontotyyppi.  Mikäli joustavuutta 
käytetään siten, että hyvityskohde on luonnonsuojelullisesti arvokkaampi kuin hei-
kennettävä, menettely voi parantaa tiettyjen harvinaisten luontotyyppien suojelun 
tilaa. Kompensaatiomenettelyssä hyvityskohteen valinnalla on mahdollista myös 
tukea jo olemassa olevaa luonnonsuojelualueiden verkostoa ja parantaa suojelukoh-
teiden alueellista kytkeytyvyyttä.

1.3.4 Osittaishyvitys

Edellä kuvattujen haasteiden ja epävarmuuksien johdosta ekologisella kompensaa-
tiolla on rajalliset mahdollisuudet hyvittää monimuotoisuudelle aiheutuva heiken-
nys täysimääräisesti (ts. saavuttaa kokonaisheikentymättömyys, NNL). Käytännössä 
kompensaation lopputulos on usein rajattu heikennys tai osittaishyvitys (limit-
ed-loss). Useissa tilanteissa on realistisempaa ja uskottavampaa asettaa tavoitteeksi ja 
toteuttaa onnistuneesti osittaishyvitys kuin tavoitella kokonaisheikentymättömyyttä. 
Toisaalta kunnianhimoiset tavoitteet voivat kannustaa tekemään hyvitystoimenpiteet 
mahdollisimman hyvin.  Kompensaatiolla tavoiteltavaan lopputulokseen vaikuttaa 
myös se, onko kyseessä vapaaehtoinen toimenpide vai esimerkiksi luvitukseen si-
dottu velvoite. Riippumatta siitä onko kompensaation tavoitteena biodiversiteetin 
kokonaisheikentymättömyys tai osittaishyvitys, on onnistumisen varmentamiseksi 
tehtävä seurantaa riittävällä tarkkuudella ja riittävän kauan.

1.3.5 Etukäteen ennallistaminen ja habitaattipankki

Kompensaation onnistumismahdollisuudet ovat paremmat, jos hyvityskohde on 
onnistuneesti ennallistettu tai kunnostettu etukäteen. Mikäli kompensaatioille on 
riittävästi kysyntää, voi kohteiden hankkiminen etukäteen muuttua taloudellisesti 
kannattavaksi toiminnaksi. Hyvityskohteita tarjoava ja/tai kompensaatioita välittä-
vä habitaattipankki tai luontoarvopankki ylläpitää ja tarjoaa etukäteen valikoituja 
hyvityskohteita, joiden kunnostaminen, hoito ja/tai ennallistaminen on tehty enna-
koivasti (Kniivilä 2014, Kangas 2017, Ollikainen 2018). Kompensaatiomarkkinoilla 
välittäjäorganisaatio myös pienentää kompensaatioihin liittyviä kuluja ja vähentää 
riskejä (Kangas 2017).
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2   Kompensaatioihin liittyvä 
lainsäädäntö

Keskeistä kompensaatioiden käyttöönoton ja lainsäädännön kehittämisen näkökul-
masta on lisäisyyden periaate. Tämän mukaan kompensaationa toteutettava hyvitys 
ei voi olla toimenpide, joka jo kuuluu olemassa oleviin velvoitteisiin luonnon moni-
muotoisuuden turvaamiseksi joko kansallisessa lainsäädännössä ja/tai kansainväli-
sissä sopimuksissa. Kompensaatiomenettelyn ei tule korvata, vähentää tai heikentää 
jo olemassa olevia suojeluvelvoitteita.

Kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen (CBD) vuosille 2011–2020 tehdyssä 
biodiversiteettistrategiassa ja siihen sisältyvissä Aichi-biodiversiteettitavoitteissa nos-
tetaan yhtenä asiana esille uusien taloudellisten resurssien käyttöönotto luonnon 
monimuotoisuuden turvaamiseksi.  Strategiassa luonnon monimuotoisuuteen koh-
distuvat hyvitykset nähdään mahdollisena monimuotoisuutta suojelevana keinona, 
jota tulisi hyödyntää sopivissa tilanteissa (Aichi Biodiversity Targets Aichi Target 20, 
Objective 4.2)7.  Euroopan Unionin sopimien (EU:n biodiversiteettistrategia, Target 6)8 
ja Suomen kansallisten tavoitteiden (Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja 
kestävän käytön toimintaohjelma 2013–2020)9 mukaan luonnonvarojen hyödyntämi-
nen tulisi toteuttaa siten, että luonnon kokonaisheikentymättömyys toteutuu. Kom-
pensaatiot nähdään yhtenä mahdollisena keinona tämän tavoitteen saavuttamiseen.

2.1 Yhteisölainsäädäntö

Suomen lainsäädäntö ei toistaiseksi sisällä luonnon monimuotoisuuden kompen-
saatiovelvoitetta, paitsi kaikkia Euroopan Unionin jäsenmaita koskevan luonto- ja 
lintudirektiivien osalta (93/42/ETY ja 2009/147/EU), jotka sisältävät kompensaatio-
velvoitteet poikkeuslupamenettelyissä liittyen Natura-verkoston arvojen heikentymi-
seen (Pappila 2017, Similä ym. 2017). Yhteisölainsäädännön osalta luontodirektiivin 
Artikla 6 (4) käsittelee sellaisia elinympäristöihin kohdentuvia heikennyksiä, jotka 
koskisivat Natura 2000 verkostoon kuuluvia alueita: ”Jos suunnitelma tai hanke on 
alueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnin kielteisestä tuloksesta huolimatta ja vaihtoeh-
toisten ratkaisujen puuttuessa kuitenkin toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset tai taloudelliset syyt, jäsenvaltion on toteutetta-
va kaikki tarvittavat korvaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Natura 2000:n yleinen 
kokonaisuus säilyy yhtenäisenä.” Tässä yhteydessä Euroopan komissio on katsonut, että 
vastuu haittojen kompensoinnista on hankkeen toteuttajilla. 

7  Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus. Nagoyassa Japanissa lokakuussa 2010 pidetyn 
kymmenennen osapuolikokouksen tulokset. http://www.cbd.int/cop10/doc/
8  Luonnon monimuotoisuutta koskeva strategia vuoteen 2020 http://ec.europa.eu/environment/nature/
biodiversity/comm2006/2020.htm
9  Luonnon puolesta – Ihmisen hyväksi. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän 
käytön toimintaohjelma 2013–2020. http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Strategia_ja_toi-
mintaohjelma

http://www.cbd.int/cop10/doc/
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Strategia_ja_toimintaohjelma
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Strategia_ja_toimintaohjelma
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Sekä EU:n vesipuitedirektiivi (2000/60/EY) että meristrategiadirektiivi (2008/56/
EY) käsittelevät osaltaan Itämeren tilaa ja ekosysteemiä ja niihin liittyy yhteisön 
asettamia tavoitteita luonnon monimuotoisuuden ja meriekosysteemin toiminnan 
säilyttämiselle ja meriympäristön tilan parantamiselle. Näiden direktiivien asettamat 
reunaehdot yhdessä merialuesuunnitteludirektiivin (2014/89/EU) kanssa luovat 
suuntaviivat EU:n merialueiden kestävälle käytölle, jossa merten lisääntyvästä käy-
töstä aiheutuvia ympäristöhaittoja tulisi lieventää ja kompensoida tehokkaasti, jotta 
ympäristötavoitteita asettavien direktiivien tavoitteet saavutetaan. 

Ekologisten kompensaatioiden käyttöön liittyy keskeisesti myös EU:n direktii-
vi Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 
(2011/92/EU; YVA-direktiivi), joka yhdessä Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristö-
vaikutuksista annetun direktiivin (2001/42/EY; SEA-direktiivi) kanssa luo kehyksen 
ympäristövaikutusten arvioinnista EU:n alueella. Nämä direktiivit edellyttävät, että 
merellä ja rannikolla tapahtuvasta ihmistoiminnasta on tehtävä ympäristövaikutus-
ten arviointi, mikäli arvioidaan että toiminnasta koituu ympäristölle merkittävää 
haittaa. Arviointiin tulee sisällyttää kuvaus merkittävien haitallisten vaikutusten 
välttämiseksi, vähentämiseksi ja, jos mahdollista, parantamiseksi suunnitelluista 
toimenpiteistä. Toistaiseksi ekologisia kompensaatiotoimenpiteitä ei näihin direktii-
veihin ja niitä toteuttavaan lainsäädäntöön perustuen ole toteutettu Suomessa, vaik-
ka tämän hetkinen lainsäädäntö sen mahdollistaisi osana poikkeuslupamenettelyä 
(Leino 2015). Arvioitaessa kompensaatioiden käyttöä osana toteutuneiden merituu-
livoimahankkeiden YVA-prosessien lievennyshierarkiaa seitsemässä EU-valtiossa 
todettiin, että hankkeissa oli pääosin listattu useita haittavaikutusten välttämiseksi 
ja lieventämiseksi tehtyjä toimenpiteitä, mutta hyvin niukasti varsinaisia kompen-
saatiotoimenpiteitä (Vaissière ym. 2014, Kuva 4).

Kuva 4. Kartoitettaessa merituulivoiman rakentamisen yhteydessä tehtyjä lievennyshierarkian 
mukaisia toimenpiteitä voitiin todeta, että suurimmassa osassa hankkeita kompensaatioiden tarve 
arvioitiin vähäiseksi hankekehittäjän toimesta (Vaissière ym. 2014). Hankkeiden todellisia ympä-
ristövaikutuksia ei kuitenkaan yleensä ole arvioitu perusteellisesti ja kaikki lievennyshierarkian 
mukaiset toimenpiteet esitettiin yleensä yhdistettynä. Kuva: Metsähallitus
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2.2 Kansallinen lainsäädäntö

Suomen tämänhetkinen lainsäädäntö mahdollistaa vapaaehtoisten kompensaatioi-
den toteuttamisen luonto- ja lintudirektiivien asettamien velvoitteiden ohella (Lind-
holm 2012, Leino 2015, Pappila 2017, Similä ym. 2017). Lisäksi Suomen vesilaki turvaa 
joidenkin rannikon pienten luontotyyppien, kuten eri kehitysvaiheisten fladojen ja 
kluuvijärvien monimuotoisuuden suojelua. Kansainvälinen keskustelu ja erityisesti 
EU:n jäsenvaltioiden käynnissä olevat kehitysprojektit ovat lisänneet pohdintaa siitä, 
pitäisikö kompensaatiomenettely sisällyttää kansalliseen lainsäädäntöön sekä tulisiko 
käytännön kompensaatiotoimenpiteiden suunnittelu toteuttaa osana YVA-prosessia 
ja jos, niin miten.

2.2.1 Esimerkit maailmalta

Ekologisen kompensaation käsitettä hyödynnettiin ensimmäisenä kansallisen tason 
strategiassa Yhdysvalloissa, jossa ensimmäinen luonnon monimuotoisuuden netto-
hävikin pysäyttämiseen tähtäävä, kokonaisheikentymättömyyteen liittyvä strategia 
otettiin käyttöön jo 1970-luvulla. Kokonaisheikentymättömyyden tavoite on projek-
titasolla mukana vuoden 1977 Clean Water Act:ssa ja presidentti Ronald Reaganin 
kampanjoimana kosteikkoalueiden heikentymisen ja käyttöpaineiden tarkasteluissa 
(Heimlich 1994). Lisäksi USA:ssa on uhanalaisiin ja vaarantuneisiin lajeihin keskit-
tynyt kompensaatiojärjestelmä ”conservation banking”, jossa menetelmät ja toteu-
tustavat vaihtelevat osavaltioittain (McKenney & Kiesecker 2010). 

EU:n jäsenvaltioiden välillä on eroja siinä, miten lainsäädäntö velvoittaa kom-
pensaatiotoimenpiteisiin. Yleisesti voidaan todeta, että vaikka velvoite on kirjattu 
lainsäädäntöön (erilaisin muotoiluin esim. Saksassa ja Ranskassa), kompensaatioiden 
käyttö ei välttämättä ole johtanut toivottuun lopputulokseen. Saksassa kompensaatiot 
ovat olleet osa kaavoitus- ja YVA-prosessia jo 1970-luvulta lähtien (tarkemmin Sak-
san järjestelmästä ks. Wende ym. 2018). Ranskassa kokonaisheikentymättömyyden 
tavoite on ollut osa kansallista lainsäädäntöä vuodesta 2012, koskien esimerkiksi 
rakennushankkeita ja kaivannaistoimintaa (Quétier ym. 2014). Käytännössä ympäris-
töhaittoja mahdollisesti aiheuttavissa hankkeissa tulee noudattaa lievennyshierarkiaa 
ja kompensaatiot nähdään keinona kokonaisheikentymättömyyden saavuttamiseksi. 
Järjestelmää on kritisoitu siitä, että velvoite kompensaatioihin on kirjattu lakiin, vaik-
ka käytännön ohjeistus ja toimintamallit vielä hakevat muotoaan. Tämän seurauksena 
toteutetut toimenpiteet ovat usein jääneet puutteellisiksi ja toteutusvastuun jakautu-
minen ja esimerkiksi hyvitysten kohdistamisen suunnitelmallisuus eivät toteudu par-
haalla mahdollisella tavalla. Kansainväliset esimerkit osoittavat sen, että ohjeistuksen 
ja toteutusperiaatteiden puutteet voivat vaikeuttaa lainsäädännön toimeenpanoa. 

Paineita kompensaation toimintamallien ja lainsäädännön kehittämiselle on useis-
sa maissa, esimerkiksi Ruotsissa. Siellä selvitystyötä on tehty jo useamman vuoden 
ajan ja myös käytännön kokemusta on kertynyt yksittäisistä kompensaatiohankkeista 
(Enetjärn ym. 2015, Naturvårdsverket 2016).  Ruotsissa kompensaatiovelvoitteet 
voivat tulla mukaan hankesuunnitteluun osana Ympäristökaarta (Miljöbalken) jo 
lähivuosina (SOU 2017). Euroopassa kompensaatiokeskustelussa ja kokeiluissa käsi-
tellään usein sekä biodiversiteettiä että ekosysteemipalveluita. Kokemusta ja esimerk-
kejä kompensaatioiden käytöstä biodiversiteetin ja/tai ekosysteemipalveluiden koko-
naisheikentymättömyyden tavoittamiseen on koottu EU:n jäsenvaltioista (Wende ym. 
2018). Edellä mainittujen Saksan ja Ranskan lisäksi kompensaatioista on kokemuksia 
muun muassa Hollannista, Itävallasta, Belgiasta, Liettuasta ja Espanjasta (Wende ym. 
2018). Kansainvälisesti Yhdysvallat ja Australia ovat olleet edelläkävijöiden joukossa 
kompensaation käytännön toteutusmallien kehittämisessä. Perustellusti voidaan 
sanoa, että kompensaatiot kiinnostavat laajasti eri puolilla maailmaa. On myös luul-
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tavaa, että menetelmien ja ohjeistuksen kehittyessä eri puolilla Eurooppaa, paine 
sisällyttää kompensaatiovelvoite nykyistä laajemmin yhteisölainsäädäntöön kasvaa.

2.2.2 Tilanne Suomessa

Suomessa on tehty oikeudellisesta näkökulmasta useampia selvityksiä kompensaa-
tioista, kokonaisheikentymättömyyden tavoitteesta ja kompensaatioiden toteutus-
mahdollisuuksista nykylainsäädännön puitteissa (Leino 2015, Pappila 2017, Similä 
ym. 2017). Toistaiseksi Suomessa edetään vapaaehtoisten kompensaatiokäytäntöjen 
mahdollistamisen ja kannustamisen kautta. Pisimpään Suomessa on ollut käytössä 
vesialueiden muun käytön kalastukselle aiheuttamien haittojen kompensointi kala-
taloudellisin velvoiteistutuksin. Vaikka kalataloudelliset kalaistutukset ovat voineet 
tuottaa myös ekologisia hyötyjä, niiden tavoite on taloudellisten menetysten hy-
vittäminen ja siltä osin ne periaatteellisesti eroavat ekologisista kompensaatioista. 
Nykyisin kyseenalaistetaan istutusten tuottamat hyödyt ja kompensaatiovelvoitteita 
pidetään osin vanhentuneina ja riittämättöminä. Kala- tai rapuistutukset tai kalatei-
den rakentaminen eivät hyvitä muita vesiluonnon arvoja. Viime aikoina painopiste 
onkin rakennetuissa jokiympäristössä siirtynyt toimiin, joilla pyritään parantamaan 
vaelluskalojen kulkumahdollisuuksia sekä kunnostamaan kutupaikkoja. Kotiutusis-
tutusten avulla on myös pyritty palauttamaan vaelluskalakantoja vesistöihin, joista 
ne aikanaan ovat ihmistoiminnan takia hävinneet. Elinympäristöjen kunnostaminen 
tai luonnonkalakantojen palauttaminen ovat vesiluonnon ekologisen tilan paranta-
miseen tähtääviä toimenpiteitä, joten niillä voi olla arvoa ekologisena kompensaati-
otoimenpiteenä.

Kuvituskuva: Meressä syönnöstävien vaelluskalojen lisääntymisen suurin este ovat rannikkoalueelle 
laskeviin jokiin rakennetut voimalaitokset ja padot. Kuva: Lari Veneranta.

Suomessa ei ole toistaiseksi tehty Natura-verkostoon liittyviä ekologisia kompen-
saatioita. Joitain tapauksia on ollut vireillä. Niitä ei ole kuitenkaan toteutettu, koska 
hankkeista on luovuttu tai hankesuunnitelmia on muutettu siten että haittoja on väl-
tetty niin, ettei luonnonsuojelulain 66 §:n poikkeuslupaa kompensaatioineen ole enää 
tarvittu. Parhaillaan käynnissä on kuitenkin suunnittelutyö esimerkiksi Sodankylän 
Viiankiaavan alla sijaitsevan rikkaan kupari- ja nikkeliesiintymän hyödyntämiseksi. 
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Viiankiaapa kuuluu Suomen Natura 2000-verkostoon, minkä vuoksi hankkeen toteut-
taminen olisi ristiriidassa alueen suojelutavoitteiden kanssa. Kaivosyhtiön aloitteesta 
alueella on tehty ympäristövaikutuksien arvioon liittyviä selvityksiä ja keväällä 2018 
jätetyssä YVA-esityksessä pidettiin mahdollisena, että maanalaisen kaivostoiminnan 
aloittaminen edellyttäisi ainakin osittaista Viiankiaavan Natura-suojelun purkua 
(Pöyry 2018). Hankkeen toteuttaja tutkii ekologisia kompensaatioita hankesuunnit-
telun yhtenä mahdollisena vaihtoehtona luonnolle koituvien haittojen korvaamiseksi 
välttämis- ja lieventämistoimenpiteiden jälkeen. Viiankiaavalla on kuitenkin sellaisia 
EU:n tasollakin ainutlaatuisia luontoarvoja, että uskottavien hyvitysten toteuttaminen 
esimerkiksi muita alueita suojelemalla tai niiden tilaa parantamalla on todennäköi-
sesti hyvin vaikeaa.
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3   Ekologiset kompensaatiot 
meriympäristöissä

Itämeren luonnon tilan heikentyminen johtuu ihmisen toiminnasta merellä, ranni-
kolla ja Itämeren valuma-alueella. Meren käytön lisääntyessä uuden suunnitellun 
toiminnan vaikutuksia tulisi kyetä arvioimaan suhteessa jo olemassa olevaan ihmis-
vaikutusten kokonaisuuteen. Ihmistoiminnan vaikutuksia tulee myös aina arvioida 
tapauskohtaisesti ja riittävän meriluonnon ominaispiirteistä ja toiminnasta kertovan 
aineiston perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa kokonaisarviota siitä, mitä meri-
luonnon komponentteja suunnitellun toiminnan seurauksena tullaan heikentämään/
menettämään ja miten heikennykset/menetykset voidaan välttää, minimoida ja kom-
pensoida (Redmond 2000).

Itämeren valuma-alueella tapahtuvat maankäytön muutokset, jotka heikentä-
vät merialueiden luonnontilaa, eivät aina ole selkeästi osoitettavissa. Vaikka valu-
ma-alueen muutokset näkyvät usein läheisen merialueen tilassa, vaikuttaa meri-
alueen tilaan samanaikaisesti useita tekijöitä, joista osa voi siirtyä vaikutusalueelle 
kaukokulkeumana etäältäkin. Valuma-aluekohtaiset tarkastelut ekologisten kompen-
saatioiden suunnittelussa ovat kuitenkin perusteltuja. Esimerkiksi vaelluskalojen me-
nestykseen vaikuttaa sekä meriluonnon että Itämeren valuma-alueen tila. Tästä syystä 
raportissa on käsitelty myös joitain valuma-alueella mahdollisesti käyttökelpoisia, 
ravinnekuormitusta meressä rajoittavia toimenpiteitä, joiden seurauksena rajatulla 
alueella toteutettavien kompensaatiotoimenpiteiden onnistumisen todennäköisyys 
kasvaa (ks. 3.3.1.).

Vain joidenkin ympäristötekijöiden osalta voidaan osoittaa miten rannikolla tehtä-
vät toimenpiteet vaikuttavat meriluontoon. Selvimpiä ovat tapaukset, joissa mereiset 
luontotyypit häviävät tai niiden laatu heikkenee huomattavasti ihmisen toiminnan 
seurauksena. Rantarakentamisen tai satamien osalta tällaisia ovat esimerkiksi ruop-
paukset, virtausolosuhteiden muutokset tai muutokset merenpohjan rakenteessa. 
Muutokset voivat myös olla monimutkaisempia, kuten esimerkiksi silloin, kun veden 
samentuminen aiheuttaa muutoksia merenpohjan avainelinympäristöjä muodosta-
vien vesikasvien tai makrolevien levinneisyydessä tai kun liikkeelle lähtenyt keveä 
pohja-aines laskeutuu kalojen kutualueilla kutupinnoille tai kutualustana toimivan 
kasvillisuuden päälle tukahduttaen alle jäävää kalanmätiä. Kompensaatioiden suun-
nittelussa tulisi huomioida useita eritasoisia luonnon monimuotoisuuteen liittyviä 
tekijöitä – lajien ja luontotyyppien lisäksi esimerkiksi eliöiden tuottamat ekosystee-
mipalvelut ovat tärkeä osa kokonaisuutta.

3.1 Ekologiset kompensaatiot osana 
meriluonnon suojelua

Meriekosysteemien toimintaan ja lajistoon kohdistuvat kompensaatiot ovat haasteel-
lisempia toteuttaa kuin kompensaatiot maaympäristöissä (Bos ym. 2014, Niner ym. 
2017). Tämä johtuu siitä, että meriekosysteemit ovat dynaamisesti ja kolmiulotteisesti 
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kytkeytyneitä ekologisia kokonaisuuksia, joita luonnehtii voimakas paikkaan ja ai-
kaan liittyvä biologisten komponenttien ja meriympäristön välinen vuorovaikutus. 
Maaympäristöihin suunniteltujen ekologisten kompensaatioiden epävarmuudet on 
luonnollisesti huomioitava myös meriympäristöissä. Epävarmuudet voivat olla meri-
alueilla jopa suurempia, sillä tietoa paikallisesta ekosysteemin rakenteesta on yleensä 
suhteellisen vähän saatavilla eikä tietoa ja käytännön kokemuksia meriympäristöissä 
toteutetuista onnistuneista kompensaatiotoimista juuri ole. Lisäksi merialueiden 
hallintaan liittyvät kysymykset voivat vaikeuttaa kompensaatioiden suunnittelua 
ja toteutusta.

Ekologisia kompensaatioita on sovellettu merellä muun muassa Yhdysvalloissa, 
Kanadassa, Australiassa, Ranskassa, Saksassa ja Kolumbiassa, mutta niihin kytkey-
tyviä toimia on harkittu otettavaksi käyttöön 27 muussa maassa (Niner ym. 2017). 
Suosituin kompensaatiomenetelmä merellä on ollut kerätä tai suunnata rahoitusta 
monimuotoisuutta tukevaan toimintaan, jossa kompensaatiokorvauksilla rahoitetaan 
erilaisia strategisen tason luonnonsuojeluhankkeita.

Kuvituskuva. Matalien merenlahtien pinnanpäällinen ja vedenalainen kasvillisuus tarjoaa moni-
muotoisen elinympäristön kaloille, linnuille ja selkärangattomille. Ihmistoiminta ja sen vaikutusten 
lieventäminen tulee suunnitella huolella monimuotoisia ekosysteemipalveluja tarjoavassa elinympä-
ristössä. Kuva: Metsähallitus/Henna Nakari 2016

Ranskassa selvitettiin ennustettavien haittavaikutusten määrää viimeaikaisten 
yli 50 lakivelvoitteisen merihankkeen YVA-prosessin aineistossa (Jacob ym. 2016). 
Selvityksessä listattiin 550 yksittäistä ehdotusta haittavaikutusten lievennystoimista. 
Näistä toimista vain seitsemään prosenttiin sisältyi tavoite kompensoida meriluon-
non monimuotoisuuteen kohdistuva huomattava heikennys. Kalalajistoon kohdistu-
vat haittavaikutukset arvioitiin yleensä vain lieviksi (ei yhtään vakavaksi arvioitua 
tapausta) sillä perusteella, että kalat voivat välttää haitat siirtymällä toisille alueille. 
Vain 25 % meriluontoa merkittävästi muuttavista projekteista esitti kompensaatiotoi-
menpiteitä. Toimenpiteiden kustannukset olivat keskimäärin kolme prosenttia koko 
hankkeen kuluista. Kaikki ehdotetut kompensaatiotoimet kohdistuivat uhanalaisiin 
lajeihin, elinympäristöjen muodostumiselle merkittäviin avainlajeihin tai läheisten 
Natura 2000 alueiden avainlajeihin. Käytettyjä kompensaatiotoimenpiteitä olivat 
ekologiset relevantit tekniset ratkaisut (esim. keinotekoiset riutat), lajien istutukset, 
elinympäristöjen hoitotoimet, informaation keräämistoimet (esim. seuranta) sekä 
yleisen ekologisen ja suojelubiologisen tiedon lisääminen. Hyvitysten ja heikennys-
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ten arviointi ja vertailu oli puutteellista ja kompensaationa käytettiin usein rahallisia 
korvauksia.

Merellä pätee sama periaate kuin maallakin: ei ole olemassa tarkkaa ja yleispätevää 
listaa ympäristön ominaisuuksista, jotka tulee arvioida onnistuneita kompensaa-
tioita varten. Käytännössä esimerkiksi ranta- ja kosteikkoympäristössä ekologisia 
toimintoja kuvaavat parhaiten muuttujat, jotka liittyvät alueen geomorfologiaan, 
veden alkuperään ja hydrodynamiikkaan (Brinson 1993). Näistä johdetut tekijät 
määrittävät tarkemmin kosteikkojen luonnetta ja ekologista merkitystä. Esimerkiksi 
Yhdysvalloissa on osavaltioiden lainsäädännössä määritelty lukuisia kosteikkoja 
koskevia tekijöitä, joihin kohdistuvia suoria, välillisiä ja kasautuvia vaikutuksia tulee 
arvioida lievennyshierarkiaa läpikäytäessä: kalat, villieläimet, listatut muut lajit ja 
näiden elinympäristöt, eristyneet kosteikot, lammet ja ojat, alueen tila ja hydrologi-
set olosuhteet, alueen sijainti ja omistussuhteet, kalojen, simpukoiden ja villieläin-
ten hyödyntäminen, luonnonsuojelu, merenkulku, veden määrä, laatu ja virtaukset, 
eroosio, virkistysarvot arkeologiset ja historialliset arvot, sekä näiden muuttujien 
ainutlaatuisuus (Redmond 2000). Vastaavaa listaa Itämeren rannikon ja merialueen 
ekologiseen tilaan vaikuttavista tekijöistä ei ole koottu. Edellä esitetty Yhdysvaltojen 
esimerkkilista kosteikkojen ekologiaan ja tilaan vaikuttavista keskeisistä tekijöistä 
kuvaa kuitenkin hyvin sitä, kuinka monitahoinen tarkastelu ekologisten kompen-
saatioiden suunnitteluvaiheessa voi olla tarpeen tehdä.

3.2 Ekologisten kompensaatioiden suunnittelu 
ja toteutus rannikolla ja merellä

Ekologiset kompensaatiot ovat osa lievennyshierarkian (Kuva 2) mukaista ympäristö-
haittojen vähentämiseen tähtäävää toimenpiteiden valikoimaa. Niiden käyttöä tulisi 
harkita ainakin silloin, kun ihmisen toiminnasta aiheutuva haitta on huomattava vielä 
erilaisten välttämis- ja lievennystoimenpiteiden jälkeen. Kompensaatioiden toteut-
taminen edellyttää perusteellista suunnittelua ja siinä tulee huomioida esimerkiksi 
kompensaatiotoimenpiteiden kohteena olevien lajien ja/tai elinympäristöjen eri-
tyispiirteet, hyvitysvaihtoehdot, hyvityskertoimien oikea määrittäminen, hyvitysten 
uskottavuus ja toteutettavuus sekä kustannukset (Moilanen ja Kotiaho 2017). Uskot-
tavien kompensaatioiden toteuttaminen edellyttää myös yksityiskohtaisen kompen-
saatiosuunnitelman laatimista, joka sisältää myös kompensaatioiden toteutumisen 
seurannan. Seuraavassa tarkastellaan kompensaatiosuunnitelman keskeisiä piirteitä 
Suomen rannikolla ja merialueella.

3.2.1 Lajien ja elinympäristöjen erityispiirteet

Suunniteltavan toiminnan ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä kerätyn ai-
neiston pohjalta voidaan tehdä ensimmäiset arviot siitä, mitkä ekosysteemin kompo-
nentit tulee huomioida kompensaation suunnittelussa ja minkälaisia hyvityksiä ky-
seisten monimuotoisuuskomponenttien kohdalla voidaan mahdollisesti hyödyntää. 
Lajien ja elinympäristöjen osalta tulee arvioida niiden roolia toiminnallisesti linkitty-
neen elinympäristömosaiikin muodostumisessa – menetetäänkö tai heikennetäänkö 
ympäristöhaitan seurauksena joitain sellaisia meriluonnon arvoja, että vaikutukset 
ekosysteemin toimintaan ja/tai rakenteeseen ovat paikallisia laajemmat (Boström 
ym. 2011). Samalla voidaan arvioida onko samanlaisella hyvittäminen mahdollista 
vai lähdetäänkö suunnittelemaan joustavia hyvityksiä.

Uskottavien ja toimivien kompensaatioiden suunnittelu voi olla meriympäristössä 
haastavaa, sillä vedessä ympäristövaikutukset kulkeutuvat kauas lähtöpisteestä. 
Lisähaastetta tuo Suomen rannikon geologinen monimuotoisuus, joka vaikeuttaa 
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ympäristövaikutusten mittaamista ja mallintamista. Itämeren meriluonnon suurin 
yksittäinen uhkatekijä on rehevöityminen, joten hyvitysten onnistuminen voi edel-
lyttää esimerkiksi ravinteiden pääsyn rajoittamista valuma-alueelta mereen. Onnis-
tuneet kompensaatiot erityisesti rannikolla voivat siis edellyttää myös varsinaisen 
hyvityskohteen ulkopuolella toteutettavia toimenpiteitä.

3.2.2 Hyvitysvaihtoehdot rannikolla ja merellä

Kompensaatiotarkastelun edetessä arvioidaan millaisia vaihtoehtoja hyvitysten to-
teuttamiseksi on käytettävissä. Jos hyvitysvaihtoehtoja on paljon, on todennäköistä, 
että niiden joukossa on luontoarvoiltaan lupaavia alueita, joilla hyvityksen toteutta-
minen on samalla suhteellisen edullista. Itämerellä hyvityksien suunnitteluun kannat-
taa sisällyttää myös tarkastelu siitä, voitaisiinko heikossa tilassa olevan alueen ennal-
listamisesta tai uuden suojelualueen perustamisesta saatavien ekologisten hyötyjen 
määrää lisätä esimerkiksi valuma-alueella toteutettavilla toimenpiteillä. Mahdollisia 
toimenpiteitä ovat esimerkiksi kohdennetut ravinnevähennykset, jotka parantavat 
meriympäristön tilaa ja lisäävät hyvitysten tehoa ja onnistumistodennäköisyyttä.

Hyvityksiä suunniteltaessa on huomioitava myös niistä aiheutuvat riskit meri-
luonnolle. Suunnitelman tulee sisältää realistinen riskiarvio ainakin niistä tekijöistä, 
jotka voivat vaikuttaa kompensaatiosuunnitelman onnistumiseen:

Populaatioiden kantokyky

Eliöiden siirtäminen yhdeltä kasvupaikalta toiselle voi heikentää lähtöpopulaatioita, 
jolloin niiden tila ja selviytyminen voi vaarantua. Siksi yksilöiden siirtoja suunnitel-
taessa tulee huomioida lajien elinkierto ja ekologia ja hyödynnettäviä populaatioita 
tulee verottaa kestävästi ja seurata siirtojen vaikutuksia myös lähtöpopulaatiossa. 

Perimältään vallitseviin olosuhteisiin sopeutuneet populaatiot

Lajien elinkierrot ja niihin liittyvät populaatioiden ge-
neettiset erityispiirteet tulee huomioida sekä yksilöiden 
että yhteisöjen siirtoa suunniteltaessa. Osalle lajeista on 
paikallisiin olosuhteisiin sopeutumisen tai suvuttoman 
lisääntymisen seurauksena voinut kehittyä perimältään 
vallitseviin olosuhteisiin sopeutuneita paikallispopu-
laatioita (Kuva 5) (Reusch ym. 1999, Reusch & Boström 
2010). Tällöin uuden geneettisen aineksen tuominen po-
pulaatioon voi johtaa paikallissopeumien häviämiseen 
ja heikentää lajin selviytymistä.

Kuva 5. Monille Itämeren putkilokasveista ja makrolevistä 
suvuton lisääntyminen esimerkiksi paloittumalla on merkit-
tävä leviämisstrategia. Meriajokkaan paikalliset populaatiot 
Suomen rannikolla ovat yleensä yhden klooniyksilön muo-
dostamia ja laji leviää pääosin kasvinkappaleiden siirtyessä 
veden virtausten mukana uusille kasvupaikoille (Reusch ym. 
1999, Reusch & Boström 2010). Kuva: Metsähallitus 2006
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Materiaaliturvallisuus

Joissain tapauksissa luontoarvoja voi olla mahdollista kompensoida merellä raken-
tamalla uuselinympäristöjä, kuten keinotekoisia riuttoja. Tärkeää on, että niiden 
toteutuksessa käytettävät materiaalit ovat testatusti turvallisia meriluonnolle. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että käytettävistä materiaaleista tulee selvittää liukeneeko 
niistä haitallisia aineita ympäristöön. Testaus on erityisen tärkeää, jos hyödynnetään 
kierrätettäviä materiaaleja, kuten kaivannaisteollisuuden sivuvirtoja tai rakennuste-
ollisuuden kierrätettäviä jakeita (Broughton 2012). Materiaaleista tulee myös selvit-
tää niiden käyttöikä kompensaation toteutusympäristössä, sekä tehdä suunnitelma, 
miten uuselinympäristö toteutetaan ja kehittää seurantasuunnitelma sekä eliöstön 
että materiaalien tilan arvioimiseksi.

Vieraslajien leviäminen 

Kompensaatiorakenteet, kuten lohkareista rakennetut riutat, voivat tarjota elinym-
päristön paitsi hyvitystoimenpiteen kohdelajeille myös vieraslajeille. Tulokaslajien 
runsastuminen uusympäristöissä voi aiheuttaa merkittävää haittaa meriluonnolle. 
Esimerkiksi aggressiivisena kilpailijana tunnettu vieraslaji mustatäplätokko (Neo-
gobius melanostomus) viihtyy kallio- ja kivikkopohjilla ja yleistyessään voi aiheuttaa 
alkuperäisten kala- ja simpukkalajien vähenemisen ravintokilpailun seurauksena 
(Michalek ym. 2012). Lohkareista ja kivistä rakennetut keinotekoiset riutat voivat 
siis tarjota hyvän leviämismahdollisuuden lajille, joka on vasta leviämässä pohjoi-
selle Itämerelle. Kokonaistarkastelussa tulee ottaa huomioon kompensaatiotoimien 
mahdolliset negatiiviset sivuvaikutukset elinympäristöön.

3.2.3 Hyvitysten kustannukset

Luontoarvoille on käytännössä mahdotonta määrittää tarkkaa hintaa. Mikäli välttä-
mis- ja lieventämistoimenpiteiden jälkeen luonnolle aiheutuva haitta on merkittävä 
ja päädytään kompensaatiotoimenpiteisiin, niistä luonnollisesti aiheutuu hankkeessa 
kustannuksia. Koko lievennyshierarkian hyödyntäminen (Kuva 2) ja kompensaatioi-
den toteutuksen vaihtoehdot ja kustannukset kannattaa huomioida mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa hankkeen suunnitteluprosessin aikana. Hyvitystä harkitseva 
joutuu pohtimaan kompensaatiotoimenpiteiden toteuttamista suhteessa koko hank-
keen kustannuksiin ja tuottoon.

Tietyille kalalajeille ollaan laatimassa korvaushintataulukkoa, jota on lähitulevai-
suudessa mahdollista hyödyntää kompensaatiolaskennassa. Kalalajistoon kohdis-
tuvan heikennyksen kompensaation kustannuksien laskemiseksi tulisi esimerkiksi 
arvioida kalapopulaation koolle ja/tai esiintymisalueelle aiheutuvan haitan laajuus 
ja vaikutusaika. Hyvityskustannus voitaisiin arvioida vastaavasti muille kuin uhan-
alaisille kalalajeille kalan hinnan ja menetetyn lisääntymispotentiaalin kautta.

Vedenalaisten elinympäristöjen kohdalla luonnon rahallista arvoa on haastavampi 
mitata. Vedenalaisten elinympäristöjen ja niiden tuottamien ekosysteemipalveluiden 
arvottamiseksi on kuitenkin jo käynnistynyt hankkeita, jotka lähivuosina tuovat lisä-
keinoja arvioida myös mereisten elinympäristöjen rahallista arvoa ja tuottavat näin 
mahdollisuuksia esimerkiksi vesilain edellyttämiin intressivertailuihin ympäristö-
lupamenettelyssä, jolloin tarvetta hyvityksiin ja hyvitysten toteuttamisesta syntyviä 
kustannuksia on helpompi vertailla suhteessa luonnolle koituviin haittoihin.
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3.3 Kompensaatiot valuma-alueilla, 
rannikolla ja merellä

3.3.1 Kompensaatiot valuma-alueella osana kompensaatiosuunnitelmaa?

Tärkeimpiä vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden uhkatekijöitä Itämerellä on 
rehevöityminen, jonka vaikutukset voivat olla huomattavat erityisesti rannikon ma-
talissa ja suojaisissa sisälahdissa. Tässä raportissa valuma-alueella suoritettavia toi-
menpiteitä esitellään siksi, että ne voivat muodostaa yhdessä merialueella toteutetta-
vien toimenpiteiden kanssa kokonaisuuden, jonka vaikutukset ylittävät yksinomaan 
merellä toteutettavien toimenpiteiden vaikutukset. Kompensaatioiden suunnittelu 
ja toteutus voi olla hyödytöntä alueilla, joilla voimakas valuma-alueelta peräisin 
oleva ravinnekuormitus heikentää veden laatua. Tällöin kohdennetut, ravinnepääs-
töjä voimakkaasti vähentävät toimenpiteet valuma-alueella voivat parantaa merellä 
suoritettavien toimenpiteiden, kuten eliöyhteisöjen ennallistamisen, onnistumismah-
dollisuuksia.

Peltomaan eroosio on keskeinen vesistöjä rehevöittävä tekijä, sillä valumavesien 
kiintoaineksen mukana mereen siirtyy ravinteita, erityisesti maahiukkasiin sitou-
tunutta fosforia. Ihmisen toiminnan seurauksena mereen päätyvät ravinteet voivat 
aiheuttaa esimerkiksi leväkukintoja, rihmalevien määrän lisääntymistä, paikallisia 
happikatoja ja vesikasvien massaesiintymiä. Veden sameus vaikuttaa kasvillisuu-
den käytettävissä olevaan valon määrään ja laatuun, joten veden sameudella on 
suuri merkitys esimerkiksi rannikon vesikasviyhteisöjen esiintymiselle ja lajikoos-
tumukselle. Kuitenkin vain harvoissa tutkimuksissa on kyetty osoittamaan lajiston 
palautuneen ympäristöolosuhteiden parantumisen seurauksena (Tomasko ym. 2005). 
Tämä johtunee siitä, että ympäristöolosuhteiden ja ekosysteemin tilan ja rakenteen 
välinen yhteys on monimutkainen ja epälineaarinen, joten ekosysteemin toipumista 
rajoittaa laaja joukko fysikaalis-kemiallisia ja biologisia tekijöitä (Duarte ym. 2009, 
Krause-Jensen ym. 2012).

Ravinnekuormituksen rajaaminen erityisesti voimakkaasti kuormittavilla, pieniko-
koisilla valuma-alueilla voi paikallisesti parantaa veden laatua ja olla yksi hyvityksien 
onnistumisen edellytys. Matalien merenlahtien pohja-ainekseen on kuitenkin vuosi-
kymmenien aikana varastoitunut niin mittava ravinnevaranto, että valuma-alueen ra-
vinnepäästöjen leikkaukset näkyvät monimuotoisuudessa vasta viiveellä, vaikka ve-
denlaatu paranisikin suhteellisen nopeasti kuormituksen alentuessa. Valuma-alueella 
suoritettujen toimenpiteiden merkitystä kompensaatioiden toteutuksessa on tutkittu 
Yhdysvalloissa vedenalaisten niittyjen ennallistamisen yhteydessä (Brown & Mars-
hall 1996, Foote-Smith 1996). Näiden tutkimusten johtopäätös oli, että toimenpiteiden 
valinnan tulee perustua johdonmukaiseen, tieteelliseen tarkasteluun, jotta hyvitys-
toimilla saavutetaan pitkäaikaiset ja kestävät vaikutukset.

Kompensaatioiden lisäisyys -periaatteen mukaan yksittäisten hankkeiden kompen-
saatioihin olisi mahdollista liittää vain varsinaisen maatalouden ympäristöpolitiikan 
ulkopuolelle jääviä toimenpiteitä, joilla esimerkiksi ravinnepäästöjä rajataan veden 
laadun parantamiseksi. Esimerkiksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
massa 2014–2020 on kuvattu monia ravinnepäästöjä vähentäviä toimenpiteitä, joita 
tuetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan varoista, ja jotka kuuluvat ympäristö-
korvauksien piiriin. Huomattakoon, että ne ovat siis jo ohjelman mukaista toimintaa 
maa- ja karjatalouden vaikutuksien vähentämiseksi eikä niitä siis voida lukea suoraan 
kompensaatioiksi. Lisäksi maataloudessa on pakollisia ravinnepäästöjä koskevia 
määräyksiä, joiden toteuttaminen ei voi olla osa kompensaatiohyvitystä. Todennä-
köisesti yksittäisen kompensaatiohankkeen osana voitaisiin toteuttaa toimenpiteitä, 
joilla pyritään vähentämään esimerkiksi ravinnepäästöjä yli maatalouden ympäristö-



30  Suomen ympäristökeskuksen raportteja  24 | 2018

tavoitteiden, ja joiden kustannukset maksaa kompensaation toteuttaja, vaikka samat 
toimenpiteet kuuluisivat maatalouden ympäristötoimenpiteiden valikoimaan. On 
myös hyvä muistaa, että maatalouden ympäristötuet muuttuvat poliittisten linjausten 
mukaisesti, ja että esimerkiksi ympäristökorvausten maksuperusteet voivat poliittis-
ten linjausten mukaisesti muuttua. Osa tässä raportissa ehdotetuista toimenpiteistä 
voi siis jatkossa paremmin soveltua osaksi kompensaatiomenettelyä, mikäli ne jäävät 
pois ympäristötukien piiristä.

Maankäyttömuodon muutos

Ravinteiden vapautuminen ja niiden vuosittainen vaihtelu riippuu voimakkaasti 
hydrologisista olosuhteista, sillä suuri osa vesistöihin päätyvästä kuormituksesta on 
peräisin peltoviljelystä ja luonnonhuuhtoumasta (esim. Karonen ym. 2015, Wester-
berg ym. 2015, Laine ym. 2016). Niillä alueilla, joilla ravinteiden huuhtoutuminen on 
voimakkainta, voi peltojen käyttötarkoituksen muuttaminen muodostaa hyödyllisen 
osan hyvitystoimenpiteiden kokonaisuutta. Ravinnekuormituksen vähentämisellä 
voidaan parantaa edellytyksiä meriluonnon monimuotoisuuden ennallistamistoi-
menpiteiden onnistumiselle. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
hyvitystoimenpiteenä viljelijä ei muokkaa, lannoita tai lisää kuivatussyvyyttä sovi-
tulla peltoalalla, minkä seurauksena alalta vapautuva ravinnekuormitus vähenee ja 
veden laatu paranee. Kompensaatiohyvityksen ostaja / tarvitsija korvaisi rahallisesti 
viljelijälle nämä toimenpiteet eivätkä ne siten sisältyisi maatalouden ympäristötoi-
menpiteisiin.

Peltojen ravinnekuormitusta voi vähentää niiden jättäminen viljelykäytön ulko-
puolelle. Joissain tapauksissa pelloista voisi muodostua kohteita, jotka tukevat myös 
luonnon monimuotoisuutta (Kuva 6). Tätä olisi mahdollista kokeilla Etelä-Suomen 
jokilaaksojen jyrkkien rantapeltojen lisäksi esimerkiksi turvemailla tai happamilla 

Kuva 6. Peltojen poistaminen viljelykäytöstä esimerkiksi monimuotoisuuskohteeksi voisi paitsi lisä-
tä luonnon monimuotoisuutta, myös vähentää vesistöjen ravinnekuormitusta. Toimenpide voi olla 
osa kompensaatiohyvitystä, mikäli sen toteuttamiseen ei haeta tai ole mahdollista saada maata-
louden ympäristötukia, ja sen toteutuksen kustantaa kompensaatiota tarvitseva haitan aiheuttaja. 
Kuva: Ville Heimala/Ympäristöhallinnon kuvapankki.
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sulfaattimailla. Viljelykäytön ulkopuolelle jätettävät pellot voisivat siis olla joko osa 
ekologisen kompensaation hyvitystoimenpiteiden kokonaisuutta tai ravinnekom-
pensaatio, mikäli ravinteiden osalta syntyy kompensaatiokäytäntöjä. Kuten kom-
pensaation kaikkien hyvitystoimenpiteiden osalta, peltojen ravinnekuormituksen 
vähentämisen tulisi olla todistettavasti lisäinen toimenpide. Peltojen käyttötarkoi-
tuksen muutos on yksi ympäristösitoumuksen ympäristötukeen oikeuttava toiminto 
peltoviljelyyn käytetyn maa-alan poistuessa aktiivisesta viljelykäytöstä. Siksi pelloilla 
tehtävät toimenpiteet voisivat soveltua kompensaatiossa hyvityksiksi vain erityisin 
reunaehdoin. Maankäyttömuodon muutos voitaisiin laskea osaksi hyvitystä, mikäli 
sen toteuttamiselle ei haeta tai ei ole mahdollista saada maatalouden ympäristötukia 
ja toimenpiteen toteutuksen kustantaa kompensaatiota tarvitseva taho. Käytännössä 
kompensaatioita suunniteltaessa tulee tarkastella toimenpiteen lisäisyyttä suhteessa 
jo käytössä oleviin maatalouden ympäristöpolitiikan toimenpiteisiin.

Ravinteiden kemiallinen sitominen

Kipsi edistää fosforin pysymistä maaperässä (Ekholm ym. 2011, 2012, Iho ja Laukka-
nen 2012, Uusitalo ym. 2012). Se nostaa maan ionivahvuutta, jolloin maahiukkasten 
koko kasvaa ja fosforia huuhtoutuu vesistöihin vähemmän. Tämän seurauksena 
fosfori pysyy kasvien käytettävissä, peltoeroosion määrä vähenee ja maan muru-
rakenne paranee. Kipsi vähentää myös orgaanisen hiilen huuhtoutumista vesistöi-
hin. Kipsauksen vaikutukset alkavat välittömästi kipsinlevityksen jälkeen pellolla ja 
kestävät vuosia. Maataloudessa käyttökelpoista kipsiä syntyy lannoiteteollisuuden 
sivutuotteena osana apatiittikiven käsittelyprosessia, joten kipsin käyttö peltovilje-
lyssä edistää kiertotalouden toteutumista viljelyssä teollisuuden sivujakeiden tullessa 
hyötykäyttöön. Peltojen kipsaus voisi olla tehokas veden laatua parantava toimenpi-
de alueilla, joille kipsaus menetelmänä soveltuu.

Kipsausta ei ole tällä ohjelmakaudella (2014–2020) sisällytetty ympäristösitoumuk-
sen ympäristötukeen, joten menetelmä voisi soveltua osaksi merialueiden kompen-
saatiohyvityksen toteuttamista. Toimenpide saattaa kuitenkin tulla seuraavaan ym-
päristötukiohjelmaan vuoden 2020 jälkeen. Kipsauksen käyttöä ravinteiden huuh-
toutumisen estämisessä testataan pilottikohteilla SAVE-hankkeessa10.

Karjanlannan jatkoprosessointi

Karjanlanta on lannoitusmateriaalina vähäravinteista ja ravinnesuhteiltaan lannoi-
tuskäyttöön ei-optimaalista. Lantaa on mahdollista jatkoprosessoida, siten että tavoit-
teena on parantaa lannan hyötykäyttömahdollisuuksia, levitysalaa ja lannankäytöstä 
saatavaa lannoitustehoa. Menetelmiä voivat olla esimerkiksi lannan mekaaninen ja 
kemiallinen separointi, biokaasutus, kompostointi ja lannan tuotteistaminen lannoit-
teiksi. Käytännössä lietelannan separointi erottelee lietteestä kuiva-aineen (korkea 
fosforipitoisuus) ja nesteen (korkea typpipitoisuus), jolloin näiden kahden jakeen 
erilaisia ravinnepitoisuuksia voidaan hyödyntää viljelyssä kohdennetummin.

Karjanlannan jatkoprosessointi on yksi maatalouden ympäristösitoumuksen ym-
päristötukeen oikeuttava toimenpide, joten se ei välttämättä sovellu suoraan osaksi 
kompensaatiohyvitystä. Toimenpide voitaisiin laskea osaksi hyvitystä, mikäli sen 
toteuttaminen tuottaa lisäisyys -periaatteen mukaisia ravinnevähennyksiä ja toimen-
piteen toteutuksen kustantaa kompensaatiota tarvitseva taho. Käytännössä kom-
pensaatioita suunniteltaessa tulee tarkastella toimenpiteen lisäisyyttä suhteessa jo 
käytössä oleviin maatalouden ympäristöpolitiikan toimenpiteisiin. Toisaalta lannan 

10  Lisätietoa SAVE-hankkeesta ks. https://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/ 

https://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/
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jatkoprosessointimenetelmät ovat tällä hetkellä vielä kehitysvaiheessa, joten niistä 
saatavat hyödyt realisoitunevat vasta lähivuosina. 

Peltojen suojakaistat ja -vyöhykkeet

Pellon ja vesistön väliin jätetty, monivuotisen kasvillisuuden peittämä suojakaista tai 
-vyöhyke voi vähentää maahiukkasten ja niihin sitoutuneiden ravinteiden, erityisesti 
fosforin, päätymistä vesistöihin. Niillä ei kuitenkaan ole vaikutuksia salaojituksen 
kautta tapahtuvaan ravinnehuuhtoumaan. Suojavyöhykkeet lisäävät peltoympäris-
töjen luonnonvaraisen lajiston monimuotoisuutta maatalousmaisemassa monipuo-
lisen kasvilajiston lisätessä esimerkiksi perhosten ja mesipistiäisten määrää pelloilla 
(Tarmi 2011). Suojavyöhykkeille kylvettyjen suojavyöhykenurmien tai kerääjäkasvien 
avulla voidaan rantavyöhykkeeseen kertyviä ravinteita ottaa talteen ja hyödyntää 
biomassana köyhemmillä, vesistöistä kauempana sijaitsevilla pelloilla. Tällöin niiden 
sitomat ravinteet eivät kasvillisuuden hajotessa päädy vesistöön. Suojakaistojen ja 
-vyöhykkeiden teho on suurin eroosioherkillä ja vesistöön päin kallellaan olevilla 
lohkoilla tai alueilla, jotka jäävät toistuvasti tulvien alle.

Suojavyöhykkeet ovat yksi ympäristösitoumuksen ympäristötukeen oikeuttava 
toimenpide suojavyöhykkeiden maa-alan poistuessa aktiivisesta viljelykäytöstä. Si-
ten niiden käyttöönottoa ei voida välttämättä katsoa suoraan osaksi kompensaatio-
hyvitystä. Toimenpide voitaisiin laskea osaksi hyvitystä, mikäli sen toteuttaminen 
tuottaa suoraan lisäisyys -periaatteen mukaisia ravinnevähennyksiä ja toimenpiteen 
toteutuksen kustantaa kompensaatiota tarvitseva taho. Käytännössä kompensaatioita 
suunniteltaessa tulee tarkastella toimenpiteen lisäisyyttä suhteessa jo käytössä oleviin 
maatalouden ympäristöpolitiikan toimenpiteisiin.

Kosteikot

Kosteikot ovat vesiperäisiä maa-alueita, jotka jäävät pysyvästi tai ainakin suurimman 
osan vuodesta veden alle (Fisher ja Acreman 2004). Niiden kasvillisuus on tyypillis-
tä ranta- tai vesikasvillisuutta ja muu eliöstö runsasta maan ja veden rajapinnassa. 
Maatalouden monivaikutteisiin kosteikkoihin kuuluvat ravinnekuormitusta vähen-
tävät ranta-alueet, sekä ojien, purojen, jokien ja muiden vesistöjen osat. Kosteikolle 
tärkeitä ominaisuuksia ovat veden riittävä viipymä, sekä rehevä kasvillisuus (Kuva 
7). Veden hidas virtausnopeus mahdollistaa kiintoaineksen ja siihen sitoutuneiden 
ravinteiden laskeutumisen kosteikon pohjalle, jossa ne ovat kosteikkokasvillisuuden 
käytettävissä tai poistuvat ilmakehään mikrobitoiminnan seurauksena. Kosteikkoihin 
kerääntyvän lietteen keräämistä talteen ja käyttöä lannoitteena on esitetty yhdeksi 
keinoksi vähentää vesistöjen ravinnepäästöjä. Tämä ajatus on kuitenkin haastettu 
osassa kosteikkotutkimuksissa (Koskiaho ym. 2003, Fisher ja Acreman 2004, Laakso 
ym. 2016), joiden perusteella kosteikkojen pohjalietteessä tapahtuu usein erityisesti 
fosforin liukenemista veteen ja pohjalietteen köyhtymistä ravinteista. Tärkeää on, 
että vesi viipyy riittävän kauan kosteikossa myös kasvukauden ulkopuolella, jotta 
kasvukauden ulkopuolella muodostuva, toisinaan huomattava ravinnekuormitus 
pidättyy ainakin osittain kosteikossa.

Kosteikkojen perustamiselle on mahdollista hakea maatalouden ympäristötuen 
nk. ei-tuotannollista investointitukea, johon voi sisällyttää kosteikon perustamisen 
kustannuksia ja omasta työstä koituvia kustannuksia. Haettaessa tukea kosteikon 
perustamiselle sitoudutaan samalla myös kosteikon hoitoon. Mikäli kosteikon pe-
rustamiseen ja hoitoon saadaan maatalouden ympäristötukea, ne eivät voi samaan 
aikaan olla osa kompensaatiohyvityksen toteutuksen kokonaisuutta. Kosteikon pe-
rustaminen voidaan kuitenkin katsoa kompensaatiotoimenpiteeksi, mikäli se toteute-
taan selvästi osana hyvitystä ja hyvityksen tarvitsija/maksaja kustantaa toimenpiteen 
kustannukset sen toteuttajalle.
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Kuva 7. Kosteikko pidättää tehokkaimmin ravinteita, jos vesi virtaa kosteikon läpi riittävän hitaasti. 
Kuva: Ville Heimala/Ympäristöhallinnon kuvapankki.

3.3.2 Matalien merenlahtien vedenalaiset elinympäristöt

Avainlajit: Järviruoko, kaislat, vidat, ärviät, näkinruohot ja näkinpartaiset

Luontodirektiivin luontotyypit: Rannikon laguunit (1150), Laajat matalat lahdet 
(1160), Kapeat murtovesilahdet (1650)

Uhkatekijät: Meren yleinen rehevöityminen, rantarakentaminen, ruoppaukset
Rannikon matalien merenlahtien vedenalainen monimuotoisuus perustuu laajaan 
kirjoon makroleviä, vesikasveja, sammalia, selkärangattomia ja kaloja. Kasvillisuuden 
muodostamat elinympäristöt toimivat runsaan selkärangaton- ja kalalajiston ravin-
nonhankinta- ja lisääntymisympäristöinä, sekä vuodenaikaisesti lahden rannoilla 
pesivän ja levähtävän linnuston ravinnonhankintapaikkana. Matalien merenlahtien 
eliöstö vaihtelee jonkin verran rannikon eri osissa johtuen ympäröivistä olosuhteista. 
Ihmisen vaikutus rannikon matalissa lahdissa on yleensä huomattava jokien tuoman 
kuormituksen rehevöittäessä rantavesiä ja asutuksen sekä muun ihmistoiminnan 
edellyttäessä usein meriympäristön tilaa muuttavia toimenpiteitä käytön mahdol-
listamiseksi.

Toimet matalien merenlahtien rannoilla

Alla esitellään joukko toimenpiteitä, jotka voi olla mahdollista sisällyttää rannikon 
matalien lahtien luontoarvoja koskevaan kompensaatiosuunnitteluun. Toisaalta toi-
menpiteitä voidaan hyödyntää usein myös lievennyshierarkian mukaisesti esimer-
kiksi hankkeesta koituvien vaikutusten vähentämiseksi. Olennaista onkin, että mikäli 
päädytään esimerkiksi ennallistamaan elinympäristöjä poistamalla kasvillisuutta tai 
ruoppaamalla merenpohjaa, toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja niiden 
vaikutusten seurantaan nimenomaan kompensaatioina on kiinnitetty huomiota.
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Rantakasvillisuuden niittäminen
Rehevöityminen edesauttaa järviruo’on (Phragmites australis) leviämistä. Lisäksi ih-
misten toiminnan takia lajille syntyy uusia sopivia kasvupaikkoja rannoille, joihin 
se leviää tehokkaasti siementen ja juurenkappaleiden avulla. Järviruoko muokkaa 
elinympäristöään itselleen sopivaksi ja voi aiheuttaa laajojen matalien merenlahtien 
umpeenkasvun. Ravinteita sitoutuu tehokkaasti kasvukaudella ruovikon biomas-
saan, mutta hydrodynaamiset olosuhteet vaikuttavat paljon juuriston fosforinsito-
miskapasiteettiin (Lai & Lam 2008, Karstens ym. 2015). Ruovikoitumisen seurauksena 
kasvillisuuden monimuotoisuus alenee järviruo’on muodostaessa yksilajisia kas-
vustoja laajoille alueille. Toisaalta ruovikko on tärkeä elinympäristö monille kala- ja 
lintulajeille ja ylläpitää rantaluonnon monimuotoisuutta.

Matalien merenlahtien umpeenkasvua voi vähentää niittämällä järviruokokasvus-
toja ja poistamalla kasvimassaa kohdealueelta, jolloin myös kasviainekseen sitoutu-
neita ravinteita poistuu ekosysteemistä. Niittämällä voidaan umpeenkasvun lisäksi 
monipuolistaa rannan kasvillisuutta sekä parhaimmillaan luoda kutupaikkoja eräille 
kalalajeille. Toisaalta niittäminen voi myös vähentää rannan arvoa kalojen lisäänty-
misalueena, joten niiton vaikutuksia tulee harkita tapauskohtaisesti.

Niitto käsityökaluin ei vaadi ympäristölupaharkintaa, mutta laajemmat koneelli-
set niittotoimenpiteet edellyttävät keskusteluja naapureiden, vesialueen omistajan 
sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lupaviranomaisten 
kanssa toiminnan mahdollisista ympäristöhaitoista. Niittotoimenpiteet tulee ajoittaa 
siten, että esimerkiksi kalojen ja lintujen lisääntymiselle ei aiheudu haittaa keväällä 
ja alkukesällä.

Rantakasvillisuuden niitto voi olla osa kompensaatiohyvitystä, mikäli sen tavoit-
teena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ja voidaan osoittaa, että niitto tuottaa 
tavoiteltuja ekologisia hyötyjä. Niittoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tapauksissa, 
joissa tavoite on ennallistaa umpeenkasvaneen merenlahden olosuhteet. Niiton vai-
kutukset ovat kuitenkin yleensä lyhytkestoiset, joten tavoitetilan ylläpito edellyttää 
vuosittaisia toimenpiteitä.

 
Toimenpiteet merenlahdissa

Pohjan ruoppaaminen
Merenlahtien liettyminen esimerkiksi voimakkaan jokikuormituksen seurauksena 
voi aiheuttaa niiden mataloitumisen ja vedenalaisten eliöyhteisöjen häviämisen. 
Ruoppauksen yhteydessä merenpohjasta poistuu runsaasti orgaanista ainesta ja sii-
hen sitoutunutta hiiltä ja ravinteita, mikä voi vähentää myös vesipatsaassa olevien 
ravinteiden määrää ja näin parantaa veden näkösyvyyttä. Toisaalta toimenpiteen 
seurauksena veteen voi vapautua pohjasedimenttiin varastoituneita ravinteita ja 
haitta-aineita, minkä seurauksena esimerkiksi veden laatu voi heikentyä ja kalojen 
lisääntyminen epäonnistua. Ruoppauksen seurauksena sedimenttiin varastoitunut 
vesikasvillisuuden siemen/itiö/lisääntymisrakennepankki voi hävitä, mikä osaltaan 
voi hidastaa kasvillisuuden palautumista ruopatuille pohjille (Moss ym. 1996).

Paikalliset olosuhteet tulee huomioida ruoppaamista suunniteltaessa, sillä esimer-
kiksi Pohjanlahdella rannikon sisälahtien kehityskaari voi olla nopea johtuen maan-
kohoamisesta: avoimista merenlahdista muodostuu fladoja, jotka lopulta kadottavat 
yhteyden mereen. Näin muodostuvien kluuvijärvien umpeenkasvun seurauksena 
syntyy kosteikkoja, jotka vähitellen metsittyvät luonnollisen sukkession seuraukse-
na – merenpohjasta syntyy maata. Ruoppausten käyttöä ekologisen kompensaation 
menetelmänä tuleekin harkita huolellisesti: Kyetäänkö toiminnalla ennallistamaan 
kestävästi ekologisia arvoja vai menetetäänkö saavutettu hyöty luonnon kiertokulun 
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seurauksena kuitenkin lähitulevaisuudessa? Onko kyseessä vain luonnon tarjoamien 
virkistysarvojen palauttaminen?

Ruoppausten toteuttaminen edellyttää tarkkaa suunnitelmaa sisältäen arvion ruo-
pattavan alueen yleispiirteistä mukaan lukien syvyys, pohjanlaatu ja luontoarvot, 
sekä mahdolliset saastuneet sedimentit. Samalla tulisi arvioida lähiympäristölle ai-
heutuvia haittoja esimerkiksi virkistykseen ja vesialueen muuhun käyttöön liittyen. 
Suunnitelman tulee sisältää myös tieto arvioidusta läjitysmassan suuruudesta sekä 
ruoppausmassojen läjitysalueista, työn ajoituksesta sekä ruopatun alueen maisemoin-
nista ja pohjan kunnostuksesta ruoppauksen jälkeen.

Rannan tai matalan merenlahden ruoppaamista voidaan pitää hyvitystoimen-
piteenä ekologisessa kompensaatiossa, mikäli toimenpiteelle löytyy ekologiset pe-
rustelut. Käytännössä tämä edellyttää tarkastelua ruoppaamisella saavutettavista 
ekologisista kokonaishyödyistä ja mahdollisesti myös eliöyhteisöjen ennallistamista 
esimerkiksi vesikasveja istuttamalla, jotta elinympäristöjä tuottavien eliölajien pa-
lautuminen voidaan taata. Ruoppaustoimenpiteet, joiden tavoitteena on rantojen 
pitäminen avoimena ja syvänä virkistyskäyttöä varten, voivat vaikuttaa negatiivisesti 
kalojen tärkeisiin lisääntymisalueisiin. Matalat, suojaisat kasvillisuusrannat on syytä 
huomioida tuottoisina kalojen kutu- ja poikasalueina toimenpiteitä suunniteltaessa ja 
mikäli ruoppauksiin päädytään, ajoittaa toimenpiteet siten, että niiden aiheuttamat 
haitat ovat mahdollisimman vähäiset.

Vedenalaisten eliöyhteisöjen kunnostaminen

Matalien merenlahtien pohjien eliöyhteisöt perustuvat makroleviin, sammaliin ja 
vesikasveihin, jotka tarvitsevat valoa menestyäkseen. Rehevöitymisen seurauksena 
vedessä on enemmän planktonleviä ja muuta orgaanista ainesta, joka alentaa kas-
villisuuden käytössä olevan valon määrää. Tällöin kirkkaassa vedessä menestyvät 
lajit, kuten pohjaruusukkeelliset lahnaruohot ja vedenalaisia niittyjä muodostavat 
näkinpartaiset, usein taantuvat kun taas sameassa vedessä menestyvät lajit, kuten 
ruskoärviä (Myriophyllum alterniflorum), voivat runsastua räjähdysmäisesti. Suuri 
hajoavan orgaanisen aineksen määrä voi aiheuttaa myös paikallisia happikatoja me-
renlahtien syvemmillä alueilla tuhoten pohjaeläinyhteisöjä.

Vesikasvillisuuden poistaminen
Vesikasvillisuuden poistolla voidaan vähentää merenlahden ravinnepitoisuutta 
kasvillisuuteen sitoutuneiden ravinteiden poistuessa ekosysteemistä. Kasvustoja 
harventamalla voidaan lisätä veden virtausta ja parantaa kalaston ja linnuston eli-
nolosuhteita (Kuva 8). Vesikasvien poistaminen parantaa usein myös vesialueen 
virkistyskäyttömahdollisuuksia ja maisema-arvoa.

Osa vesikasveista, kuten vesirutto (Elodea canadensis) ja ärviät (Myriophyllum spp.), 
kykenee aloittamaan kasvun pienestäkin versonkappaleesta. Niinpä vesikasvilli-
suuden poiston yhteydessä tulee huolehtia että kasvinkappaleita ei jää veteen tai 
kulkeudu virtausten mukana toimenpidealueen ulkopuolelle.

Koneellisesta vesikasvien niitosta tai poistosta tulee ilmoittaa 30 vuorokautta ennen 
toimenpidettä paikalliselle ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle.  Laaja-alaiseen 
vesikasvien niittoon saatetaan tarvita aluehallintoviraston lupa. Laajamittainen toi-
minta edellyttää myös perusteellisen kasvillisuuskartoituksen ja mikäli niittoja aio-
taan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Vesikasvien mekaaninen poisto voi soveltua osaksi toimenpiteitä, joilla tuotetaan 
kompensaatiohyvitys, mikäli sen tavoite on lisätä luonnon monimuotoisuutta ja/tai 
parantaa kohteen ekologista tilaa. Toimenpiteen vaikutukset ovat kuitenkin yleensä 
lyhytkestoiset, joten tavoiteltujen vaikutusten ylläpito saattaa edellyttää vuosittaisia 
toimenpiteitä.
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Kuva 8. Matalat sisälahdet muodostavat tärkeän lisääntymisalueen monille kalalajeille. Kuva: Metsä-
hallitus/ Petra Pohjola 2016

Vesikasvillisuuden ennallistaminen
Rannikon lahtien eliöstön monimuotoisuus voi taantua esimerkiksi merenlahden 
umpeenkasvun tai rehevöitymisen tai muun ihmistoiminnan seurauksena. Kompen-
saationa ennallistettavan kasviyhteisön voidaan joko olettaa palautuvan luontaisesti 
sedimenttiin hautautuneista siemenistä tai leviämällä läheisiltä alueilta. Kasvillisuu-
den muodostamista voidaan edistää myös siirtoistutuksilla (Hilt ym. 2006).

Osa vesikasveista ja makrolevistä muodostaa pohjasedimenttiin siemeniin, itiöi-
hin tai kasvullisiin rakenteisiin perustuvan siemenpankin, josta ne voivat aloittaa 
kasvun sopivissa olosuhteissa (Moss 1996). Kolonisaatio kuitenkin edellyttää, että 
leviämisrakenteet ovat säilyneet elinkykyisinä, ne sijaitsevat sellaisella syvyydellä 
sedimentissä että kykenevät reagoimaan ympäristöolosuhteiden muutoksiin ja ne 
ovat sellaisessa fysiologisessa tilassa että kykenevät itämään (De Winton ym. 2000). 
Esimerkiksi näkinpartaisten oospoori-itiöt voivat osalla lajeista säilyä sedimentissä 
vuosikymmeniä (Krause 1997). Siemenpankki on löydetty järviolosuhteissa ainakin 
Itämeressä yleiseltä mukulanäkinparralta (Chara aspera) (Van den Berg ym. 2001). 
Järvissä itämiskykyisiä siemeniä on tavattu 15 cm syvyydeltä jopa 23 vuotta kasvil-
lisuuden häviämisen jälkeen (De Winton ym. 2000). Mikäli oletetaan kasvillisuuden 
palautuvan luonnollisesti siemenpankista, tulisi kokein selvittää siemenpankin ko-
koa ja lajistoa, sekä arvioida esimerkiksi kalaston ja linnuston laidunnusvaikutuksia 
kehittyvään kasvillisuuteen (Søndergaard 1996, Körner 2001, Marklund ym. 2002).

Sokkeloisessa saaristossa eliöstö ei välttämättä leviä helposti uuteen kompensaatio-
na kunnostettuun tai ennallistettuun elinympäristöön, sillä monilla sisälahtien lajien 
leviämiskyky on rajoittunut ja esimerkiksi veden virtaukset tai rannikon geologinen 
rakenne voivat estää leviämisen. Näissä tapauksissa voidaan harkita kasvillisuuden 
siirtämistä, vaikka kokonaisten eliöyhteisöjen siirtäminen onkin mahdotonta. Alueel-
le ominaisten kasvilajien siirtäminen voi kuitenkin estää massakasvustoja muodosta-
vien lajien, kuten ärviöiden tai vesiruton leviämisen ennallistettuun elinympäristöön. 
Monimuotoista eliöyhteisöä ylläpitävän kasvillisuuden muodostuminen edellyttää 
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toimenpiteitä useana vuotena peräkkäin (Hilt ym. 2006), joten siihen liittyvä suun-
nittelu (sisältäen muun muassa toiminnan aikataulutuksen, lajiston, käytettävissä 
olevan työvoiman) kannattaa aloittaa ajoissa ennen varsinaisten toimenpiteiden to-
teuttamista. Kasvillisuuden tai eri lajien leviämisrakenteita sisältävän sedimentin 
siirtämisessä tulee huomioida lähtöpopulaatioiden kantokyky mutta myös riski, että 
kohdelajien mukana siirtyy kalojen loisia, patogeenejä tai muita ei-toivottuja eliöitä 
uuteen elinympäristöön (Hilt ym. 2006).

Kalojen poikastuotannon parantaminen osana kompensaatiomenettelyä

Mikäli kompensoitava heikennys kohdistuu erityisesti kalastoon, voisi hyvitykseen 
kuulua kyseisten kalojen lisääntymisedellytysten parantaminen erityisesti sopivia 
kutualueita kunnostamalla ja rakentamalla. Joissain tapauksissa kalojen lisääntymi-
salueiden kunnostus tukee alueellisesti luonnon monimuotoisuutta. Heikennysten 
arviointi ja hyvitysten suunnittelu on myös kalaston kohdalla aina tehtävä tapaus-
kohtaisesti. 

Haukikosteikkojen perustaminen
Hauki kutee rannikon matalissa suojaisissa lahdissa käyttäen kutualustana 
vesikasvillisuutta, kuten järviruokoa tai vesisammalta. Useissa tulvasuojelun vuoksi 
peratuissa jokisuistoissa on menetetty luonnontilaan nähden huomattava pinta-ala 
kalojen poikastuotantoon soveltuvaa aluetta. Hauen kutualueita voidaan kunnostaa 
rakentamalla kaloille saavutettavissa olevia kosteikkoja ja esimerkiksi jokien alaosilla 
kalojen lisääntymiseen soveltuvaa aluetta voidaan lisätä palauttamalla entisiä kos-
teikkoalueita ja tulvaniittyjä. Hauen kutualueiden kunnostusten tavoitteena on ollut 
saaliiden lisääminen alueella. Ruotsin rannikolla tehdyssä selvityksessä arvioitiin 
kolmen purosta tai joesta osittain padotun 1–3 hehtaarin kosteikkoaltaan toimivuut-
ta hauen lisääntymisalueena (Nilsson ym. 2014). Hauen poikastuotannon kannalta 
tärkeäksi osoittautui runsas pohjakasvillisuus. Parhaiten hauenpoikasia tuotti allas, 
jossa tulvavettä päästettiin keväällä pariksi kuukaudeksi kosteikkoalueelle, jolla oli 
”maakasvillisuutta” eli heinikkoa. Tältä parin hehtaarin alueelta lähti kohti merta 
yli 100 000 poikasta vuodessa. Kahdella muulla koealueella poikasia lähti muutamia 
tuhansia, joten kasvillisuuden merkitys hauen lisääntymisen onnistumiselle oli huo-
mattava. Suomen rannikkoalueella hauen lisääntymiseen soveltuvia kosteikkoalueita 
ei ole perustettu, muutamaa yksittäistä tapausta lukuun ottamatta. Näiden kannat-
tavuutta ei kuitenkaan ole toistaiseksi tutkittu.

Fladojen suuaukon avaaminen
Etenkin Merenkurkun alueella on runsaasti merenkuroumalahtia eli fladoja, jotka 
ovat suojaisuutensa ja nopean kevätaikaisen lämpenemisensä ansiosta alueellisesti 
tärkeitä lisääntymisalueita erityisesti kevätkutuisille kaloille kuten hauelle ja ahve-
nelle (Kuva 9). Merenkurkussa on myös suhteellisen runsaasti entisiä fladoja, joiden 
vesiyhteys mereen on maankohoamisen takia katkeamassa tai katkennut (nykyinen 
kluuvijärvi). Alueella onkin jo vuosikymmenten ajan pyritty pienimuotoisilla toimilla 
parantamaan kevätkutuisten lajien lisääntymismahdollisuuksia avaamalla umpeu-
tuneita fladojen suuaukkoja tai rakentamalla kalaportaita fladoihin. Tavoitteena on 
varmistaa kalojen nousumahdollisuus fladoihin ja kluuvijärviin, koska se on ensisi-
jainen edellytys lisääntymisen onnistumiselle. Tällaisilla paikallisilla toimenpiteillä 
voidaan ylläpitää lisääntymisalueita toimivana tai luoda uusia mahdollisia kutualuei-
ta maankohoamisalueella.
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Kuva 9. Merenkurkussa on lukuisia fladoja ja kluuveja, joita ahven, hauki ja särkikalat käyttävät li-
sääntymisalueina. Tällaisissa sulkeutuneissa merenlahdissa veden lämpötila on ympäristöä huomat-
tavasti korkeampi ja kalanpoikasille on runsaasti ravintoa tarjolla. Kuva: Lari Veneranta

Keinotekoiset kutualustat
Keinotekoisia kutualustoja, Suomessa perinteisesti kututuroja, on käytetty vuosi-
kymmeniä paikallisella tasolla, erityisesti sisävesillä mutta myös rannikkoalueilla, 
lisäämään sopivaa kutualustaa etenkin kevätkutuisille ahvenille ja kuhille (Laakso 
1938, Wuorentaus 1939). Kututuroista on ollut käytössä useanlaisia malleja; kaikis-
sa kuitenkin on käytetty männyn, kuusen tai katajan oksia, jotka ovat jämäköitä, 
kolmiulotteisia ja tarjoavat riittävästi pinta-alaa kudun kiinnittymiselle. Yksinker-
taisimmillaan turo voidaan tehdä kuusen latvaosasta, joka on pituudeltaan 1–2m ja 
joka upotetaan pohjalle. Ahvenien ja kuhien on todettu käyttävän näitä keinotekoisia 
kututuroja alustana kudulleen (Fontell 2001). Kututuroja voidaan hyödyntää pai-
kallisesti korvaamaan menetettyä luonnollista kutualustaa, kuten rakkohaurun tai 
vesiputkilokasvien puutetta. Kututurojen käytöstä osana kompensaatiomenettelyä 
ei ole käytännön kokemuksia eikä seurantatuloksia. 

Jäähdytysvesien hyödyntäminen
Kesän lämpötilaolosuhteilla tiedetään olevan ratkaiseva merkitys esimerkiksi ah-
venen ja kuhan vuosiluokan vahvuuteen. Lämpiminä kesinä, jolloin lämpötila ei 
alkukesänkään aikana putoa alle lajin lisääntymisen kannalta kriittisen tason, syntyy 
vahvoja vuosiluokkia. Etenkin kuhan kohdalla kalastajien saaliit saattavat myöhem-
min perustua useammankin vuoden ajan yhtenä vuonna syntyneisiin poikasiin. 
Kylminä kesinä syntyvät vuosiluokat voivat vastaavasti jäädä olemattoman heikoiksi. 
Periaatteessa olisi mahdollista hyödyntää teollisuuden tai energiantuotannon jääh-
dytysvesiä siten, että niiden avulla nostettaisiin tai tasattaisiin lisääntymisalueeksi 
soveltuvan alueen veden kesäistä lämpötilaa ahvenelle ja kuhalle soveltuvaksi. Tämä 
voi parantaa poikastuotantoa erityisesti kylminä kesinä. Ajatukseen sisältyy myös 
riskejä; jos paikallinen veden suolapitoisuus on hyvin alhainen, veden kohonnut 
lämpötila hyödyttäisi myös särkikalojen lisääntymistä. Lisäksi, mikäli kalat eivät 
levittäydy tehokkaasti lisääntymisalueelta ympäröiville alueille, keinotekoisesti läm-
mitetyn vesialueen runsas ahvenen ja kuhan poikastuotanto voisi lisätä paikallisesti 
saalistuspainetta ja kannibalismia, jopa rajoittaa poikastuotantoa. 
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Muut kalastoon kohdistuvat mahdolliset kompensaatiotoimet
Poikastuotantoalueiden kunnostamisen lisäksi esimerkiksi luonnonravintolammi-
kot, joissa tuotetaan kalaistukkaita, sekä itse kalaistutukset (Kuva 10) voisivat si-
sältyä kompensaatiota tuottavien toimenpiteiden valikoimaan. Kalaistutuksissa on 
nykykäytännön mukaan kyse ensisijaisesti kalansaaliiseen aiheutettujen haittojen 
kompensoinnista. Toisaalta, paikallisesti tehdyt kotiutusistutukset, joihin yhdistyy 
alkuperäisen elinalueen kunnostaminen, voisivat olla kompensaatiohyvitys. Toimen-
pidekokonaisuuteen voisi sisältyä esimerkiksi meritaimenen kotiuttaminen jokiin, 
joista se on kadonnut. Kotiuttamista tulisi edeltää kyseisen vesialueen kunnostus ja/
tai ennallistaminen siten, että luodaan uudestaan edellytykset taimenen lisääntymi-
selle. Kalastoon liittyvä toimenpide, jolla voitaisiin vähentää ravinteita vesistöistä, on 
esimerkiksi särkikalojen poispyynti. Siinä kompensaatio ei kohdistu suoraan luonnon 
monimuotoisuuteen, mutta kuten aiemmissa esimerkeissä ravinteiden huuhtoutu-
misen osalta todettiin, ravinnekuorman vähentäminen voi olla edellytys merialueen 
ekologisen tilan parantamiseen ja hyvitystoimenpiteiden onnistumiselle. 

Kuva 10. Vesivoimatuotannon kalataloudelle aiheuttamia haittoja kompensoidaan nykyisin yleensä 
istutuksin. Kuvassa Kokemäenjokeen vapautetaan 2-vuotiaita meritaimenen istutuspoikasia. Kuva: 
Lari Veneranta

Lintuvesikunnostukset

Lintuvesien hoidon riittämättömyys on yksi keskeisistä luonnonsuojeluongelmis-
tamme (Ellermaa & Lindén 2011, Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelma 2017). 
Monet arvokkaat lintuvedet ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet umpeen ja niiden 
linnusto on köyhtynyt. Niittotalouden ja rantalaidunnuksen loppuminen sekä vesis-
töjen rehevöityminen ovat merkittävimpiä umpeenkasvua nopeuttaneita tekijöitä. 
Pesinnän ja muutonaikaisen levähtämisen kannalta keskeisten kosteikkojen taantu-
minen on vaikuttanut monien suojeltujen kosteikkolintulajien ja ympäristöltään vaa-
teliaiden sorsalintulajien tilaan (Tiainen ym. 2016). Kosteikkolintujen uhanalaisuus 
on voimistunut koko 2000-luvun ajan ja tuoreen lintujen uhanalaisuusarvioinnin 
mukaan kosteikkolajien taantuminen jatkuu edelleen.

Menetelminä esimerkiksi niitot, pesimäsaarekkeiden rakentaminen, pienpeto-
pyynti, ruoppaukset ja vedenpinnan korkeuden muuttaminen (Mikkola-Roos 1995, 
Mikkola-Roos & Niikkonen 2005, Mikkola-Roos & Väänänen 2005, Priha & Korkea-
mäki 2007) tai ravintoverkkokunnostukset (Sammalkorpi ym. 2013) voisivat tapaus-
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kohtaisesti lisätä lintuvesien monimuotoisuutta ja luonnonarvoja (Kuva 11). Mikäli 
kompensaatiomenettelyssä tavoite on vesilinnustolle aiheutuvien heikennysten hy-
vitys, lintulahtien hoito-, kunnostus- ja käyttösuunnitelmien rahoittaminen voisi olla 
kustannustehokas hyvitystoimenpide.

Kuva 11. Suojaisat merenlahdet voivat toimia vesilintujen pesimäpaikkoina. Suojaisissa merenlah-
dissa tapahtuvien haittojen kompensointi voi sisältää myös ravinnekompensaatioita. Rehevöitymi-
nen on tärkeimpiä vedenalaisia elinympäristöjä muodostavien kasvien levinneisyyttä rajoittavista 
tekijöistä rannikolla, joten ravinnepäästöjen vähentäminen voi mahdollistaa kasvillisuuden palautu-
misen tai ennallistamisen. Kuva: Riku Lumiaro / Ympäristöhallinnon kuvapankki

Mahdolliset kompensaatioratkaisut matalilla merenlahdilla:

Onnistuneen kompensaatioratkaisun tulee sisältää kokonaistarkastelu valuma-alueella, 
rannoilla ja veden alla suoritettavista toimenpiteistä suhteessa heikennettäviin luontoar-
voihin.



41Suomen ympäristökeskuksen raportteja  24 | 2018

Tietolaatikko 1.

Vellamon puutarhat Helsingin Koivusaaressa

Helsingin kaupungin suunnittelutyö Koivusaaren merellisen kaupunginosan 
rakentamisesta sisälsi suunnitelman meriympäristön kohteista, joiden avulla 
meriluonto tuotaisiin lähemmäs kaupunkilaisia (Kuva 12) (Syväranta ym. 2011). 
Suunnitelmassa hahmotellaan rakentamisen alle jäävien luontoarvojen osittaista 
korvaamista ruovikko- ja laguunikomponenteilla (Kuva 12B.). Vaikka suunni-
telma käytännössä ehkä asettuukin lievennyshierarkiassa haittojen vähentämi-
sen kategoriaan, se on hyvä esimerkki siitä, miten kaupunkiolosuhteissa olisi 
mahdollista huomioida luontoarvoja ranta- ja merirakentamisessa uuselinym-
päristöjen avulla ja lisätä kaupunkilaisten viihtyisyyden lisäksi myös luonnon 
monimuotoisuutta.

Kuva 12. Helsingin kaupungin Koivusaaren kaupunginosan suunnittelussa hahmotellaan meriluonnon monimuotoisuutta ylläpi-
täviä rantarakentamisen ratkaisuja (A). Rakentamisen alle jäävä ruovikko korvattaisiin suunnitelmassa keinotekoisella ruovikolla 
(B). Koivusaaren eteläpuolen pieni sisälahti saariketjuineen tarjoaisi elinympäristöjä sekä vedenalaiselle että rantaeliöstölle (C). 
(Syväranta ym. 2011).
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3.3.3 Avoimien hiekkapohjien vedenalaiset elinympäristöt

Avainlajit: Meriajokas, muut vesikasvit

Direktiiviluontotyypit: Vedenalaiset hiekkasärkät (1110)

Uhkatekijät: Meren yleinen rehevöityminen, rakentaminen

Meriajokkaan ja muiden vesikasvien muodostamat vedenalaiset niityt ovat maa-
ilmanlaajuisesti keskeisiä luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä elinympäristöjä 
rannikkoalueilla (Kuva 13). Lukuisissa tutkimuksissa on todettu viimeisten vuosi-
kymmenien aikana, että vedenalaiset niityt taantuvat monilla alueilla johtuen esi-
merkiksi rehevöitymisestä (Baden ym. 2003, Boström ym. 2003, Waycott ym. 2009, 
Boström ym. 2014, Eriander 2016). Vedenalaiset niityt muodostavat tärkeitä elinym-
päristöjä sekä selkärangattomille, kaloille että linnuille, joten niiden häviämisellä tai 
tilan heikentymisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia koko Itämeren ekosysteemiin 
(Boström ym. 2014).

Kuva 13. Meriajokkaan ja muiden vesikasvien muodostamat vedenalaiset kasvustot ylläpitävät mo-
nimuotoisuutta hiekkapohjilla. Kuva: Metsähallitus/Juuso Haapaniemi 2015

Alla esitellään joukko toimenpiteitä, jotka voi olla mahdollista sisällyttää avoi-
mien hiekkapohjien vedenalaisten elinympäristöjen luontoarvoja koskevaan kom-
pensaatiosuunnitteluun. Toisaalta toimenpiteitä voidaan hyödyntää usein myös 
lievennyshierarkian mukaisesti esimerkiksi hankkeesta koituvien vaikutusten vä-
hentämiseen. Olennaista onkin, että mikäli päädytään esimerkiksi ennallistamaan 
elinympäristöjä siirtämällä kasvillisuutta, toimenpiteiden suunnitteluun, toteutuk-
seen ja niiden vaikutusten seurantaan nimenomaan kompensaatioina on kiinnitetty 
huomiota.
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Välisaariston vedenalaisten niittyjen rakentaminen/ennallistaminen

Kokemukset meriajokasniittyjen ennallistamisesta eri puolilla maapalloa ovat olleet 
vaihtelevia (Eriander ym. 2016). Atlantin rannikon mutatasangoilla on tutkittu paljon 
meriajokasyhteisöjen ennallistamiseen vaikuttavia tekijöitä (Olesen & Sand-Jensen 
1994, Reusch & Chapman 1995, van Katwijk ym. 1998, van Katwijk & Hermus 2000, 
van Katwijk ym. 2000, Worm & Reusch 2000, Bos & van Katwijk 2007). Vedenalaisten 
niittyjen ennallistamista tutkittaessa on todettu, että vuorovesiolosuhteissa siementen 
kylvötiheydellä (van Katwijk ym. 1998) ja kasvinversojen istutustiheydellä (Worm 
& Reucsh 2000) oli merkitystä uudelleenistutuksen onnistumiselle: liian tiheässä re-
surssikilpailu heikensi yksilöiden selviytymistä, kun taas harvaan kylvetyt/istutetut 
koealat kärsivät usein virtausten vaikutuksesta. Ruotsin länsirannikolla tehdyissä 
tutkimuksissa on myös todettu, että kylmissä olosuhteissa meriajokkaan palautta-
minen tai ennallistaminen istuttamalla on mahdollista paikkoihin, jotka ovat ympä-
ristöoloiltaan muuten suotuisia (Eriander 2016). Istutettujen meriajokkaiden kasvu 
oli 3–4,5 metrin syvyydessä huomattavasti hitaampaa kuin lähempänä veden pintaa 
kasvavilla populaatioilla johtuen vähäisestä valon määrästä ja korkeasta talvikuollei-
suudesta. Siemenet tuottivat versojen istuttamista heikomman lopputuloksen matalil-
la testialoilla. Siemenet toimivat kuitenkin paremmin pehmeällä pohjalla syvemmällä, 
missä taimien istuttamisessa oli huomattavia teknisiä vaikeuksia. Kasviyhteisöjen 
ennallistamisessa tulisi siis huomioida lajikohtaiset ympäristöolosuhteet: riittävä 
valon määrä vedessä, sekä kasvupaikan avoimuus tuulen ja aaltojen vaikutuksille.

Myös lajikohtainen ekologia tulee huomioida siirtoistutuksia suunniteltaessa. Esi-
merkiksi meriajokkaan kohdalla tulee huomioida lajille luonnollinen laikkudyna-
miikka: kasvillisuuslaikut ovat dynaamisia ja niiden muodostuminen ja häviäminen 
riippuvat sekä lajin ekologiasta että ympäristöolosuhteista (Olesen & Sand-Jensen 
1994, Ramage & Schiel 1999). Käytännössä pienikokoisilla laikuilla on suurempi 
häviämisriski kuin suurikokoisilla laikuilla, joskin tämä riski vähenee kasvien kas-
vattaessa sivuversoja ja laikun koon näin kasvaessa (Olesen & Sand-Jensen 1994). 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdestä versonkappaleesta tai siemenestä 
muodostuvan laikun koko ylittää häviämisriskiä alentavan kokoluokan rajan vasta 
viidennen kasvukauden jälkeen, minkä jälkeen laikun selviämistodennäköisyys on 
suuri tavanomaisissa olosuhteissa.

Lajien siirtoistutuksissa tulee huomioida geneettisesti erilaistuneiden lajien, kuten 
Itämeren meriajokkaan populaatioiden geneettinen rakenne (Reusch ym. 1999, Reus-
ch & Boström 2010). Tämä on tärkeää, jotta vältetään uuden geneettisen materiaalin 
virta paikallisiin olosuhteisiin hyvin sopeutuneisiin populaatioihin ja paikallisten 
sopeumien häviäminen.

Hiekkapohjia hyödyntävän merikutuisen siian poikastuotantoalueet

Merikutuisen siian kannat ovat taantuneet Merenkurkusta etelään olevilla Suomen 
rannikkoalueilla (Veneranta ym. 2013a). Meressä kuteva siika on herkkä ympäristö-
muutoksille, kuten matalien rannikkoalueiden rehevöitymiselle, jääpeitteisen ajan 
lyhentymiselle sekä talviaikaiselle pohjan sedimentaatiolle (Veneranta ym. 2013a ja 
2013b). Siian kutualueita on kartoitettu vastikään Suomen rannikkoalueella, ja nii-
den on havaittu olevan sisäsaaristossa varsin pienimuotoisia (Luke julkaisematon). 
Lisääntymisen onnistumiselle olennaista on valuma-alueilta tulevien ravinteiden ja 
niiden aiheuttaman rehevöitymisen hillitseminen. Merikutuisen siian lisääntymis-
alueita pystytään mahdollisesti rakentamaan keinotekoisesti kivimateriaaleilla lajille 
muuten sopiviin paikkoihin, joskaan Itämeren alueelle tällaista ei ole toistaiseksi to-
teutettu. Yhdysvalloissa Suurten järvien välisissä virtavesissä kutualuekunnostuksia 
on tehty sammelle. Samalla on havaittu että myös paikallinen siika hyödyntää keino-
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tekoisia riuttoja kutualueena (Manny ym. 2015). Perustason selvitystyötä tarvitaan 
mahdollisten kunnostusten hyödyllisyyden arvioimiseksi ennen varsin kalliiden 
toimenpiteiden toteutusta.

Mahdolliset kompensaatioratkaisut avoimien 
hiekkapohjien vedenalaisissa elinympäristöissä:

Onnistuminen välisaariston vedenalaisiin niittyihin liittyvissä hyvitystoimenpiteissä, kuten 
uusien niittyjen rakentaminen tai aikaisempien niittyjen palauttaminen, edellyttää sopivia 
ympäristöolosuhteita. Ennen kuin hyvitykseen liittyvät toimenpiteet toteutetaan tulee 
varmistua siitä, että ympäristöolosuhteet ovat istutettavalle lajille sopivat. Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että vesikasviyhteisöjen ennallistamisen onnistuminen edellyttää riittävää 
valomäärää vesipatsaassa. Niittyjen ennallistaminen voi edellyttää paikallisen ravinne-
kuormituksen vähentämistä, jotta riittävän hyvät olosuhteet ennallistamiselle voidaan taa-
ta. Kun tavoitteena on ravinteiden vähentäminen, tarkasteltavaan toimenpidealueeseen 
voi kuulua vesistön välittämän lähialueen lisäksi myös läheisten jokien valuma-alueet.

3.3.4 Kovien pohjien elinympäristöt

Avainlajit: Rakkohauru, monivuotiset rihmalevät, punalevät, sinisimpukka

Direktiiviluontotyypit: Riutat (1170), Harjusaaret (1610), Ulkosaariston saaret ja 
luodot (1620)

Uhkatekijät: Meren yleinen rehevöityminen, rakentaminen

Kovien merenpohjien monimuotoisuus perustuu yksi- tai monivuotisten makrole-
vien ja/tai selkärangattomien, kuten sinisimpukan, muodostamiin eliöyhteisöihin. 
Makroleväyhteisöt sitovat vuodenaikaisesti ravinteita ja toimivat selkärangattomien 
ja kalojen ravinnonhaku- ja lisääntymispaikkoina (Kuva 14). Sinisimpukat muodos-
tavat pohjan monimuotoiselle eliöyhteisölle, mutta ne myös sitovat vedestä ravin-
teita suodattamalla. Kovien pohjien lajisto vaihettuu etelärannikon kalliopohjien 
makroleväyhteisöistä Perämeren vesisammalyhteisöihin. Rehevöitymisen ja muun 
ihmistoiminnan vaikutukset voivat muuttaa kovien pohjien eliöyhteisöjä monivuo-
tisten lajien korvautuessa tehokkaasti leviävillä yksivuotisilla lajeilla. Myös ilmaston-
muutos vaikuttanee Itämerellä tulevaisuudessa yhteisöjen rakenteeseen merilajien 
korvautuessa murto- ja makeanveden lajeilla suolaisuuden laskiessa Itämeren poh-
joisosissa lisääntyneen sadannan takia.

Alla esitellään joukko toimenpiteitä, jotka voi olla mahdollista sisällyttää kovien 
merenpohjien eliöyhteisöjen luontoarvoja koskevaan kompensaatiosuunnitteluun. 
Toisaalta toimenpiteitä voidaan hyödyntää usein myös lievennyshierarkian mukai-
sesti esimerkiksi hankkeesta koituvien vaikutusten vähentämiseen. Olennaista onkin, 
että mikäli päädytään esimerkiksi ennallistamaan elinympäristöjä siirtämällä kasvil-
lisuutta tai luomalla keinotekoisia elinympäristöjä, toimenpiteiden suunnitteluun, 
toteutukseen ja niiden vaikutusten seurantaan nimenomaan kompensaatioina on 
kiinnitetty huomiota.
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Makroleväyhteisöjen rakentaminen/ennallistaminen

Makrolevät muodostavat kalliorantojen valoisaan osaan kasvillisuusvyöhykkeitä se-
kä valtamerissä että Itämeressä (Steneck 2002). Monet merkittävät lajit ovat kuitenkin 
taantuneet viime vuosikymmenien aikana esimerkiksi rannikon käytön muutosten 
(Terawaki 2003), vieraslajien (Harrold & Pears 1987, Kuwahara ym. 2001) tai rehevöi-
tymisen (McGlathery ym. 2007) seurauksena. Leväyhteisöjen häviämisen seurauk-
sena meriekosysteemi ja sen ravintoverkkojen rakenne muuttuvat (Graham 2004).

Makroleväyhteisöjen ennallistaminen tai uusien yhteisöjen rakentaminen eko-
logisena kompensaationa voi perustua joko mikroskooppisten itiöiden/alkioiden, 
nuorien yksilöiden tai aikuisten yksilöiden siirtoihin tai kalojen ja selkärangattomien 
laidunnuspaineen vähentämiseen (Largo & Ohno 1993, Choi ym. 2002, Terawaki ym. 
2003, Kang ym. 2008, Yu ym. 2012). Nuorien leväyksilöiden siirtämistä on kokeiltu 
esimerkiksi Japanissa, jossa levien alkiot aloittivat kasvun laboratorio-olosuhteissa 
keinotekoisilla betonialustoilla. Nämä alustat siirrettiin myöhemmin ennallistetta-
valle alueelle ja kiinnitettiin merenpohjaan ruostumattomasta teräksestä tehdyillä 
ruuveilla (Terawaki 2003). Sukukypsien yksilöiden siirtäminen mahdollistaisi toi-
saalta nopeamman lisääntymisen uudella kasvupaikallahttps://www.eeb.ucsc.edu/
pacificrockyintertidal/data-products/fucus-restoration/index.html, mutta riittävän 
yksilömäärän löytäminen luonnosta siirrettävissä olevilla kasvualustoilla tai levien ir-
rottaminen kasvualustasta levää vaurioittamatta ja kiinnittäminen uuteen kasvualus-
taan voi osoittautua teknisesti haastavaksi.

Itämerellä monet yksivuotiset rihmalevälajit, kuten ahdinparta (Cladophora glomera-
ta) ja lettiruskohahtu (Pylaiella littoralis), leviävät tehokkaasti itiöillä veden virtausten 
mukana uusille kasvupaikoille (Kiirikki & Lehvo 1997). Sen sijaan osan vedenalai-
sia elinympäristöjä muodostavien monivuotisten lajien, kuten rakkohaurun (Fucus 
vesiculosus), itämerenhaurun (F. radicans) tai haarukkalevän (Furcellaria lumbricalis) 
leviämiskyky Suomen rannikolla on vain rajallinen (Kiirikki & Lehvo 1997, Berger ym. 
2001, Kostamo & Mäkinen 2006). Käytännössä siis monivuotisten levälajien muodos-
tamien yhteisöjen ennallistaminen tai rakentaminen edellyttäisi aikuisten yksilöiden 

Kuva 14. Monet kalalajit. kuten kuvan kiiski, hyödyntävät rannikon kovia pohjia ravinnon hankin-
nassa ja lisääntymisessä. Kuva: Metsähallitus /Olli Mustonen 2014
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tai niiden kappaleiden siirtämistä uuteen elinympäristöön, sillä haurujen alkioiden 
tai haarukkalevän itiöiden löytäminen tai tuottaminen laboratorio-olosuhteissa on 
sekä kallista että epävarmaa.

Sinisimpukkayhteisöjen rakentaminen/ennallistaminen

Sinisimpukka (Mytilus trossulus) muodostaa Suomen rannikolla koville pohjille 
eliöyhteisön vesirajasta 30 metrin syvyydelle Merenkurkusta Suomenlahdelle (Kuva 
15). Simpukat muodostavat yhdessä muutaman makrolevälajin kanssa tärkeän kol-
miulotteisen elinympäristön muille selkärangattomille (Koivisto 2011). Simpukoiden 
kuoret muodostavat tärkeän kasvualustan sessiileille makroleville ja eläimille (Seed 
& Suchanek 1992, Norling and Kautsky 2008) ja kuorien väliin kertyvä aines tarjoaa 
elinympäristön joukolle pehmeän pohjan eliöitä (Kostylev 1996).  Sinisimpukat ovat 
myös monien kala- ja lintulajien tärkeä ravinnonlähde. Laji leviää vapaasti vedessä 
uivilla toukilla, jotka voivat levitä virtausten mukana uusiin elinympäristöihin. Lajin 
tärkeimpiä uhkia Itämerellä ovat ilmastonmuutos, meriveden happamoituminen ja 
ympäristömyrkyt.

Kuva 15. Sinisimpukka on tärkeä avainlaji esiintymisalueellaan Suomen rannikon kovilla pohjilla 
Merenkurkusta Suomenlahden itäosiin. Lajin muodostamissa eliöyhteisöissä elää runsas joukko 
selkärangattomia ja punaleviä. Monet linnut, kuten haahka, käyttävät sinisimpukkaa ravintonaan. 
Kuva: Metsähallitus / Anu Riihimäki 2011

Sinisimpukkayhteisöjen ennallistamista on tutkittu lähinnä pehmeiden mutakent-
tien sinisimpukkapedeillä valtameriolosuhteissa (Carls ym. 2004, McDermott ym 
2008). Simpukkayhteisöt ovat yleensä tutkimusalueilla joko tuhoutuneet tai taan-
tuneet ihmisen toiminnan seurauksena; hävinneet eliöyhteisöt on siten joko haluttu 
palauttaa aikaisemmille esiintymisalueille (McDermott ym. 2008) tai olemassa olevien 
yhteisöjen tilaa on haluttu parantaa (Carls ym. 2004).

Yhdysvaltojen itärannikolla, Portsmouthin kaupungin alueella sijaitsevassa South 
Mill Pondissa tehtiin laajoja ennallistamistoimenpiteitä, joissa sekä vuorovesilammi-
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kon ranta-alueita että vedenalaisia eliöyhteisöjä pyrittiin ennallistamaan yhteistyössä 
kaupunkilaisten kanssa (McDermott ym. 2008). Sekä sinisimpukka- että osteririut-
toja (Crassostrea virginica) ennallistettiin eliöyhteisöjen toimintojen palauttamiseksi 
ja kalaston tilan parantamiseksi. Arviolta 25 000 sinisimpukkaa kerättiin käsin tai 
haravalla 20 kilometrin päästä simpukoiden muodostamilta riutoilta New Hampshi-
ren rannikolta. Simpukat kerättiin möykkyinä (< 25×25×10 cm), jotka sisälsivät sekä 
eläviä simpukoita että näihin kiinnittyneitä simpukankuoria ja muuta pohja-ainesta. 
Kunnostettavalla alueella möykyt pilkottiin noin 10×10×10 cm kokoisiksi kappaleiksi 
ja sijoitettiin merenpohjalle kuudelle 2×5 m levyiselle alalle. Kunnostamisen onnistu-
misen arviointiperusteita oli kaksi. Ensinnäkin seurattiin simpukoiden selviytymistä 
ja sopeutumista eli populaatiodynamiikka, jota varten arvioitiin simpukoiden kokoa, 
tiheyttä ja liikkumista. Lisäksi seurattiin miten paikalliset simpukoita syövät pedot 
kuten kalat pystyvät hyödyntämään uutta ravintoresurssia. Simpukat selviytyivät 
siirrosta hyvin ja myös lisääntyivät vuorovesilammikossa. Kalat ja linnut ottivat 
uuden elinympäristön tarjoamat resurssit käyttöön nopeasti.

Exxon Valdez -öljytankkerin haveri vuonna 1989 aiheutti laajojen rannikkoalueiden 
öljyyntymisen Alaskan rannikolla. Öljyyntymisen vaikutuksia meriekosysteemiin 
sekä mahdollisia kunnostustoimenpiteitä on tutkittu alueella jo vuosikymmeniä. 
Tutkijat ovat kokeilleet erilaisia menetelmiä siirtää sinisimpukoita öljyyntyneiden 
pohjasedimenttien puhdistamiseksi, jotta öljyn vaikutuksia voitaisiin vähentää sim-
pukoissa ja niitä hyödyntävässä ravintoketjussa (Carls ym. 2004). Simpukat kerättiin 
sedimentin pinnalta lapioilla tai kauhoilla ja huuhdeltiin merivedellä, minkä jälkeen 
ne sijoitettiin puhtaan sedimentin pinnalle. Simpukoiden kiinnittymisrihmojen rik-
komista pyrittiin välttämään. Kasvupaikalle palautetut simpukat kiinnittyivät toi-
siinsa ja uuteen kasvualustaan yhden vuorovesisyklin aikana. Simpukkapopulaatiot 
kärsivät käsittelystä jonkin verran, mutta toimenpiteestä ei näyttänyt aiheutuvan 
simpukoiden joukkokuolemaa.

Sinisimpukka leviää Itämerellä, kuten monet muutkin pohjaeläimet, planktisten 
toukkien avulla (Kautsky 1982a, Stuckas ym. 2017). Sinisimpukan toukat viettävät 
Itämeressä vesipatsaassa 5–6 viikkoa alkukesällä ennen kuin asettuvat kovalle kas-
vualustalle ja aloittavat kasvun (Kautsky 1982). Niinpä on hyvin todennäköistä, että 
laji leviää kaikkialle tarjolla oleville kasvupaikoille mikäli paikalliset ympäristötekijät 
tai esimerkiksi veden virtaukset eivät estä leviämistä ja toukkien kasvuun lähtöä 
(Larsson ym. 2017). Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinisimpukkayhteisöjen en-
nallistamiselle/rakentamiselle Itämerellä tarjoaa hyvän mahdollisuuden sopivien 
kovien pohjien rakentaminen, joskin esimerkiksi kilpailu makrolevien kanssa tai 
saalistus voi rajoittaa yhteisöjen kehittymistä (Kautsky 1982b, Raffaelli ym. 1990, 
Lappalainen ym. 2005).

Kovien pohjien uuselinympäristöt – keinotekoiset riutat ja luodot

Ekologisen ennallistamisen tavoite on yleensä elinympäristön ja sen lajiyhteisön 
palauttaminen mahdollisimman lähelle luonnontilaa tai tiettyä kyseiselle elinympä-
ristölle tyypillistä luonnollisen sukkession vaihetta. Luonnontilaisen kaltaisia elinym-
päristöjä voidaan myös toteuttaa niin kutsuttuina uuselinympäristöinä, jotka muis-
tuttavat luonnontilaisten elinympäristöjen kaltaisia eliöyhteisöjä, ovat ekologisesti 
toimivia ja edesauttavat usean eri lajin menestymistä selkärangattomista ja makrole-
vistä kaloihin ja lintuihin. Sekä ennallistaminen että uuselinympäristöjen luominen 
edellyttävät runsaasti tietoa kohteena olevan merialueen ekologiasta ja olosuhteista. 
Paikallisesti epäedulliset ympäristöolosuhteet, kuten rehevöitymisen aiheuttama 
veden samentuminen, voivat estää toivottujen eliöyhteisöjen muodostumisen. On 
suositeltavaa määritellä tavoitetila, selvittää toteutusvaihtoehdot ja arvioida onnis-
tumisen todennäköisyys jo hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
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Kovien pohjien korvaamista erilaisilla keinotekoisilla riuttarakenteilla on tutkittu 
melko paljon ulottuen eliöiden viljelystä virkistyskäytön kautta elinympäristöjen 
ennallistamiseen ja kompensaatioihin. Maailmalla riuttarakenteita on käytetty mak-
roleväyhteisöjen, koralliriuttojen, osteripetien ja taloudellisesti merkittävien kalapo-
pulaatioiden ennallistamiseen. Keinotekoiset riuttarakenteet rakennetaan yleensä 
betonikappaleista tai erilaisista kierrätysmateriaaleista (Terawaki ym. 2003, Seaman 
2007). Meriekosysteemien ennallistamisekologia ja keinotekoisten riuttojen sovelta-
minen kompensaatioina ovat toistaiseksi kuitenkin vielä niin tuore tutkimusteema, 
että laaja-alaisiin ja pitkäaikaisiin ympäristön seurantoihin pohjautuvaa tietoa on 
vähän. Rakenteiden kohdalla tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten hyvin keinote-
koiset rakennelmat soveltuvat meriympäristöön (Taulukko I). Esimerkiksi betoni- tai 
kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen voi edellyttää tutkimuksia mate-
riaaliturvallisuudesta. Toisaalta uus- tai kierrätysmateriaalien kolonisaatio voi viedä 
aikaa niiden kemiallisista ominaisuuksista riippuen (Yu ym. 2012, Suutari ym. 2017).

Japanissa on kokeiltu betonista ja teräksestä rakennettujen riuttarakenteiden käyt-
töä makroleväyhteisöjen ennallistamisessa, tavoitteena eri syvyysvyöhykkeille tyypil-
listen kovan pohjan eliöyhteisöjen muodostuminen keinotekoiselle riutalle (Kuva 16). 
Betonirakenteiden lisäksi riuttojen ennallistamisessa on kokeiltu terästeollisuuden 
jätemassan päällystämistä kalsiumkarbonaatilla (CaCO3) ja näin valettavien ’Marine 
Blocks’-kuutioiden kolonisaatiota on verrattu betoniblokkeihin (Oyamada ym. 2008). 
Tutkimuksessa todettiin, että ’Marine Blocks’-kuutioiden kolonisaatio oli nopeampaa 
kuin betonikuutioiden, johtuen todennäköisesti niiden pinnan huokoisemmasta ra-
kenteesta. Pinnan karkeudesta johtuen sen läheisyyteen muodostuu mikroskooppisia 
veden virtauksia, jolloin on todennäköisempää, että levien itiöt tai alkiot asettuvat 
päällystetylle pinnalle (Furukawa ym. 1994). Lisäksi levien kiinnittyminen on tehok-
kaampaa eivätkä ne irtoa huokoiselta kasvupinnalta yhtä helposti kuin sileämmältä 
pinnalta (Isoo ym. 1999, 2000a, b). Lisäksi kalsiumkarbonaatti on biologisesti stabiili 
yhdiste, jolla ei todennäköisesti ole haittavaikutuksia meriluontoon (Isoo ym. 1999, 
2000a, b). Molemmille pintatyypeille muodostuneet yhteisöt kuitenkin muistuttivat 
toisiaan pari vuotta kokeen aloittamisen jälkeen.

Yhdysvalloissa keinotekoiset riutat kuuluvat useissa rantaosavaltioissa keskeisiin 
merensuojelutoimenpiteisiin (Broughton 2012). Esimerkiksi Teksasissa keinotekois-
ten riuttojen rakennusohjelma koostuu kolmesta osasta: käytöstä poistettujen öljyn-

Kuva 16. Japanissa tehdyssä tutkimuksessa betonista rakennettu ’porras-riutta’ sijoitettiin kuudelle 
eri syvyydelle hiekkapohjalla tavoitteena luonnonmukainen syvyysvaihtelu ja lajiston vaihettuminen 
suhteessa kasvusyvyyteen (Terawaki ym. 2003). Syvyysvaihtelulla voidaan saada aikaiseksi myös 
luonnollista lajiston sukkessiota satunnaisten tapahtumien ja meren olosuhteiden vaikuttaessa 
lajiston kehitykseen. Kuva: Terawaki ym. 2003
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porauslauttojen hyödyntäminen (Rigs-to-Reefs Program), maantiesiltojen ja muun 
teräsbetonimateriaalin hyödyntäminen lähellä rannikkoa sijaitsevien riuttojen raken-
tamisessa (Nearshore Reefing Program) ja käytöstä hylättyjen alusten hyödyntäminen 
riuttojen rakennusmateriaalina (Ships-to-Reefs Program). Erilaista alkuperää olevien 
materiaalien käyttöä riutoissa säädellään osavaltioiden lainsäädännöllä.

Eliöstön ennallistamisessa voidaan käyttää myös muita kuin kovia pintarakenteita. 
Australiassa makroleväkasvustojen ennallistaminen tehtiin siten, että makrolevät ir-
rotettiin kasvualustasta ja kiinnitettiin muoviverkkoon, joka siirrettiin ja kiinnitettiin 
uudelle kasvupaikalle (Marzinelli ym. 2016). Osa siirretyistä kasvustoista kuiten-
kin menetettiin myrskyjen ja voimakkaan vuoroveden vaikutuksen seurauksena. 
Itämerellä sekä myrskyt että talven jääpeite todennäköisesti hävittäisivät ainakin 
osan näin luoduista kasvustoista. Waddeninmerellä on kokeiltu BESE-elementtejä 
(Biodegradable EcoSystem Engineering Elements®) mutatasankojen simpukkayhtei-
söjen ennallistamisessa11 . Biologisesti hajoavat, kolmiulotteiset verkot rakennetaan 
perunatärkkelysteollisuuden sivumateriaalina syntyvistä yhdisteistä ja ne tarjoavat 

11  BESE elementit, ks. https://www.bese-elements.com/

Rakennus- 
materiaali

Hyödyt Haitat Käyttökelpoisuus 
Itämerellä

Betonirakenteet, 
kierrätyskäyttö

Kustannustehokasta; 
materiaali sopii meriympäris-
töön; materiaali on kestävää 
ja pysyvää; helppo saatavuus; 
tarjoaa kasvupintaa eliöille

Raskasta; korkeammat  
asennuskustannukset.

Materiaaliturvallisuus tutkittava 
tapauskohtaisesti.

Teräsrunkoiset  
alukset

Arvoa sukelluskohteena, voi 
lisätä turismia paikallisesti; 
kestävää syvemmällä; hou-
kuttelee rannikon ja avome-
ren kaloja; tarjoaa kasvupin-
taa eliöille.

Kestävyys myrskyolosuh-
teissa vaihtelee; haitallisten 
materiaalien poistaminen on 
kallista.

Materiaaliturvallisuus tutkittava 
tapauskohtaisesti.

Öljy- ja kaasun- 
porauslautat

Tuottavat elinympäristön 
joukolle lajeja; kestäviä ja 
pysyviä; saatavilla.

Haittaa merenkululle; kalliita 
siirtää ja poistaa rakenteina; 
voivat tarjota elinympäristön 
tulokaslajeille.

Saatavuus ongelmallista Itämerellä.

Räätälöidyt betoni- 
rakenteet

Voidaan suunnitella keino-
tekoisen riutan vaatimusten 
mukaisesti; standardoidut 
moduulit tarjoavat mahdolli-
suuden seurantaan; saatavilla 
kaupallisesti; kestäviä.

Kalliita; valmistaja voi sijaita 
kaukana; asentaminen voi 
olla kalliimpaa kuin kierrätys-
materiaaleilla.

Luonnonmateriaalit Helposti saatavilla. Luonnonmateriaalien käyttö 
voi aiheuttaa heikennyksiä 
mantereella.

Autot Helposti saatavilla; helppo 
käsitellä

Vaatii paljon käsittelyä ennen 
asentamista, rakenteellisesti 
heikkoja ja hajoavat nopeasti.

Renkaat Helppo käsitellä, helposti 
saatavilla, halpaa; 
pitkä käyttöikä

Liukenevat öljypohjaiset 
yhdisteet tai raskasmetallit 
voivat aiheuttaa haittoja; 
irtonaiset renkaat muodosta-
vat epästabiilin rakenteen; 
renkaista muodostetut mo-
duulit ovat kalliimpia ja niitä 
on vaikea käsitellä.

Puu Helposti saatavilla Hajoaa nopeasti vedessä.

Taulukko I. Yhdysvalloissa keinotekoisia riuttoja on rakennettu jo vuosikymmeniä erilaisista materiaaleista. Taulukossa esitellään 
eri rakennusmateriaaleihin liittyviä hyötyjä ja haittoja. Harmailla riveillä merkittyjen materiaalien käyttö on nykyään kiellettyä 
perustuen ongelmiin riuttarakenteiden pysyvyydessä ja ympäristöön vapautuvissa haitta-aineissa (Broughton 2012).

https://www.bese-elements.com/
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kolmiulotteisen elinympäristön simpukkayhteisöjen synnylle alueilla, joilta laji on 
osittain hävinnyt.

Eliöiden kolonisaatio uusilla kasvualustoilla noudattaa yleensä alueelle tyypillistä 
sukkessiomallia. Käytännössä meressä uudelle pinnalle asettuu ensin joukko mikrole-
viä ja mikroskooppisia eliöitä, minkä jälkeen sen kolonisoivat yksivuotiset lajit ja tämän 
jälkeen vasta monivuotiset lajit (Oyamada ym. 2008). Itämerellä makrolevien kolonisaa-
tiota on tutkittu betonialustojen (Kiirikki ja Lehvo 1997, Kraufvelin 2007) ja eri materiaa-
lista valmistettujen naruverkkojen avulla (Suutari ym. 2017). Tutkimustulosten perus-
teella uusmateriaalin kolonisaatio tapahtuu vaiheittain siten, että makrolevät ja selkä-
rangaton lajisto ja lajiston biomassa runsastuvat nopeasti toisen kasvukauden aikana. 

Kalat ja keinotekoiset riutat
Kalakantoihin osittain liittyvät tavoitteet ovat olleet peruste keinotekoisten riuttojen 
rakentamiselle yli 30 valtiossa (Bohnsack ja Sutherland 1985). Keskeinen kysymys 
keinotekoisten riuttojen kohdalla kuitenkin on riuttojen vaikutus kalakantoihin: onko 
niillä aito positiivinen nettovaikutus paikallisiin kalakantoihin vai houkuttelevatko ne 
vain kaloja kerääntymään riuttarakenteiden läheisyyteen? Voidaanko niiden avulla 
kompensoida esimerkiksi ylikalastuksen tai muiden ihmisen toimien aiheuttamia 
haittoja kalastolle ja muille eliöille? 

Tämän hetken yleinen näkemys on, että keinotekoiset riutat houkuttelevat kaloja 
ja muita eliöitä (Bohnsack ja Sutherland 1985). Lisäksi ne edesauttavat valtameriolo-
suhteissa kalakantojen sekundaarista tuotantoa tarjoamalla ravintoa uusille yksilöille, 
suojaa saalistukselta ja veden virtauksilta, kiintopisteen suunnistukselle, korvaavan 
elinympäristön alkuperäisen elinympäristön tuhon vuoksi vaarantuneille yksilöille 
sekä täydennystä luonnonympäristöjen kalakantoihin (Randall 1963, Bohnsack ja 
Sutherland, Bohnsack 1989, Meier ym. 1989, Carr ja Hixon 1997, Love ym. 2006, Otake 
ja Oshitani 2006, REEF 2007, Shipp ja Bortone 2009). Keinotekoisia riuttoja voitaisiin 
siis hyödyntää alentamaan kalastuspainetta riutoilla elävien kalalajien kannoilta 
(Ambrose 1994, Carr ja Hixon 1997). On toisaalta tärkeää huomata, että erityisesti 
Itämeren olosuhteissa on riski, että voimakkaasti levittäytyvät vieraslajit, kuten mus-
tatäplätokko, olisivat suurimpia hyötyjiä ja runsastumisellaan voisivat jopa aiheuttaa 
luonnon monimuotoisuuden heikentymistä.

Mahdolliset kompensaatioratkaisut kovien pohjien elinympäristöissä:

Kadonneiden makrolevien ja sinisimpukoiden muodostamien elinympäristöjen ennallista-
minen. Betonista, kaivannaisteollisuuden sivuaineksesta tai kierrätysmateriaalista rakenne-
tut uuselinympäristöt, jotka tarjoavat kiinnittymispinnan makroleville ja selkärangattomille 
lajeille. Keinotekoisten riuttojen kohdalla tulee punnita tarkkaan niiden rakentamisesta 
saatavat hyödyt verrattuna mahdollisiin haittoihin, kuten vieraslajein leviämiseen.

 
3.4 Lajeihin kohdistuvat kompensaatiotoimenpiteet
Yksittäisiin lajeihin perustuvat kompensaatiot kohdistuvat yleensä EU:n yhteisö-
lainsäädännön kautta ja uhanalaisuusarvioissa esille nousevaan lajistoon. Suomen 
merilajistosta valmistuu ensimmäinen kattava kansallinen uhanalaisuusarvio vuonna 
2019, minkä jälkeen kuva rannikon kokonaislajistosta ja lajien tilasta tarkentuu. Sa-
malla saadaan kattava lista niistä lajeista, joihin kompensaatiotoimenpiteitä kannattaa 
mahdollisesti kohdentaa. Seuraavassa esitellään joitain toimenpiteitä, joilla lajeihin 
kohdistuvia kompensaatioita on mahdollista toteuttaa. Itämerellä toteutettujen ko-
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keilujen puuttuessa tässä osiossa käsitellään etupäässä aiheeseen liittyvää teoreettista 
tutkimusta, josta voi olla hyötyä yksittäisiä lajeja koskevaan kompensaatiosuunnit-
teluun. Toisaalta toimenpiteitä voidaan hyödyntää usein myös lievennyshierarkian 
mukaisesti esimerkiksi hankkeesta koituvien vaikutusten vähentämisen yhteydessä. 
Olennaista onkin, että mikäli päädytään esimerkiksi siirtämään eliöitä tai luomaan 
niille uusia luonnonmukaisia tai keinotekoisia elinympäristöjä, toimenpiteiden suun-
nitteluun, toteutukseen ja niiden vaikutusten seurantaan nimenomaan kompensaa-
tioina on kiinnitetty huomiota.

Elinympäristöjen ennallistaminen

Hydrogeomorfologisen toiminnallisuusanalyysin (HGM) perusteella tehtävissä toi-
menpiteissä oletetaan, että ympäristön ennallistamista seuraa lajiston leviäminen 
ennallistetulle alueella ja eliöyhteisöt muotoutuvat oletetun kaltaisiksi (Brinson 1993). 
Tämä ’Rakenna ja ne tulevat’ -periaate voi olla toimiva sellaisten lajien kohdalla, joilla 
on hyvä leviämiskyky eikä suoria esteitä leviämiselle ole olemassa tai jos lajeilla on 
esimerkiksi siemen- tai itiöpankki pohjasedimentissä. Toisaalta periaate olisi selkeä 
myös kompensaatiosuunnitelmaa arvioivalle lupaviranomaiselle, mikäli oletetaan 
että toimenpide automaattisesti tuottaa tavoitellun ekologisen hyödyn.

Kompensaatiosuunnitelmissa tulee huomioida eliöiden ekologiset ominaisuudet, 
kuten kyky levitä uusille kasvupaikoille ja ylläpitää elinkykyistä kantaa ennallistetul-
la alueella. Monet Itämeren yleiset lajit, kuten rihmalevät ja avoimien merenpohjien 
selkärangattomat, tuottavat suuren joukon leviämiskykyisiä itiöitä, toukkia tai muita 
leviämisrakenteita, joiden avulla ne leviävät tehokkaasti vapaisiin elinympäristöihin 
(esim. Kiirikki & Lehvo 1997). Uhanalaisten eliöiden elinkierto ja ekologia sisältävät 
kuitenkin usein piirteitä, jotka estävät niiden leviämisen tehokkaasti uusiin elinympä-
ristöihin (Kuva 17). Esimerkiksi rannikon sulkeutuneiden merenlahtien uhanalaiset 
näkinpartaiset tai meriuposkuoriaiset eivät todennäköisesti leviäisi edes lähialueella 
sijaitsevaan, ennallistamalla kyseiselle lajistolle soveltuvaksi muokattuun elinympä-
ristöön (Kuva 17B). Itiöiden ja muiden lisääntymisrakenteiden leviäminen veden vir-
tausten mukana tai kovakuoriaisten leviäminen kävelemällä edellyttäisi ihanteellisia 
olosuhteita siirtymiselle lähtöpopulaatiosta uuteen sopivaan elinympäristöön, mutta 
myös tiettyjä onnekkaita leviämistä tukevia sattumia.

Ylikompensoimisen avulla voidaan tuottaa uusia sopivia elinympäristöjä runsaasti 
tarjolle ja näin vähentää satunnaistekijöiden aiheuttamia, ennalta-arvaamattomia 
riskejä sekä lajien leviämisessä että populaatioiden vakiintumisessa uuteen ympäris-
töön. Jotta HGM-periaatteen mukainen leviäminen tapahtuisi riittävän tehokkaasti, 
uusia sopivia elinympäristöjä tulisi olla tarjolla uhanalaisille lajeille kuitenkin hyvin 
runsaasti ja sopivilla etäisyyksillä. Tämän kaltaista ratkaisua ei usein ole käytännössä 
mahdollista toteuttaa. HGM -periaate lienee siis käyttökelpoinen itse omia elinym-
päristöjä muodostavien ja muokkaavien lajien, kuten makrolevien tai sinisimpukan 
kohdalla, jotka leviävät tehokkaasti vesipatsaaseen vapautuvien itiöiden tai toukkien 
välityksellä uusille kasvupaikoille.

Uuselinympäristöt

Uuselinympäristöt voivat olla luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvä vaihtoehto 
erityisesti sellaisilla alueilla, joilla on intensiivistä ihmistoimintaa. Joissain tapauksissa 
uuselinympäristöt voidaan toteuttaa niin, että ne sopivat kompensoitavan, heiken-
nettävän kohteen lajistolle. 

Suomessa merilintuihin liittyvää kompensaatiota on selvitetty Helsingin Kruunun-
vuoren siltahankkeessa, jossa tutkittiin mahdollisuutta kompensoida naurulokkien 
pesimäkolonialle aiheutuvia häiriöitä keinotekoisilla uusympäristöillä (Helsingin 
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kaupunki ym. 2015). Kaksi siltalinjauksen alle jäävää luotoa arvioitiin kaupungin 
tietojärjestelmässä linnuston kannalta hyvin arvokkaiksi ja ne kuuluivat myös Suo-
men kansallisesti merkittäviin lintualueisiin. Kruunusiltaa kannatteleva pyloni oli 
suunniteltu luotojen väliselle matalikolle. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti ko-
kouksessaan 11.11.2014 esittää sillan rakentamiseen liittyvän asemakaavan hyväksy-
mistä ja kehotti samalla tutkimaan mahdollisuudet kompensoida lintuyhdyskunnille 
koituvia haittoja rakentamalla keinotekoisia luotoja lintujen uusiksi pesimäpaikoiksi. 
Selvityksessä kartoitettiin kompensaatiolle sopivaa sijoituspaikka Kruunuvuoren 
selällä, sopivia teknisiä ratkaisuja kompensaation toteuttamiseksi, sekä esitettiin 
kompensaation laskennassa käytetyt perusteet. Kaupunki ei kuitenkaan toteuttanut 
hanketta kompensaatioiden osalta. Helsingin kaupunki on tilannut myös mereisten 
uusympäristöjen rakentamiseen liittyvän selvityksen Koivusaaren kaavoitukseen 

Kuva 17. Uhanalaiset upossarpio (Alisma wahlbergii) (A) ja meriuposkuoriainen (Macroplea mutica) 
(B) ovat lajeja, joihin kohdistuvat ihmistoiminnan haitat olisi vaikea kompensoida niiden erityisten 
elinolosuhteiden ja elinkierron takia. Kuva: Metsähallitus/Johanna Kantanen 2014 (A), Metsähalli-
tus/Pekka Lehtonen 2016 (B)

A

B



53Suomen ympäristökeskuksen raportteja  24 | 2018

liittyen (Syväranta ym. 2011). Selvityksessä tarkastellaan ruovikkorannan ja mereisen 
laguunin rakentamista osana Koivusaaren kaupunginosan kehittämistä ja vaikka 
selvityksessä kuvataan lähinnä vain uuselinympäristöjen arvoa ja toteuttamista, se 
tarjoaa hyvän esimerkin siitä, miten uudenaikaisessa kaupunkirakentamisessa olisi 
mahdollista huomioida myös luonnon monimuotoisuuteen liittyviä näkökulmia 
(Tietolaatikko 1, kuva 12).

Lajien väliaikaiset siirrot ihmistoiminnan tieltä

Eliölajiston väliaikainen siirtäminen pois esimerkiksi lyhytaikaisen rakentamis-
toiminnan tieltä voi tarjota mahdollisuuden säilyttää paikallisia, luonnonvaraisia 
kantoja elinvoimaisina. Maalla tämän kaltaisten toimenpiteiden hyödyntämismah-
dollisuuksia on tutkittu esimerkiksi paahde-ekosysteemin lajiston turvaamisessa 
Ekosysteemihotelli-hankkeessa12. Kasvi- ja hyönteislajiston osalta Ekosysteemihotelli 
-hankkeessa toteutetut siirrot tierakentamisen alta näyttävät onnistuneen hyvin. Yk-
sittäisten lajien siirrosta kokemuksia on esimerkiksi vuollejokisimpukoiden siirtämi-
sestä joen kunnostustoimenpiteen ajaksi ELY-keskuksen poikkeusluvalla (Leinikki 
2015). Uhanalaisen lajin yksilöitä siirrettiin Kokemäenjoen kunnostuksen yhteydessä 
ruoppausten tieltä joen ylävirralle ja yhteen yläpuolisen vesistön sivujoista.

Teoriassa häiriötä sietävä ja nopeasti uudelle kasvupaikalle sopeutuva lajisto voi-
taisiin siirtää rakentamisen tieltä turvaan, soveltuvaan ympäristöön ja palauttaa 
takaisin alkuperäiselle alueelle myös meriekosysteemeissä. Tämän tyyppistä kokei-
lutoimintaa ei tietojemme mukaan kuitenkaan ole toistaiseksi tehty.

Rahalliset kompensaatiot

Kalastukseen elinkeinona kohdistuu maailmanlaajuisesti lisääntyvää painetta vas-
tuullisten ja meriympäristön kannalta kestävien toimintatapojen kehittämiseksi (Don-
lan & Wilson 2008). On muun muassa esitetty, että kalastajien tulisi kompensoida 
haitalliset sivusaalisvahingot in-lieu tyyppisesti maksuilla. Nämä maksut käytettäisiin 
toimenpiteisiin, jotka hyödyttäisivät kalastuksen johdosta heikentynyttä merien la-
jistoa. Käytännössä esimerkiksi lintu- ja kilpikonnalajeille kalastuksesta aiheutuvat 
haitat korvattaisiin siis saarilla tehtävillä, lajien kantoja vahvistavilla suojelutoimilla 
kuten vieraslajeja poistamalla. Haittojen rahallisen korvaamisen tason määrittely 
voi kuitenkin olla vaikeaa ja se edellyttäisi tieteellistä tarkastelua perustuen lajien 
ekologiaan ja mahdolliseen taloudelliseen arvoon. Tämän lisäksi pitäisi perustella, 
miksi tietyn elinkeinon tulisi maksaa rahallisia korvauksia, ilman että korvauksia 
vaadittaisiin myös muilta vastaavia ympäristöhaittoja aiheuttavilta elinkeinoilta.

12 Lisätietoa Ekosysteemihotelli-hankkeesta ks. http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_
ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Ekosysteemihotelli

http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Ekosysteemihotelli
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Ekosysteemihotelli


54  Suomen ympäristökeskuksen raportteja  24 | 2018

4  Johtopäätökset

Ekologisten kompensaatioiden onnistumisen todennäköisyys paranee kokonaisval-
taisella suunnittelulla ja kunnianhimoisella toteutuksella. Kompensaatioiden onnis-
tumiselle keskeisiä tekijöitä ovat esimerkiksi seuraavat seikat:

i.   kaikkien toimenpiteiden tulisi perustua parhaaseen käytettävissä olevaan 
tietoon (evidence based planning),

ii.   kompensaatioiden toimivuus ja onnistuminen tulee arvioida perustuen 
riittävän pitkäaikaiseen seurantaan,

iii.   kompensaatiokohteeseen kehittyvien luontoarvojen pysyvyys varmiste-
taan tarvittaessa ekologisella tutkimuksella, seurannalla ja täydentävillä 
toimenpiteillä sekä turvaamalla hyvityskohteen pitkäaikeinen säilyvyys 
esimerkiksi kohteen suojelulla

Ekologisten kompensaatioiden suunnittelu sisältää aina arvovalintoja, joihin perus-
tuvat ratkaisut tulee esittää kompensaatiosuunnitelmassa läpinäkyvästi. Ekologiseen 
tietoon perustuva, arvovalinnoiltaan läpinäkyvä kompensaatiosuunnitelma on yh-
teiskunnallisesti hyväksyttävämpi kuin heikosti valmisteltu ja puutteellisesti perus-
teltu suunnitelma. Lisäksi on syytä muistaa, että on elinympäristöjä, luontotyyppejä 
tai lajeja, joihin kohdistuvia heikennyksiä ei ole mahdollista hyvittää kohteiden har-
vinaisuuden, ainutlaatuisuuden ja/tai ennallistamis- tai kunnostustoimenpiteiden 
puuttumisen vuoksi. Näiden kohteiden osalta suositeltavaa on aina heikennysten 
välttäminen. 

4.1 Kompensaatio-osaamista 
lisättävä eri ekosysteemeissä

Tarve kehittää uusia, onnistuneesti kompensaatiohyvityksiä tuottavia menetelmiä se-
kä testata ennallistamis- ja kunnostustekniikoita tai esimerkiksi uuselinympäristöihin 
soveltuvia materiaaleja koskee sekä maa- että meriekosysteemejä. Vaikka tietoa on ja 
sitä kertyy koko ajan lisää, rajoittuu nykyinen tietotaito kuitenkin varsin rajalliseen 
joukkoon materiaaleja ja menetelmiä. Osa nykyisestä meriekosysteemiosaamisesta 
perustuu empiirisiin havaintoihin siitä, minkä tyyppiset alustat kolonisoituvat eliöillä 
erilaisissa olosuhteissa merellä. Kokeellisia töitä esimerkiksi merieliöiden kolonisaa-
tioon liittyen on tehty vähän pohjoisella Itämerellä ja niistäkin valtaosa on tehty eri 
lähtökohdista ja tutkimuskysymyksistä. Kun tietoa on käytettävissä rajallisesti, jopa 
sirpaletieto erilaisista lähteistä on arvokasta.

Riskienhallinta on keskeistä uusien menetelmien kehitystyössä ja osaamisen kar-
tuttamisessa. Esimerkiksi vieraslajien, kuten mustatäplätokon, leviäminen kompen-
saatiotoimenpiteiden seurauksena voisi johtaa osittais- tai kokonaishyvityksen sijaan 
mittaviin ympäristöhaittoihin. Nykyisestä osaamisesta on vielä matkaa tilanteeseen, 
jossa voitaisiin luotettavasti valita eliöyhteisöjen ja niiden ylläpitämän eliöstön, kuten 
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kalaston, näkökulmasta kaikkein soveliaimpia menetelmiä ja materiaaleja onnistu-
neen kompensaatiohyvityksen tuottamiseen.

4.2 Suunnittelun taustalla oltava 
riittävät tausta-aineistot

Ekologisten kompensaatioiden suunnittelu tulee perustua riittävän tarkkoihin taus-
ta-aineistoihin. Käytännössä tämä edellyttää kattavan paikkatietoaineiston kokoamis-
ta suunnittelun taustalle ja paikallisesti toteutettavia tarkentavia selvityksiä ja kar-
toituksia. Suomessa vuodesta 2004 lähtien käynnissä ollut kansallinen Vedenalaisen 
meriluonnon inventointiohjelma (VELMU)13 tarjoaa hyvän tietopohjan Suomen ranni-
kolla elävien eliöiden ja vedenalaisten elinympäristöjen levinneisyydelle. Käytännön 
kompensaatioratkaisujen suunnittelu kuitenkin edellyttää tarkempia aineistokoko-
naisuuksia esimerkiksi paikallisista ympäristöolosuhteista, eliölajien esiintymisestä ja 
muista alueelle sijoittuvista ihmistoiminnoista. Laajan tausta-aineiston avulla voidaan 
arvioida onko kompensaatiotoimenpiteitä perusteltua lähteä toteuttamaan suhteessa 
hankkeen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin, sekä kompensaation tuottamiin hyö-
tyihin, niiden toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin, mahdollisiin riskeihin ja 
hyvityksen onnistumisen todennäköisyyteen.

4.3 Kompensaatiotoimenpiteiden seurantaan 
kiinnitettävä erityistä huomiota

Ekologisten kompensaatioiden tulisi olla laadultaan pysyviä, joten kompensaatio-
toimenpiteiden vaikutuksia tulee seurata varsinaisen toteutuksen jälkeen riittävän 
pitkään. Käytännössä tämä tarkoittaa pitkäjänteisen seurantasuunnitelman laatimista 
osana kompensaatiosuunnitelmaa. Seurannassa käytettävien kriteerien tulee olla eko-
logisesti merkittäviä ja niinpä esimerkiksi eliöyhteisöjen monimuotoisuuden kehitty-
mistä voitaisiin hyödyntää meriympäristöissä yhtenä seurantakriteerinä (Choi ym. 
2002, Ruiz-Jaen ja Mitchell Aide 2005, Oyamada ym. 2008). Yksinkertaisin vaihtoehto 
seurannan kannalta voi olla samanlaisella hyvitys, jossa kompensaatiotoimenpiteiden 
tavoitetila mitattuna esimerkiksi lajien monimuotoisuuden indikaattoreilla ja yhtei-
sörakenteella on samanlainen kuin heikennettävällä kohteella. (Ruiz-Jaen ja Mitchell 
Aide 2005, McDermott ym. 2008). Avoimuus lisää kompensaatioiden uskottavuutta. 
Seurantasuunnitelman tuottamien tuloksien tulee olla avoimesti saatavilla ja arvioi-
tavissa, jotta prosessin läpinäkyvyys taataan. Seurannasta koituvat kustannukset ovat 
osa hyvityksen kokonaiskustannuksia ja lähtökohtaisesti ekologisen heikennyksen 
aiheuttajan vastuulla.

4.4 Kompensaatiot osaksi 
hankesuunnittelun työkalupakkia

Tällä hetkellä merelle suunniteltavien hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa 
keskitytään haittojen merkittävyyden arviointiin ja hyödynnetään lievennyshierarki-
an kahta ensimmäistä tasoa, jotka ovat haittojen välttäminen ja lieventäminen. Eko-
logisen kompensaatioteorian tekeminen yleisesti tunnetuksi, jatkokehittäminen sekä 
erityisesti käytännön esimerkit ja ohjeet kompensaatioiden soveltamisesta toisivat 
lisää työkaluja luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvien haittojen vähentämiseen. 

13  VELMU – Vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelma http://www.ymparisto.fi/velmu 

http://www.ymparisto.fi/velmu
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Lisäksi kompensaatioiden arvioiminen voi ohjata heikennykset vähiten arvokkaille 
kohteille – mikä myös on luonnon monimuotoisuuden kannalta positiivista.

Kompensaatioiden onnistunut ja tavoitteet saavuttava käyttöönotto edellyttää 
riittävän selkeää ohjeistusta koko kompensaatiomenettelyn suunnitteluun, toteutta-
miseen ja arviointiin (Redmond 2000). Keskeisessä asemassa on suunnittelun läpi-
näkyvyys: kootaan kattava tausta-aineisto, johon perustuvat arvovalinnat ilmaistaan 
suunnitelmassa selvästi ja toteutusta seurataan riittävän pitkään, jotta saavutetut 
ekologiset tavoitteet voidaan todentaa luotettavasti.

Tehokas, oikeille sidosryhmille suunnattu tiedottaminen ja kansalaisten osallista-
misprosessi luovat pohjaa uskottavasti toteutetuille hyvityksille. Aktiivisen vuorovai-
kutuksen avulla voidaan välttää hankesuunnitteluun ja hankkeiden toteuttamiseen 
toisinaan liittyviä väärinkäsityksiä ja ennaltaehkäistä toteutusta hidastavien konflik-
tien syntymistä. Erityisesti uusien toimenpiteiden kohdalla aktiivisella ja osallistaval-
la suunnitteluprosessilla voidaan lisätä laajemminkin perusteellisesti suunniteltujen 
kompensaatioiden uskottavuutta. Toisaalta tulee myös huomioida että ensimmäiset 
hankkeissa toteutetut kompensaatiot luovat helposti maineen koko menettelylle – 
niinpä uuden työkalun käyttöönotto edellyttää tehokasta tiedottamista ja kansalaisten 
aktiivista osallistamista, jotta ekologisten kompensaatioiden käyttömahdollisuuksia 
ei menetetä heti alkumetreillä.

4.5 Tarvitaan kokeiluhankkeita

Kompensaatioiden kokeilemisen edellytykset ovat Suomessa erittäin hyvät: avointa 
ympäristötietoa on paljon saatavilla, yhteiskunnalliset olosuhteet ja hallintokulttuuri 
ovat vakaat ja monitieteistä osaamista on käytettävissä sekä valtion tutkimuslai-
toksissa että korkeakouluissa. Lisäksi useilla yrityksillä on ollut kiinnostusta ym-
päristövastuullisen toiminnan kehittämiseen toimialoillaan. Rohkealla ja vastuul-
lisella kokeilutoiminnalla olisi mahdollista kerätä kokemuksia kompensaatioiden 
suunnittelusta, erilaisten toimenpiteiden käytännön toteuttamisesta ja ekologisiksi 
kompensaatioiksi tarkoitettujen toimenpiteiden todellisista vaikutuksista. Meriym-
päristöissä helppo alku olisivat esimerkiksi sinisimpukalle luotavat riuttarakenteet, 
haahkamökit tai ruokkilinnuille luotavat pesimäympäristöt. Jos kompensaatioiden 
käytännön kokeiluja ei tehdä, mahdollisuus epäonnistua laajamittaisissa hankkeissa 
kasvaa merkittävästi, mikä hidastaa kompensaatioiden käyttöönottoa ympäristövai-
kutuksiltaan merkittävissä hankkeissa.
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5  Loppusanat

Ekologiset kompensaatiot voidaan nähdä sekä uhkana että mahdollisuutena luonnon 
monimuotoisuuden kannalta. Nykyisillä luonnonsuojelutoimenpiteillä ei kuiten-
kaan voida taata monimuotoisuuden häviämisen pysähtymistä, joten uusia keinoja 
tarvitaan. Laadukkaiden ja monimuotoisuutta turvaavien kompensaatioratkaisujen 
toteuttaminen edellyttää ennakkoluulottomia kokeiluja, joissa on lupa myös epäon-
nistua. Kokeilujen kautta toimintamalleja voidaan kehittää ja parantaa sekä kartuttaa 
tietoa ja osaamista kaikille kompensaatioiden toteuttamiseen osallistuville toimijoille. 
Avoin yhteiskunnallinen keskustelu ja tiedon jakaminen ovat merkittäviä tekijöitä se-
kä kompensaatiomenettelyn kehittämisessä että yksittäisten hankkeiden kompensaa-
tiosuunnitelmien laatimisessa. Huolella suunnitellut ja kunnianhimoisesti toteutetut 
avaukset kompensaatioiden kentällä voivat mahdollistaa uudenlaisen ympäristön 
tilaa parantavan toimintamallin kehittämisen osana maalla ja merellä toteutettavien 
hankkeiden ekologisten haittojen vähentämistä.

Kuva: Metsähallitus/Essi Keskinen 2015
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