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Lyhyesti: 

suojelun tila
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Suomen metsät

Suojelun tila

Etelä:
- suojelutaso (1-2%)
- korkeat maankäyttöpaineet
+ paljon lajistoa

Pohjoinen:
+ suojelutaso
+ matalat maankäyttöpaineet
- vähän lajistoa

Metsät:
- melkein 50% Suomen n. 50000 lajista
- EU:n BD-strategia suojelutason nosto 
- biotalouden keskiössä

Lähde: Metla 12/2008
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Suomen metsät

Suojelun keinot

Perinteiset suojelun keinot tunnetaan
• Vanhojen metsien suojelu

• METE-kohteiden väljät rajaukset

• Lehtojen, paahdeympäristöjen luonnonhoito

Kysymyksiä

• Kevennetyn käsittelyn vyöhykkeet

• Tehostetun käsittelyn vyöhykkeet

• Jalostusasteen nosto

• Ekologiset kompensaatiot



Paikkatietopohjaiset 
menetelmät 

ympäristövaikutusten 
minimoinnissa

2



2
Esimerkki

Uudenmaan maakuntakaava (kommentoitavana)

Kaavoitus ja ekologisten 
vaikutusten välttäminen

http://bit.ly/uml-zonation

http://bit.ly/uml-zonation
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Uudenmaan maakuntakaava

Tietopohja

Elinympäristöt
- esiintyminen
- kunto
- maankäyttö
Lajit 
Maisema-arvoja
ESS
Kytkeytyvyys
jne.
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Esim.

Uudenmaan maakuntakaava: prioriteettikartta
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Uudenmaan maakuntakaava

Suoriutuvuuskäyrät

Huippu 20%
= 75% luontoarvoista
= täällä vältä vaikutuksia

Heikoin 20%
= <2% luontoarvoista
= tänne luonnolle haitallinen toiminta



Huippualue Vähemmän tärkeä
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Uudenmaan maakuntakaava

Suurempia mielenkiintoisia alueita



Mihin nämä

priorisoinnit 

perustuvat?



Priorisointi on tasapainotteluoperaatio

Kustannukset
- suorat
- epäsuorat
- eri toimijoille 

Ekologiaa kuvaava tieto
- lajit
- elinympäristöt
- ekosysteemipalvelut
- kytkeytyvyys, jne.

Rajoitteet
- maanomistus
- hallinnolliset alueet



Zonation – Spatiaalinen maankäytön suunnittelu
http://cbig.it.helsinki.fi/

2006 2008       2012             METZO 2014            
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MetZo II

METSO
Ekosysteemi-

palvelupotentiaali 
ja ELITE

Kaavoitus ja 
viherrakenne

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja 
käytön toimintaohjelma 2013-2020



Ekologiset 
kompensaatiot
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Mitä ovat

Ekologiset kompensaatiot?3

• Kompensaatio taloudellisessa toiminnassa 
vaurioituvalle ympäristölle (engl. Biodiversity 
offsetting)

• Perustuu menetysten täydelliseen 
korvaamiseen (no net loss)



Ekologiset kompensaatiot

Vaikuttavia tekijöitä3

• Vaurioiden suuruus ja kohteet

• Kompensaation mahdollisuudet, ml. ennallistamisen 
tehokkuus; kompensaatio suojelulla

• Kompensointi samanlaisena (in kind) vs. muiden 
ympäristöjen kautta (flexible offsets)

• Aikaviiveet ja epävarmuus kompensaatioiden 
toteutumisessa / pysyvyydessä

• Vaikutusten vuotaminen



Ekologiset kompensaatiot

Metsissä3

Talousmetsä: voidaan kompensoida, koska 
samankaltaista on tarjolla

Vanha metsä: heikosti, koska ennallistuminen
kestää kauan ja on epävarmaa

Mutta: väheneekö käyttöpaine 

paikallisen kompensaation takia? 



Ekologiset kompensaatiot metsissä

Vaikutusten vuotaminen3

Alue 1 tuhoutuu

Kolme samankaltaista aluetta



Ekologiset kompensaatiot metsissä

Vaikutusten vuotaminen3

Alue 1 tuhoutuu
Kompensoidaan 

suojelemalla alue 2



Ekologiset kompensaatiot metsissä

Vaikutusten vuotaminen3

Alue 1 tuhoutuu
Kompensoidaan 

suojelemalla alue 2

käyttöpaine 
vuotaa 

alueelle 3

joka tuhoutuu



Ekologiset kompensaatiot metsissä

Vaikutusten vuotaminen:  lopputulos3

Lopputulema: 2/3 hävinnyt, vaikka “kompensaatio” on tehty!



MetZossa mukana:

http://tapio.fi/etusivu
http://tapio.fi/etusivu

