EKOLOGINEN KOMPENSAATIO
OPAS YRITYKSILLE

Yritys,
näin korvaatte
toimintanne
haitat luonnolle
Luonnon monimuotoisuus on elämän
ehto. Joskus yrityksen toiminta voi
vähentää sitä. Silloin kannattaa ottaa
käyttöön ekologinen kompensaatio
eli luontohyvitys. Siinä yritys hyvittää
aiheuttamansa luontomenetykset
parantamalla luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Luontohyvityksen tekeminen on toistaiseksi vapaaehtoista.

Yritys voi tehdä
HYVITYS OVAT ESIMERKIKSI: luontohyvityksen itse
tai maksaa sen tekijälle.
• metsän lahopuun lisääminen
Kompensaatio ei ole ilmaista,
• maaseudun perinnemutta sen kustannukset voi
ympäristöjen kunnostaminen
ottaa huomioon tuotteiden
• ojitettujen soiden
hinnoissa. Vastuullisuutta
ennallistaminen ja
arvostava asiakas ymmärtää
• luontokohteiden suojelu.
luontohyvityksen tärkeyden.

Kuvat: kulmassa
Riku Lumiaro,
vieressä Tarmo
Oikarinen.

Näin kompensaatio toimii
TOIMIJAT YHTEISTYÖSSÄ

KOMPENSOITAVA
KOHDE

HYVITYSKOHDE

YRITYS

VÄLITTÄJÄ

MAANOMISTAJA

• Tunnistaa vaikutuksensa
luonnon monimuotoisuuteen.

• Etsii yritykselle sopivan
hyvityskohteen.

• Tarjoaa käyttöön
hyvityskohteen.

• Hyvittää aiheuttamansa
luontomenetykset välittäjän ja maanomistajan
palvelujen avulla.

• Todentaa yritykselle
kompensaation hyödyt
ja varmistaa sen
onnistumisen tai pienentää
epäonnistumisen riskiä.

• Kunnostaa ja suojelee
hyvityskohteen.

• Saa kilpailuhyötyä ja
mainetta vastuullisuutensa
ansiosta.

• Saa itselleen liiketoimintaa ja tuloja.

• Saa tuloja.

Näin pääsette alkuun
POLKU EKOLOGISEEN KOMPENSAATIOON

1.

Selvitä yrityksen toiminnan vaikutukset luonnon
monimuotoisuuteen ja
suunnittele toiminta niin,
että vaikutukset ovat
mahdollisimman pienet.

2.

Kun vaikutukset ovat
tiedossa, selvitä vaihtoehtoiset tavat
kompensoida haitat.

3.

Päätä yrityksenne
kompensaatiotavoitteet.

4.

Hyvitä ennallistamalla tai maksa
ennallistajalle.

Esimerkki rakennusprojektista
POLKU EKOLOGISEEN KOMPENSAATIOON

Tänne nousee
uusia kerrostaloja.

Rakennusyhtiö kaataa
luontoarvoiltaan hienoa
metsää pois kerrostalojen
tieltä.

Vastaavaa metsää
ei voi luoda.

Naapurikunnassa on kuitenkin
metsäalue, joka on luontoarvoiltaan
valtakunnallisesti merkittävä.
Rakennusyhtiö maksaa sen suojelun.

Mitä lainsäädäntö
sanoo ekologisesta
kompensaatiosta?

Ekologiset kompensaatiot ovat osa Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä sopimusta biologisesta monimuotoisuudesta ja
Euroopan unionin biodiversiteettistrategiaa.

The project is funded through the
EU’s Horizon 2020 program under
grant agreement number 763899.

Kuva: Markus Sirkka

Suomessa yrityksillä tai muilla toimijoilla
ei ole toistaiseksi velvoitetta kompensoida
aiheuttamiaan luontohaittoja, paitsi Natura
2000 -kohteissa. Suomessa tarkennetaan
parhaillaan luontohyvitysten lainsäädäntöä ja
kompensaatiomarkkinan toimintaa. Lisäksi
kehitetään luontohyvitysten laskentamalleja.

