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Nämä ohjeet liittyvät Euroopan komission vuonna 2000 julkaisemaan esitteeseen 
”Natura 2000 -alueiden suojelu ja käyttö. Luontotyyppidirektiivin 92/43/ETY 6 artiklan 
säännökset”. Tässä asiakirjassa käsitellään tarkemmin 6 artiklan 4 kohtaa ja korvataan 
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komission yksiköiden näkemyksiä eikä se ole luonteeltaan sitova. 
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1.1. Luontodirektiivin 6 artiklan 4 kohdan teksti 

"Jos suunnitelma tai hanke on alueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnin kielteisestä 
tuloksesta huolimatta ja vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttuessa kuitenkin toteutettava erittäin 
tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset tai taloudelliset 
syyt, jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat korvaavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että Natura 2000:n yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. Jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle toteutetut korvaavat toimenpiteet. 
 
Jos kyseisellä alueella on ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi ja/tai laji, ainoat kysymykseen 
tulevat näkökohdat ovat sellaisia, jotka liittyvät ihmisen terveyteen tai yleiseen 
turvallisuuteen tai ensisijaisen tärkeisiin suotuisiin vaikutuksiin ympäristöön taikka, 
komission lausunnon mukaan, muihin erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottaviin 
syihin."  

1.2. Soveltamisala 

1.2.1. Sisällöllinen soveltamisala 

Tämä säännös liittyy toimivaltaisten kansallisten viranomaisten menettelyyn arvioida ja 
mahdollisesti hyväksyä suunnitelmia ja hankkeita, jotka saattavat vaikuttaa erityisten 
suojelutoimien alueeseen, erityiseen suojelualueeseen tai yhteisön tärkeänä pitämään 
alueeseen1. Asiaan liittyy kaksi perustavanlaatuista näkökohtaa:  
 
• Toisaalta säännös koskee poikkeuksia suhteessa 6 artiklan 3 kohdan yleiseen sääntöön, 

jonka mukaan hyväksyntä voidaan antaa vain suunnitelmille tai hankkeille, jotka eivät 
vaikuta kyseisen alueen (kyseisten alueiden) koskemattomuuteen. 

• Toisaalta sen soveltaminen käytäntöön on toteutettava säädettyjä vaiheita noudattaen ja 
vaiheiden on seurattava toisiaan direktiivissä vahvistetussa järjestyksessä2. 

Alueeseen kohdistuvien suunnitelman tai hankkeen vaikutusten alustava arviointi, josta on 
säädetty 6 artiklan 3 kohdassa, mahdollistaa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
päätelmien tekemisen suunnitellun aloitteen vaikutuksista kyseisen alueen 
koskemattomuuteen. Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa suunnitelmalle tai hankkeelle 
hyväksyntänsä, jos nämä päätelmät ovat myönteisiä sikäli, että tieteelliseltä kannalta järkeviä 
epäilyjä ei ole siitä, että alueeseen ei kohdistu vaikutuksia. Jos epäilyksiä ilmenee tai jos 
päätelmät ovat kielteisiä, on noudatettava ennalta varautumisen ja ennalta ehkäisemisen 
periaatteita ja sovellettava 6 artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä. Ennalta varautumisen 

                                                 
1 Direktiivin 6 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan ainoastaan yhteisön tärkeänä pitämien alueiden luettelossa 
mainittuihin alueisiin. Säännöksiä ei siis sovelleta komissiolle toimitettavissa yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi 
ehdolla olevien alueiden kansallisissa luetteloissa mainittuihin alueisiin. Kansallisessa luettelossa ehdolla olevien 
yhteisön tärkeänä pitämien alueiden suojelujärjestelmä on määritetty asiassa C-117/03 (yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomio 13. tammikuuta 2005, Dragaggi) ja asiassa C-244/05 (yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 
14. syyskuuta 2006, Bund Naturschutz). 

2 Julkisasiamies näyttää asiassa C-239/04 antamassaan ratkaisuehdotuksessa katsovan (44–46 kohta), ettei 
vaihtoehtoisten ratkaisujen ja erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavien syiden tarkastelujärjestys ole 
määrätty. 
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periaatteen huomioon ottaminen ja ennalta ehkäisevän lähestymistavan soveltaminen voivat 
myös johtaa päätökseen, jonka mukaan suunnitelmaa tai hanketta ei jatketa. 
 
Yhteisöjen tuomioistuin on näiltä osin todennut asiassa C-127/02 Waddenvereniging ja 
Vogelbeschermingsvereniging3 ja vahvistanut asiassa C-6/04 komissio v. Ison-Britannian ja 
Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta4, että luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan 
mukainen vaatimus suunnitelman tai hankkeen vaikutusten asianmukaisesta arvioinnista 
edellyttää sitä, että on olemassa todennäköisyys tai vaara siitä, että suunnitelma tai hanke 
vaikuttaa kyseiseen alueeseen merkittävästi. Kun otetaan erityisesti huomioon ennalta 
varautumisen periaate, tällainen vaara on olemassa, koska objektiivisten seikkojen perusteella 
ei voida sulkea pois sitä, että kyseinen suunnitelma tai hanke vaikuttaa merkittävästi kyseessä 
olevaan alueeseen. 
 
Edellä mainittua lähestymistapaa noudatetaan myös yhteisöjen tuomioistuimen 26. lokakuuta 
2006 asiassa C-239/04 antamassa tuomiossa5, jossa käsitellään moottoritien 
rakentamishanketta Portugalissa. Siinä todetaan, että hankkeen hyväksymishetkellä ei saa olla 
olemassa mitään tieteelliseltä kannalta järkevää epäilyä siitä, että kyseessä olevan alueen 
koskemattomuuden kannalta haitallisia vaikutuksia ei aiheudu. 
 
Suunnitelman tai hankkeen toteutuspäätöksen on täytettävä 6 artiklan 4 kohdan vaatimukset. 
Erityisesti on oltava asiakirjoin osoitettu, että 

1 hyväksyttäväksi esitetystä vaihtoehdosta aiheutuu vähiten haittavaikutuksia Natura 
2000 -alueen luontotyyppeihin, lajeihin ja koskemattomuuteen taloudellisista 
näkökohdista riippumatta, ja että muuta toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa, joka ei 
vaikuttaisi haitallisesti alueen koskemattomuuteen, ei ole olemassa. 

 
2 on olemassa erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavia syitä, mukaan lukien 

sosiaaliset tai taloudelliset syyt. 
 

Säännös on poikkeus 6 artiklan 3 kohtaan, joten sitä voidaan soveltaa vain tilanteissa, joissa 
kaikki direktiivin edellytykset täyttyvät. Näin ollen jokaisen, joka haluaa käyttää tätä 
poikkeusta hyväkseen, on ensin ehdottomasti todistettava, että edellä mainitut edellytykset 
todella täyttyvät kussakin erityistapauksessa. 

 
3 Kun soveltuvien vaihtoehtojen puuttuminen ja erittäin tärkeän yleisen edun 

kannalta pakottavien syiden olemassaolo on varmistettu ja asiakirjoin osoitettu, on 
ryhdyttävä kaikkiin niihin korvaaviin toimenpiteisiin, jotka tarvitaan Natura 2000 -
verkoston yleisen kokonaisuuden yhtenäisyyden suojelemiseksi. Korvaavat 
toimenpiteet tulevat siten kyseeseen vain, kun muiden varotoimien, kuten 
lieventävien toimenpiteiden, toteuttaminen ei riitä. Toteutettavista korvaavista 
toimenpiteistä on aina ilmoitettava komissiolle. 

 
Direktiivin 6 artiklan 4 kohdan säännöksiä sovelletaan, kun 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisen alustavan arvioinnin tulokset ovat kielteisiä tai epävarmoja. Toisin sanoen:  
                                                 
3 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 7. syyskuuta 2004 asiassa C-127/02, 57 ja 61 kohta. 

4 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 20. lokakuuta 2005 asiassa C-6/04, 54 kohta. 

5 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 26. lokakuuta 2006, komissio vastaan Portugali (asia C-239/04, 24 kohta). 
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1. Suunnitelma tai hanke vaikuttaa kielteisesti alueen koskemattomuuteen. 
2. On olemassa epäilyjä siitä, että asianomaisen suunnitelman tai hankkeen kohdealueen 
koskemattomuuden kannalta haitallisia vaikutuksia ei aiheudu. 
”Menettelyn vaiheiden säädettyä järjestystä on noudatettava.”  

 
1.2.2. Ajallinen soveltamisala 

Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-209/04 antamassa tuomiossa mainitaan periaatteet, joita 
sovelletaan luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan ja näin ollen myös 6 artiklan 4 kohdan 
ajalliseen sovellettavuuteen. Ratkaistessaan, pitääkö hankkeesta tehdä 6 artiklan 3 kohdan 
mukainen ympäristöarviointi, yhteisöjen tuomioistuin käyttää muodollista perustetta: 
päivämäärää, jona hankkeen hyväksymistä koskeva hakemus on jätetty. Jos lupahakemus 
jätettiin virallisesti ennen direktiivin täytäntöönpanon määräajan päättymistä tai ennen maan 
liittymistä EU:hun, hankkeeseen ei sovelleta 6 artiklan 3 ja 4 kohdan vaatimuksia. Jos 
lupahakemus sen sijaan jätettiin virallisesti direktiivin täytäntöönpanon määräajan 
päättymisen jälkeen tai maan liityttyä EU:hun, hankkeeseen sovelletaan 6 artiklan 3 ja 
4 kohdan vaatimuksia. 
 
 

1.3. Alkuvaiheessa huomioon otettavat seikat 

Direktiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisen asianmukaisen arvioinnin laadun 
varmistaminen 

Ennen suunnitelman tai hankkeen hyväksymistä on tehtävä asianmukainen arviointi 
suunnitelman tai hankkeen vaikutuksista asianomaiseen alueeseen ja otettava huomioon myös 
kasautuvat vaikutukset, jotka seuraavat kyseisen suunnitelman tai hankkeen ja muiden alueen 
suojelutavoitteisiin vaikuttavien suunnitelmien tai hankkeiden yhdistelmästä. Tämän 
mukaisesti kaikki sellaiset suunnitelman tai hankkeen osa-alueet, jotka erikseen tai yhdessä 
muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa vaikuttavat suojelutavoitteisiin, on selvitettävä 
alan parhaan tieteellisen tuntemuksen valossa. 

Natura 2000 -alueisiin todennäköisesti vaikuttavien suunnitelmien tai hankkeiden 
arviointimenettelyillä pitäisi voida taata, että kaikki alueen koskemattomuuteen ja verkoston 
yleisen kokonaisuuden yhtenäisyyteen vaikuttavat tekijät on otettu täysimääräisesti huomioon 
sekä perusedellytyksiä määriteltäessä että myöhemmissä vaiheissa, joissa määritellään 
mahdollisia vaikutuksia, lieventäviä toimenpiteitä ja jäljelle jääviä vaikutuksia. Niiden 
perusteella ratkaistaan, mitä on korvattava laadullisesti ja määrällisesti. 

Noudatettiinpa 6 artiklan 3 kohdan vaatimuksia käyttämällä olemassa olevia 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyitä tai muita menetelmiä, on varmistettava seuraavat 
asiat: 

− Lopulta tehtävät päätökset, jotka koskevat myös vaihtoehtojen valintaa ja mahdollisia 
erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavia syitä, tehdään 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisen arvioinnin tulosten pohjalta. 

− Arvioinnissa tarkastellaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat alueen 
koskemattomuuteen ja verkoston yleisen kokonaisuuden yhtenäisyyteen, sellaisina 
kuin ne on määritelty alueen suojelutavoitteissa ja tietolomakkeessa, ja sen on 
perustuttava alan parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen tuntemukseen. 
Pyydettävien tietojen pitäisi olla ajantasaisia, ja ne voivat olla esimerkiksi seuraavia: 
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 alueen ekologinen rakenne ja toiminta  
 alueen ensisijaisesti suojeltavien luontotyyppien ja muiden 

luontotyyppien ala, edustavuus ja suojelun taso 
 luontodirektiivin liitteen II tai lintudirektiivin liitteen I mukaisten 

alueella esiintyvien lajien populaation koko, eristäytyneisyysaste, 
ekotyyppi, perintöaines, ikärakenne ja suojelun taso 

 alueen asema luonnonmaantieteellisellä alueella ja merkitys 
Natura 2000 -verkoston yhtenäisyyden kannalta 

 mahdolliset muut alueella havaitut ekologiset ominaisuudet ja 
toiminnot. 

 
− Arvioinnissa pitäisi selvittää perusteellisesti kaikki suunnitelman tai hankkeen 

mahdolliset alueeseen kohdistuvat merkittävät vaikutukset, ottaen huomioon 
kasautuvat vaikutukset ja muut vaikutukset, joita todennäköisesti syntyy arvioinnin 
kohteena olevan suunnitelman tai hankkeen ja muiden suunnitelmien ja hankkeiden 
yhdistelmästä. 

− Direktiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisessa arvioinnissa on käytettävä parhaita 
saatavilla olevia tekniikoita ja menetelmiä arvioitaessa suunnitelmasta tai hankkeesta 
alue(id)en biologiseen koskemattomuuteen aiheutuvien kielteisten vaikutusten 
laajuutta. 

− Arvioinnin yhteydessä on määriteltävä asianomaiseen suunnitelmaan tai hankkeeseen 
sisällytettävät tehokkaimmat lieventävät toimenpiteet, joilla voidaan välttää, vähentää 
tai jopa kumota alueeseen kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. 

− Biologisen koskemattomuuden kuvauksen ja vaikutustenarvioinnin on perustuttava 
parhaisiin mahdollisiin Natura 2000 -kohteille ominaisiin indikaattoreihin, joita on 
voitava käyttää myös suunnitelman tai hankkeen toteuttamisen seuraamiseen. 

 
Paras tapa täyttää 6 artiklan 3 kohdan mukaiselle arvioinnille asetetut vaatimukset vaikuttaa 
olevan se, että Natura 2000 -viranomaiset laativat erityiset muodolliset vaatimukset 
annettavista tiedoista ja perusteista, joita on noudatettava asianmukaista arviointia tehtäessä. 
Asianomaisille osapuolille (esim. viranomaiset hallinnon eri tasoilla, neuvonantajat sekä 
suunnitelman tai hankkeen laatijat) suunnatut tiedotus- ja koulutustoimet ovat erittäin 
suotavia. 
 

1.3.1. Vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkastelu 

Jotta Natura 2000 -verkoston laatu ei heikentyisi, ehdotetun suunnitelman tai hankkeen 
perusteellista tarkistamista ja/tai peruuttamista pitäisi harkita, mikäli siitä aiheutuu merkittäviä 
kielteisiä vaikutuksia alueen koskemattomuuteen. Erityisesti näin pitää toimia silloin, kun 
vaikutukset kohdistuvat luontodirektiivin mukaan ensisijaisesti suojeltaviin luontotyyppeihin 
ja/tai lajeihin tai lintudirektiivin liitteessä I lueteltuihin yleisesti uhanalaisiin lintulajeihin. 
Toimivaltaisten viranomaisten on ensin arvioitava ja osoitettava asianomaisen suunnitelman 
tai hankkeen tarpeellisuus. Tässä vaiheessa tarkastellaan siis ns. nolla-vaihtoehtoa. 
 
Seuraavaksi toimivaltaisten viranomaisten on tarkasteltava mahdollisuutta turvautua 
vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, jotka suojaavat paremmin kyseisen alueen koskemattomuutta6. 

                                                 
6 Julkisasiamies katsoo asiassa C-239/04 antamassaan lausunnossa (44 kohta), että ”valittujen vaihtoehtojen 
joukosta ei ole välttämättä tehtävä valintaa sen perusteella, mitkä vaihtoehdoista vaikuttaisivat kyseessä olevaan 
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Kaikki toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot ja erityisesti niiden tulokset Natura 2000 -alueen 
suojelutavoitteisiin, alueen koskemattomuuteen ja Natura 2000 -verkoston yleisen 
kokonaisuuden yhtenäisyyden säilyttämiseen nähden on arvioitava. Tällaiset ratkaisut olisi 
tavallisesti pitänyt osoittaa jo osana 6 artiklan 3 kohdan mukaista ensimmäistä arviointia. 
Niihin voivat kuulua sijaintiin liittyvät vaihtoehdot tai reittivaihtoehdot, rakennelman eri 
mittakaavat tai muotoilut taikka vaihtoehtoiset prosessit. 
 
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tehtävä 
vertailla näiden vaihtoehtoisten ratkaisujen suhteellisia vaikutuksia asianomaiseen alueeseen. 
On syytä korostaa, että näissä vertailuissa huomioon otettavat muuttujat ovat suojeluun ja 
alueen koskemattomuuden sekä sen ekologisten toimintojen säilyttämiseen liittyviä 
näkökohtia. Siksi muita arviointiperusteita kuten taloudellisia näkökohtia ei voida tässä 
vaiheessa pitää tärkeämpinä kuin ekologisia perusteita. 
 
Vaihtoehtoisten ratkaisujen arviointi kuuluu toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. 
Tämä arviointi on suoritettava ottaen huomioon alueen suojelutavoitteet.  

 
1.3.2. Yleisen edun kannalta pakottavien syiden tutkiminen 

Jos vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole – tai jos tarjolla olevien ratkaisujen ympäristövaikutukset 
ovat direktiivin edellä mainittujen suojelutavoitteiden kannalta vielä kielteisempiä kyseiselle 
alueelle – toimivaltaisten viranomaisten on tutkittava, onko olemassa sellaisia yleisen edun 
kannalta pakottavia syitä, mukaan lukien luonteeltaan yhteiskunnalliset tai taloudelliset syyt, 
jotka edellyttävät kyseisen suunnitelman tai hankkeen toteuttamista. 
 
Direktiivissä ei määritellä käsitettä "yleisen edun kannalta pakottava syy". Sen 6 artiklan 
4 kohdan toisessa alakohdassa mainitaan kuitenkin tällaisista yleisen edun kannalta 
pakottavista syistä esimerkkeinä ihmisen terveys, yleinen turvallisuus ja ensisijaisen tärkeät 
suotuisat vaikutukset ympäristöön. ”Muista erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottavista syistä”, jotka ovat luonteeltaan yhteiskunnallisia tai taloudellisia, käy 
sanamuodon perusteella selväksi, että vain julkiset edut, olivatpa ne julkisten tai yksityisten 
tahojen edistämiä, voidaan ottaa huomioon direktiivin suojelutavoitteiden vastapainona. 
Yksityisten tahojen kehittelemät hankkeet tulevat siten kyseeseen vain, mikäli ne todistetusti 
palvelevat julkisia etuja. 
 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ei ole toistaiseksi antanut selviä viitteitä tämän 
nimenomaisen käsitteen tulkitsemiseksi. Siksi voi olla hyödyllistä tutustua yhteisön 
lainsäädännön muihin aloihin, joilla käytetään samankaltaisia käsitteitä. 
 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on selvittänyt käsitteen ”pakottava syy” poikkeuksena 
tavaroiden vapaan liikkumisen periaatteesta. Tällaisina pakottavina syinä, jotka voivat 
oikeuttaa toteuttamaan vapaata liikkumista rajoittavia kansallisia toimenpiteitä, tuomioistuin 
hyväksyi kansanterveyden ja ympäristönsuojelun sekä pyrkimisen perusteltuihin talous- ja 
sosiaalipoliittisiin päämääriin. 
 

                                                                                                                                                         
alueeseen vähiten. Valinta edellyttää ennemminkin erityissuojelualueeseen kohdistuvien vaikutusten ja kulloinkin 
kyseessä olevan erittäin tärkeän yleisen edun välistä punnintaa”. 
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Lisäksi yhteisön lainsäädännössä tunnetaan myös käsite ”yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyvät palvelut”, joka mainitaan perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdassa (entisen 
90 artiklan 2 kohdassa). Se liittyy kilpailusääntöjä koskeviin poikkeuksiin, joita sovelletaan 
kyseisiä palveluja tuottaviin yrityksiin. Tiedonannossa ”Yleishyödylliset palvelut 
Euroopassa”7 komissio määritteli asiaa käsittelevän oikeuskäytännön valossa yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut niin, että ne tarkoittavat taloudellisiin palveluihin 
kuuluvia toimintoja, joilla tyydytetään yleisen edun mukaisia tarpeita ja joihin nähden 
jäsenvaltioilla on näin ollen tiettyjä julkisiin palveluihin liittyviä velvoitteita8. Tämän 
määriteltiin koskevan erityisesti liikenteeseen, energiaan ja tietoliikenneverkkoihin liittyviä 
palveluja. 
 
Säännöksen rakenne huomioon ottaen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on annettava 
kussakin erityistapauksessa hyväksyntänsä kyseisille suunnitelmille ja hankkeille, jos 
pakottavien syiden edut osoittautuvat tärkeämmäksi kuin kyseisiin aloitteisiin liittyvän alueen 
suojelutavoitteiden edut. Tätä määritettäessä perusteena käytetään seuraavia seikkoja: 
 
a) yleisen edun on oltava pakottava: siksi on selvää, etteivät kaikki luonteeltaan 

yhteiskunnalliset tai taloudelliset yleiset edut ole riittäviä, varsinkaan kun niitä verrataan 
direktiivissä suojattaviin erityisen painaviin etuihin (katso esim. johdanto-osan 4 kappale, 
"yhteisön luonnonperintö", viittaus asiaan liitteen I kohdassa 10). 

b) tässä yhteydessä näyttää myös kohtuulliselta olettaa, että yleinen etu voi olla pakottava 
vain, jos se koskee pitkäaikaista etua; lyhytkestoiset taloudelliset edut tai muut edut, 
jotka tuottaisivat yhteiskunnalle vain lyhytaikaista hyötyä, eivät näyttäisi riittäviltä 
voidakseen olla tärkeämpiä kuin direktiivissä tarkoitetut suojelun pitkän aikavälin edut. 

On kohtuullista katsoa, että "erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavat syyt, 
mukaan lukien sosiaaliset tai taloudelliset syyt" tarkoittavat tilanteita, joissa aiotut 
suunnitelmat tai hankkeet osoittautuvat välttämättömiksi  
– kansalaisten elämän suojelua edistävien perusarvojen (terveys, turvallisuus, 
ympäristö) turvaamiseen tähtäävien toimien tai politiikkojen osana 
– valtion ja yhteiskunnan perustana olevien politiikkojen osana 
– osana sellaisten luonteeltaan taloudellisten tai sosiaalisten toimintojen suorittamista, 
joilla täytetään julkisen palvelun erityisiä velvoitteita. 
 

Jotta lukija saisi täsmällisemmän käsityksen siitä, mitä voidaan oikeutetusti pitää 
mahdollisena yleisen edun kannalta pakottavana syynä, seuraavassa on joitakin esimerkkejä, 
jotka on otettu komission 6 artiklan 4 kohdan yhteydessä antamista lausunnoista ja jotka 
liittyvät jäsenvaltioiden esittämiin perusteluihin. 

Kaavaillun A 20 -moottoritien kulkeminen Peene-joen laakson läpi (Saksa) 
A 20 -moottoritie kuuluu Euroopan laajuiseen tieverkostoon. Mecklenburg-Länsi-Pommerin alueelle 
on luotava itä–länsi-yhteys, jotta tieltä pääsisi yhteisön keskiosiin. 

                                                 
7  KOM(96) 443, 11.9.1996. 
8Julkisen palvelun velvoitteille on puolestaan ominaista tiettyjen keskeisten toimintaperiaatteiden 
kunnioittaminen, joita ovat jatkuvuus, yhtäläinen saatavuus, yleisyys ja avoimuus, mutta nämä voivat vaihdella 
jäsenmaittain olosuhteiden vaihdellessa esimerkiksi maantieteellisten tai teknisten rajoitusten, poliittisen ja 
hallinnollisen järjestelmän sekä historian ja perinteiden mukaan. 
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Mecklenburg-Länsi-Pommerin alueen työttömyysaste on huomattavan korkea. Se on ollut useiden 
vuosien ajan lähes kaksinkertainen verrattuna vanhoihin osavaltioihin. Mecklenburg-Länsi-Pommerin 
alueella tuotettu bruttokansantuote on asukasmäärän prosenttiosuuteen verrattuna selvästi 
keskimääräistä bruttokansantuotetta alempi. 
 
Rotterdamin pääsataman kehittämishanke (Alankomaat) 
Rotterdamin alueen satama- ja teollisuustoiminta on yksi Alankomaiden talouden kulmakivistä. 
Rotterdamin satama on keskeinen multimodaalinen risteyspaikka Euroopan laajuisessa 
liikenneverkossa, ja se on siksi merkittävä yhteisön kannalta. Yleisen konttienkäsittelytoiminnan ja 
kemianteollisuuden odotetaan kasvavan, minkä seurauksena tarvitaan lisää tilaa. Tähän vaatimukseen 
on vastattava, jos Rotterdamin sataman halutaan säilyttävän kilpailuasemansa Hampuri – Le Havre 
-akselilla. 
Rotterdamin sataman kehittämiseen liittyy myös kysymys multimodaalisten kuljetusten edistämisestä 
etenkin rahtiliikenteessä. On selvää, että rahdin siirtäminen tiekuljetuksesta laivakuljetukseen auttaa 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, ilmakehän saastumista ja ruuhkautumista. Nämä edut on 
otettava huomioon arvioitaessa yleisen edun painavuutta. 
 
Daimler Chrysler Aerospace Airbus Gmbh:n työmaan laajentaminen Hampuri-Finkenwerderin 
alueella (Saksa) 
Hanke on äärimmäisen tärkeä Hampurin alueelle ja Pohjois-Saksalle sekä koko Euroopan 
ilmailuteollisuudelle. Hanke edistää teknologian kehittämistä ja tukee eurooppalaista ilmailualan 
yhteistyötä. Sillä on myönteisiä vaikutuksia raja-alueiden taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 
tilanteeseen ja Euroopan ilmailuteollisuuden kilpailukykyyn. Se luo huomattavan määrän uusia 
korkeatasoisia työpaikkoja, joita tarvitaan korvaamaan alueen teollisuudesta poistuneet monet 
työpaikat. 
 
Suurnopeuslinja (itäinen TGV) (Ranska) 
Olemassa olevien linjojen yhdistämiselle ei ole muita vaihtoehtoja. Euroopan yhteisön 
ministerineuvosto suhtautui vuonna 1990 myönteisesti eurooppalaiseen itäisen TGV:n 
rakennushankkeeseen, ja Eurooppa-neuvosto valitsi sen ensisijaiseksi hankkeeksi vuonna 1994 
unionin tekemien toteutettavien infrastruktuurihankkeiden ensisijaisuutta koskevien päätösten 
pohjalta. 
 
Prosper Hanielin hiilikaivoksen toiminnallinen yleissuunnitelma (“Rahmenbetriebsplan”) (Saksa) 
Prosper Hanielin hiilikaivos ja siellä edelleen jatkuva kaivostoiminta edistävät geologisten ja 
infrastruktuuriin liittyvien etujensa ansiosta Saksan pitkän tähtäimen energiapolitiikan tavoitteiden 
saavuttamista liittovaltion ja alueen tasolla, erityisesti toimintavarmuutta ja Euroopan kaivos- ja 
hiilienergiateknologian johtavan markkina-aseman säilyttämistä. Prosper Hanielin kaivoksen 
sulkemisesta aiheutuisi kestämättömiä suoria ja välillisiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia 
aluetasolla, ja työpaikkoja menetettäisiin hiilikaivostoiminnan lisäksi myös tuotantoketjun alkupään 
teollisuudenaloilla ja loppupään palvelualoilla.  
 
La Breña II -tekojärvihanke (Espanja) 
Tarkoituksena on varmistaa riittävä vedensaanti asukkaiden, teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin. 
Tällä hetkellä se ei ole Guadalquivirin jokialueen tilanteen huomioon ottaen mahdollista. 
 
Muita esimerkkejä ja lisätietoa komission antamista lausunnoista on seuraavassa osoitteessa: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_art
icles/art6/index_en.htm 
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1.4. Korvaavien toimenpiteiden toteuttaminen 

1.4.1. Mitä tarkoitetaan "korvaavilla toimenpiteillä" ja milloin niiden 
toteuttamista olisi harkittava? 

Luontodirektiivin 6 artiklan yhteydessä on erotettava selvästi toisistaan lieventävät 
toimenpiteet ja korvaavat toimenpiteet. 

Käsitettä ”korvaavat toimenpiteet” ei ole määritelty luontodirektiivissä. Kokemuksen pohjalta 
käsitteiden erilaisuus voidaan määritellä seuraavasti: 

• Lieventävät toimenpiteet ovat laajasti käsitettynä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
minimoida tai jopa poistaa alueeseen suunnitelman tai hankkeen toteuttamisen seurauksena 
todennäköisesti kohdistuvat kielteiset vaikutukset. Toimenpiteet ovat hanketta tai 
suunnitelmaa koskevien eritelmien kiinteä osa (ks. ”Natura 2000 -alueiden suojelu ja hoito. 
Luontodirektiivin 92/43/ETY 6 artiklan säännökset” -esitteen kohta 4.5). 

• Korvaavat toimenpiteet suppeasti käsitettyinä ovat hankkeesta riippumattomia (mukaan 
lukien mahdolliset asiaan liittyvät lieventävät toimenpiteet). Niiden tarkoituksena on olla 
vastapainona suunnitelman tai hankkeen kielteisille vaikutuksille siten, että Natura 2000 
-verkoston yleinen ekologinen yhtenäisyys säilyy. 

Esimerkiksi maanalaisen hiilikaivostoiminnan laajentaminen alueille, joita ei tähän mennessä 
ole louhittu, aiheuttaa laajamittaista maan vajoamista, tulvia ja pohjaveden tason nousua, 
mikä vaikuttaa merkittävästi kaikkiin alueen ekosysteemeihin. Hankkeen kielteisten 
vaikutusten vastapainoksi valitaan ekologisten kriteerien perusteella maa-alueita, joille 
luodaan muita kuin ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä (pyökki- ja tammimetsiä) 
metsittämällä tai jalostamalla/kehittämällä olemassa olevia metsiä. Lisäksi harkitaan 
tulvametsien luomista ja kehittämistä sekä joenuomien kunnostamista tai optimoimista 
ensisijaisesti suojeltavan luontotyypin (jäljellä oleva tulvametsä Alnion glutinoso-incanae) ja 
muun kuin ensisijaisesti suojeltavan luontotyypin (vesiväylät tasangolta subalpiiniselle 
tasolle, joilla on kelluvaa kasvillisuutta) menetyksen vastapainoksi. Toimenpiteen avulla 
korvataan myös hankkeesta aiheutuvat kielteiset vaikutukset Lampetra planeri -lajiin. 

Korvaavat toimenpiteet on toteutettava luontodirektiiviin sekä lintudirektiiviin tai yhteisön 
lainsäädännössä asetettuihin velvoitteisiin perustuvien tavanomaisten käytäntöjen lisäksi. 
Esimerkiksi käyttösuunnitelman toteuttaminen tai jo yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi 
luokitellun uuden alueen ehdottaminen/nimeäminen suojeltavaksi alueeksi ovat jäsenvaltion 
”tavanomaisia” toimenpiteitä. Korvaavat toimenpiteet menevät siten pidemmälle kuin mitä 
Natura 2000 -alueen suojelemiseksi ja hallinnoimiseksi normaalisti/perustilanteessa 
vaaditaan. 
 
Toinen esimerkki korvaavasta toimenpiteestä liittyy sataman laajennushankkeeseen, jonka 
seurauksena lintujen pesintäpaikka tuhoutuu ja vuorovesivaihtelun paljastamat matalat 
liejurannat ja kaislikot kapenevat. Hankkeen kielteisiä vaikutuksia pyritään korvaamaan 
luomalla nousuvesikauden pesintäpaikkoja ja matalia rantoja liejurantojen yhteyteen sekä 
kunnostamalla kaislikoiden ja kosteikkoniittyjen luontotyyppejä vesirakennustöiden avulla, 
toteuttamalla kaislikoiden ja niittyjen maatalouskäyttöön liittyviä 
ympäristönsuojelutoimenpiteitä ja rajoittamalla metsästystä. 
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Korvaavat toimenpiteet eivät siis ole keino, jonka avulla suunnitelmat tai hankkeet voidaan 
toteuttaa välittämättä 6 artiklan velvoitteista. Niitä harkitaan vasta, kun kielteinen vaikutus 
Natura 2000 -alueen koskemattomuuteen on osoitettu. Arviointiprosessin logiikka ja 
toteutustapa edellyttävät, että jos kielteinen vaikutus on odotettavissa, on arvioitava eri 
vaihtoehtoja ja suunnitelman/hankkeen tärkeyttä suhteessa alueen luontoarvoon. Vasta kun on 
päätetty, että hanketta/suunnitelmaa jatketaan, voidaan alkaa pohtia korvaavia toimenpiteitä. 
Tämä lähestymistapa on vahvistettu myös julkisasiamiehen asiassa C 239-04 (35 kohta) 
antamassa ratkaisuehdotuksessa. 
 
Korvaavat toimenpiteet ovat hanke- tai suunnitelmakohtaisia toimenpiteitä, jotka 
toteutetaan luontodirektiivien soveltamisessa noudatettavien tavanomaisten käytäntöjen 
lisäksi. Niiden tavoitteena on poistaa hankkeen kielteinen vaikutus ja kompensoida 
tarkasti kyseiseen lajiin tai luontotyyppiin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. Korvaavat 
toimenpiteet ovat "äärimmäinen keino". Niitä käytetään vain, jos muut direktiivissä 
säädetyt varokeinot ovat tehottomia ja on tehty päätös harkita kuitenkin Natura 2000 
-alueeseen kielteisesti vaikuttavan hankkeen/suunnitelman toteuttamista. 

1.4.2. Natura 2000 -verkoston "yleisen kokonaisuuden yhtenäisyys" 

Ilmaisu "yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä" on 6 artiklan 4 kohdassa yhteydessä, jossa 
säädetään suunnitelman tai hankkeen toteuttamisen hyväksymisestä erittäin tärkeän yleisen 
edun kannalta pakottavista syistä ja jäsenvaltio velvoitetaan toteuttamaan menetyksen 
korvaavat toimenpiteet.  

Se esiintyy myös 3 artiklan 1 kohdassa, jonka mukaan Natura 2000 on ”erityisten 
suojelutoimien alueiden yhtenäinen eurooppalainen ekologinen verkosto [...], jonka avulla 
[...] on varmistettava kyseisten luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen suotuisan suojelun 
tason säilyttäminen tai tarvittaessa ennalleen saattaminen niiden luontaisella 
levinneisyysalueella”. Toisin sanoen huomioon otetaan kaksi erillistä arviointiperustetta: 
toisaalta kohdelajien ja luontotyyppien määrä ja laatu, ja toisaalta alueen asema riittävän 
maantieteellisen levinneisyyden varmistamisessa. 

Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaan ”jäsenvaltioiden on, missä ne katsovat tarpeellisiksi, 
pyrittävä parantamaan Natura 2000:n ekologista yhtenäisyyttä säilyttämällä ja tarvittaessa 
kehittämällä 10 artiklassa mainittuja maiseman piirteitä, jotka ovat erityisen merkittäviä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kannalta”. 

Direktiivin 10 artiklassa, jossa maankäytön suunnittelua ja kehittämispolitiikkaa käsitellään 
yleisemmin, säädetään: 

”Jäsenvaltioiden on, siinä määrin kuin ne katsovat sen tarpeelliseksi, edistettävä 
maankäytön suunnittelussa ja kehittämispolitiikassa, erityisesti Natura 2000 -verkoston 
ekologista yhtenäisyyttä silmällä pitäen, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
kannalta erityisen merkittävien maiseman piirteiden huomioon ottamista. 

Näihin tekijöihin kuuluvat ne, jotka ovat pituussuuntaisen ja jatkuvan rakenteensa 
(kuten joet penkereineen ja perinteiset tilusten rajamerkintäjärjestelmät) vuoksi tai 
toimivat leviämistä edistävinä paikkoina (kuten lammet tai metsiköt), olennaisia 
luonnonvaraisten lajien muutolle, maantieteelliselle levittäytymiselle ja geneettiselle 
vaihdannalle.” 
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Ilmaisua ”ekologinen” käytetään sekä 3 artiklassa että 10 artiklassa selittämään yhtenäisyyden 
luonnetta. On ilmeistä, että 6 artiklan 4 kohdan ilmaisua "yleinen kokonaisuus säilyy 
yhtenäisenä" käytetään samassa merkityksessä. 

Tästä lähtökohdasta on selvää, että alueen merkitys verkoston yleisen kokonaisuuden 
yhtenäisyyden kannalta riippuu alueen suojelutavoitteista, alueella havaittujen luontotyyppien 
ja lajien lukumäärästä ja suojelun tasosta sekä siitä, miten alue auttaa varmistamaan lajien ja 
niiden elinympäristöjen riittävän maantieteellisen levinneisyyden. 

Direktiivin 6 artiklan 4 kohdassa kehotetaan ”säilyttämään” Natura 2000:n yleisen 
kokonaisuuden yhtenäisyys. Näin ollen direktiivissä oletetaan, että ”alkuperäinen” verkosto 
on ollut yhtenäinen. Jos poikkeusjärjestelyä sovelletaan, tilanne on korjattava niin, että 
yhtenäisyys palautuu täysin. 

Suunnitelman tai hankkeen yhteydessä toteutettavissa korvaavissa toimenpiteissä, joiden 
tehtävänä on suojella Natura 2000 -verkoston yleisen kokonaisuuden yhtenäisyyttä, on 
otettava huomioon edellä mainitut perusteet. Korvaavien toimenpiteiden on siis vaikutettava 
alueen suojelutavoitteisiin ja kielteisten vaikutusten kohteena oleviin luontotyyppeihin ja 
lajeihin lukumäärällisesti ja suojelun tason osalta vastaavassa määrin. Samalla on myös 
löydettävä korvaava alue, jonka merkitys luonnonmaantieteellisen levinneisyyden kannalta on 
vastaava. 

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että luontodirektiivin mukaisesti alueen valinta Natura 
2000 -verkostoon perustuu 

• luontotyypin ja lajin tietolomakkeessa ilmoitetun osuuden (pinta-ala, kanta?) huomioon 
ottamiseen, 

• alueen kuulumiseen luonnonmaantieteelliseen alueeseen, jossa se sijaitsee, 

• habitaattikomitean vahvistamiin ja Euroopan luonnon monimuotoisuutta käsittelevän 
teemakeskuksen (European Topic Centre käyttämiin valintaperusteisiin, jotka on 
tarkoitettu ohjeeksi komissiolle sen ottaessa alueita yhteisön luetteloon. 

Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi pohtia näitä perusteita määritellessään hankkeen 
korvaavia toimenpiteitä ja varmistettava, että ne sisältävät ne ominaisuudet ja toiminnot, jotka 
vastaavat alkuperäisen alueen valinnan perusteena olleita ominaisuuksia ja toimintoja. 
 
Lintudirektiivissä ei ole säännöksiä luonnonmaantieteellisistä alueista eikä yhteisön tasolla 
tehtävästä valinnasta. Näin ollen voidaan katsoa, että verkoston yleisen kokonaisuuden 
yhtenäisyys on varmistettu, kun  

• korvaava ratkaisu täyttää samat tarkoitukset, joiden vuoksi alue on valittu 
lintudirektiivin 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, 

• korvaava ratkaisu hoitaa saman tehtävän saman muuttoreitin varrella, 

• korvaava(t) alue(et) on (ovat) varmasti niiden lintujen käytettävissä, joita tavallisesti 
esiintyy hankkeen vaikutuksen kohteena olevalla alueella. 
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Esimerkiksi jos hanke vaikuttaa kielteisesti erityissuojelualueeseen, joka toimii erityisesti 
muuttolintulajien levähdyspaikkana niiden lentäessä pohjoiseen, ehdotetuilla korvaavilla 
toimenpiteillä pitäisi pystyä varmistamaan kyseisen alueen erityistehtävän hoitaminen. 
Korvaava toimenpide, jonka avulla luotaisiin tarvittavat edellytykset saman lajin 
levähtämiselle muuttoreitin ulkopuolella tai muuttoreitin varrella, mutta kaukana 
alkuperäisestä alueesta, ei siten riittäisi varmistamaan verkoston yleisen kokonaisuuden 
yhtenäisyyttä. Tässä tapauksessa korvaavan ratkaisun pitää tarjota kohdelajeille muuttoreitin 
oikeassa kohdassa sijaitseva soveltuva levähdyspaikka, jonne hankkeen muuttamaa 
alkuperäistä aluetta käyttäneet linnut todella pystyvät menemään. 

 

Natura 2000 -verkoston yleisen kokonaisuuden yhtenäisyyden varmistamiseksi hanketta 
varten ehdotettujen korvaavien toimenpiteiden olisi näin ollen a) kohdistuttava oikeassa 
suhteessa kielteisen vaikutusten alaisiksi joutuneisiin luontotyyppeihin ja lajeihin, b) 
sisällettävä toiminnot, jotka vastaavat alkuperäisen alueen valinnan perusteena olleita 
toimintoja, erityisesti riittävän maantieteellisen levinneisyyden osalta. Ei siis riitä, että 
korvaavat toimenpiteet koskettavat samaa luonnonmaantieteellistä aluetta samassa 
jäsenvaltiossa. 

Alkuperäisen alueen ja korvaavien toimenpiteiden alueen välinen etäisyys ei välttämättä 
ole este, kunhan se ei vaikuta alueen käyttökelpoisuuteen, sen merkitykseen 
maantieteellisen levinneisyyden kannalta ja sen alkuperäisen valinnan perusteisiin. 

 
1.4.3. Korvaavien toimenpiteiden objektiivinen ja yleinen sisältö 

Suppeasti tulkittuna korvaavilla toimenpiteillä on varmistettava alueen osuus luontotyyppien 
ja lajien elinympäristöjen suotuisan suojelun tason säilyttämisessä ”kyseisellä 
luonnonmaantieteellisellä alueella”. Lyhyesti sanottuna tarkoituksena on siis varmistaa 
Natura 2000 -verkoston yleisen kokonaisuuden yhtenäisyys. Tästä seuraa, 

• että hanke ei yleisesti ottaen saa vaikuttaa alueeseen peruuttamattomasti ennen kuin 
korvaavat toimenpiteet on käytännössä toteutettu. Joissakin tilanteissa tämä ei kuitenkaan 
ole mahdollista. Esimerkiksi kestää useita vuosia, ennen kuin uudelleen luotu 
metsäluontotyyppi voi hoitaa samoja tehtäviä kuin hankkeen kielteisten vaikutusten 
kohteena ollut alkuperäinen luontotyyppi. Tästä syystä olisi parhaalla mahdollisella tavalla 
pyrittävä varmistamaan, että korvaavat toimenpiteet on toteutettu etukäteen ja että jos tämä 
ei ole täysin mahdollista, toimivaltaiset viranomaiset harkitsevat täydentäviä korvaavia 
ratkaisuja odotusaikana aiheutuvien menetysten vastapainoksi. 

• että korvaavan toimenpiteen on täydennettävä Natura 2000 -verkostoa siltä tasolta, jolle 
jäsenvaltioiden olisi pitänyt se luontodirektiivien mukaisesti saattaa. 

Jäsenvaltioiden pitäisi kiinnittää erityistä huomiota tilanteisiin, joissa suunnitelman tai 
hankkeen kielteiset vaikutukset kohdistuvat harvinaisiin luontotyyppeihin tai sellaisiin 
luontotyyppeihin, joilta kestää kauan saavuttaa sama ekologinen toimintovalmius. Tällaisessa 
tilanteessa pitäisi harkita vakavasti nollavaihtoehtoa. 
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Uusia alueita voidaan nimittää Natura 2000 -verkostoon 6 artiklan 4 kohdan mukaisina 
korvaavina toimenpiteinä, mutta ne eivät yksin riitä ilman muita tukitoimenpiteitä. 

Lintudirektiivin mukaan korvaukseksi voitaisiin hyväksyä työ jonkin nimetyn tai myöhemmin 
nimettävän alueen biologisen arvon parantamiseksi niin, että sen ympäristön kantokyky tai 
kapasiteettiravinnon lähteenä lisääntyvät määrällä, joka vastaa hankkeen alueelle aiheuttamaa 
menetystä. Vielä suuremmalla syyllä kyseiselle lintulajille suotuisan elinympäristön ennalleen 
palauttaminen on hyväksyttävissä, jos muodostettu alue on käytettävissä silloin, kun 
vaikutuksen kohteena oleva alue menettää luontoarvonsa. 
 
Luontodirektiivin säännösten mukaisesti korvaus voi samoin merkitä vastaavan luontotyypin 
ennalleen palauttamista, epäsuotuisalla suojelun tasolla olevan luontotyypin biologista 
parantamista olemassa olevalla alueella tai jopa uuden, laadultaan alkuperäistä vastaavan 
alueen lisäämistä Natura 2000 -verkostoon. Viimeksi mainitussa tapauksessa voitaisiin esittää, 
että yleisesti hanke merkitsee jäsenvaltion tasolla tappiota kyseisen luontotyypin suhteen. 
Yhteisön tasolla kuitenkin uutta aluetta suojellaan 6 artiklan mukaisesti, mikä edistää 
direktiivin tavoitteita. 
 
Natura 2000 -alueeseen kohdistuvien vaikutusten vastapainoksi soveltuvat tai tarvittavat 
korvaavat toimenpiteet voivat merkitä 

− kunnostus- ja parannustoimia olemassa olevilla alueilla: luontotyypin kunnostaminen 
sen suojeluarvon säilyttämiseksi ja alueen suojelutavoitteiden noudattamiseksi tai 
jäljellä olevan luontotyypin parantaminen tavalla, joka on oikeassa suhteessa 
suunnitelman tai hankkeen Natura 2000 -alueelle aiheuttamaan menetykseen nähden, 

− luontotyypin uudelleen luominen: luontotyypin palauttaminen ennalleen uudella tai 
laajennetulla alueella, joka liitetään Natura 2000 -verkostoon, 

− uuden alueen ehdottaminen luontodirektiivin sekä lintudirektiivin mukaisesti edellä 
kuvatulla tavalla ja yhdessä muiden toimien kanssa. 

 
EU:ssa tällä hetkellä käytettäviä luontodirektiivin mukaisia korvaavia toimenpiteitä ovat myös 
muun muassa seuraavat: 
 

• lajien uudelleenistutus 
• lajien elvyttäminen ja vahvistaminen, mukaan lukien saalislajien vahvistaminen 
• maan hankinta 
• oikeuksien hankinta 
• rajoitusten asettaminen (mukaan luettuna tiukat rajoitukset maankäytölle) 
• kannustimet tietyille taloudellisille toiminnoille, jotka tukevat keskeisiä ekologisia 

toimintoja 
• (muiden) yleensä lajeihin kohdistuvien uhkien vähentäminen joko yhden tahon 

toteuttamilla toimilla tai kaikkiin uhkatekijöihin (johtuvat esim. tilanahtauden 
vaikutuksista) kohdistuvalla koordinoidulla toiminnalla. 

 

Korvaavien toimenpiteiden tuloksen on periaatteessa oltava toimintavalmis silloin, 
kun vahinko toteutuu asianomaisella alueella. Tietyissä olosuhteissa, joissa tämä ei ei 
ole täysin mahdollista, vaaditaan täydentäviä korvaavia toimenpiteitä odotusaikana 
aiheutuvien vahinkojen vastapainoksi. 
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Ns. ”luontotyyppipankki”-toiminta 6 artiklan 4 kohdan mukaisena korvaavana 
toimenpiteenä ei ole kovin hyödyllistä johtuen mainituista tiukoista perusteista, jotka 
liittyvät tarpeeseen varmistaa korvaustoimilla verkoston yhtenäisyyden säilyttäminen 
(kohta 1.4.2). 

Joissakin tapauksissa luontotyyppipankki-toimintaa voidaan kuitenkin harkita 6 artiklan 
1 kohdan mukaisen rajoitetun järjestelmän yhteydessä. Jos esimerkiksi kaavaillaan 
kehittämistoimia, voisi olla tarpeen harkita ja toteuttaa aluetta varten laaditun 
käyttösuunnitelman osana tai osana muita kehittämissuunnitelmia sellaisia tarpeellisia 
korvaavia toimenpiteitä, jotka vaadittaisiin kehittämisen yhteydessä ja jotka siten 
toteutetaan ennen toimivaltaisten viranomaisten päätöksentekoa. 
 

1.4.4. Mitä korvaavien toimenpiteiden ohjelmaan sisällytetään? 

Direktiivin 6 artiklan 4 kohdan mukaisten korvaavien toimenpiteiden on koskettava kaikkia 
teknisiä ja/tai oikeudellisia tai taloudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen suunnitelmasta tai 
hankkeesta aiheutuvien kielteisten vaikutusten mitätöimiseksi ja Natura 2000 -verkoston 
yleisen kokonaisuuden yhtenäisyyden säilyttämiseksi. Seuraavassa kuvataan pääpiirteittäin, 
millaisia seikkoja korvaavien toimenpiteiden ohjelmaan voidaan sisällyttää. 
 

− Tiivis koordinointi ja yhteistyö Natura 2000 -viranomaisten, arviointiviranomaisten ja 
korvaavan ohjelman laatijan (eli suunnitelman tai hankkeen laatija ja mukana olevat 
ulkoiset konsultit) välillä 

− Selkeät tavoitteet ja kohdearvot, jotka noudattavat alueen suojelutavoitteita 
− Arvio toimenpiteiden teknisestä toteutettavuudesta suojelutavoitteisiin nähden 
− Arvio toimenpiteiden oikeudellisesta ja/tai taloudellisesta toteutettavuudesta vaaditussa 

aikataulussa 
− Selostus ajallisesta kehyksestä, jonka mukaisesti suojelutavoitteet odotetaan 

saavutettavan 
− Toteutusaikataulu ja sen sovittaminen yhteen suunnitelman tai hankkeen 

toteutusaikataulun kanssa 
− Tiedotustoimet ja/tai yleisön kuulemisprosessit 
− Erityiset seuranta- ja raportointiaikataulut, jotka perustuvat edistymisestä 

suojelutavoitteisiin nähden kertoviin indikaattoreihin 
− Asianmukainen rahoitusohjelma, joka on hyväksytty soveltuvalle kaudelle 

toimenpiteiden onnistumisen varmistamiseksi. 
 
 

1.5. Korvaavien toimenpiteiden määrittelyperusteet 

1.5.1. Korvaavien toimenpiteiden kohdentaminen 

Luontodirektiivin mukaisten korvaavien toimenpiteiden määrittelyssä on noudatettava viite-
ehtoja, jotka määritellään alueella todennäköisesti menetettävän tai vahingoittuvan biologisen 
koskemattomuuden kuvauksen pohjalta ja ottaen huomioon todennäköiset merkittävät 
kielteiset vaikutukset, jotka jäävät voimaan lieventävien toimenpiteiden jälkeen. Biologisella 
koskemattomuudella tarkoitetaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ekosysteemin 
säilymiseen, mukaan luettuina rakenteelliset ja toiminnalliset ominaisuudet. Luontodirektiivin 
yhteydessä alueen biologinen koskemattomuus liittyy suojelutavoitteisiin, joiden nojalla alue 
liitettiin Natura 2000 -verkostoon. 
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Kohdennetut korvaavat toimenpiteet edellyttävät sitä, että tarvittava 6 artiklan 3 kohdan 
mukainen arviointi on tehty asianmukaisesti edellisessä luvussa mainittujen säännösten 
mukaisesti. 
 
Kun todennäköisesti vahingoittuva biologinen koskemattomuus ja vahingon todellinen laajuus 
on määritetty, toteutettavilla korvaavan ohjelman toimenpiteillä on puututtava nimenomaan 
kyseisiin vaikutuksiin siten, että ne koskemattomuuteen liittyvät osatekijät, jotka vaikuttavat 
Natura 2000 -verkoston yleisen kokonaisuuden yhtenäisyyteen, säilyvät pitkällä tähtäimellä. 
Toimenpiteiden pitäisi siis olla mahdollisimman tehokkaita ennakoidun vaikutuksen tyyppiin 
nähden ja niissä pitäisi pyrkiä tavoitteisiin ja päämääriin, jotka liittyvät selvästi vaikutusten 
kohteena oleviin Natura 2000:n osa-alueisiin. Tämä edellyttää sitä, että toimenpiteet ovat 
selvästi kytköksissä alueen koskemattomuuteen liittyviin rakenteellisiin ja toiminnallisiin 
näkökohtiin ja vaikutusten kohteena oleviin luontotyyppeihin ja lajipopulaatioihin. 
 
Tästä seuraa, että korvaavan ohjelman on ehdottomasti koostuttava ekologisista toimenpiteistä 
eli esimerkiksi luontotyypin ennalleen palauttamisesta tai parantamisesta, populaation 
vahvistamisesta ja/tai muista mahdollisista tarkoitukseen soveltuvista toimista. 
Luontodirektiivin mukaan maksut jäsenille tai erikoisrahastoihin eivät siis kelpaa, vaikka ne 
lopulta suunnattaisiinkin luonnonsuojeluhankkeisiin. Myös toissijaisilla tai välillisillä 
toimenpiteillä, joita saatetaan ehdottaa ydintoimenpiteiden tehostamiseksi tai korvaavan 
ohjelman tulosten parantamiseksi, on oltava selkeä yhteys korvaavan ohjelman tavoitteisiin ja 
päämääriin. 
 
Korvaavia toimenpiteitä määriteltäessä on määriteltävä selkeät tavoitteet esimerkiksi 
seuraavasti: 
 

• Selvitetään vaikutusten kohteena olevien lajien lukumäärä. 
• Selvitetään vaikutusten kohteena pääasiallisesti olevat lajit ja niiden karkea osuus 

kaikista populaatioista. 
• Selvitetään niiden kielteisten vaikutusten kohteeksi joutuvien luontotyyppien 

pääasiallinen tehtävä(t), joista lajit ovat riippuvaisia esim. ruokailun, levähtämisen 
yms. suhteen. 

• Selvitetään, mitkä ovat todennäköisiä lajipopulaatioita ja elinympäristön tehtäviä 
suojelun tason ollessa suotuisa. 

• Selvitetään, mitä toimenpiteitä tarvitaan elinympäristöjen tehtäville ja lajeille 
aiheutuvan vahingon korvaamiseksi siten, että ne palautuvat tilaan, jossa 
asianomaisen alueen suojelun taso on suotuisa. 

 
Mahdolliset haittavaikutusten täsmälliseen luonteeseen ja/tai laajuuteen liittyvät 
epävarmuustekijät on tutkittava perusteellisesti. Tarvittaessa sovelletaan ennalta varautumisen 
periaatetta ja arvioidaan haittavaikutuksia pahimman mahdollisen skenaarion pohjalta. 
 

1.5.2. Korvaavien toimenpiteiden tehokkuus 

Korvaavien toimenpiteiden toteutettavuus ja tehokkuus ovat ratkaisevia tekijöitä, jotta 
luontodirektiivin 6 artiklan 4 kohta toteutuu ennalta varautumisen periaatteen ja hyvien 
käytäntöjen mukaisesti. Tehokkuutta varmistettaessa teknisen toteutettavuuden lisäksi on 
varmistettava korvaavien toimenpiteiden oikea laajuus, ajoitus ja toteutuspaikka. 
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Korvaavien toimenpiteiden on oltava toteutettavissa ja niillä on voitava palauttaa ennalleen 
Natura 2000 -verkoston yleisen kokonaisuuden yhtenäisyyden varmistamiseen tarvittavat 
ekologiset edellytykset (eli ekologinen rakenne ja toiminnot, jotka ovat vahingoittuneet, ja 
kohteena olevat luontotyypit ja lajit). Arvioitu aikataulu ja tulosten parantamiseen 
mahdollisesti tarvittavat ylläpitotoimet pitäisi olla tiedossa ja/tai ennakoitu heti alusta saakka 
toimenpiteiden toteutusta silmällä pitäen. Tämän on perustuttava parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen tuntemukseen, jota täydentämään on tehty varta vasten tutkimuksia 
siellä, missä korvaavat toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa. Jos toimenpiteiden onnistumisesta 
ei ole kohtuullista varmuutta, niitä ei voida pitää 6 artiklan 4 kohdan mukaisina toimenpiteinä, 
ja korvaavan ohjelman onnistumisen todennäköisyyden pitäisi vaikuttaa suunnitelman tai 
hankkeen lopullista hyväksyntää koskevaan päätökseen ennalta ehkäisemistä koskevan 
periaatteen mukaisesti. 
 
Lisäksi jos korvaavia vaihtoehtoja on useampia, on valittava tehokkain vaihtoehto, jonka 
onnistumismahdollisuudet ovat parhaimmat. 
 
Korvaavien toimenpiteiden ohjelman on käsitettävä yksityiskohtaiset toteutuksen 
seurantatoimet, jotta se on varmasti tehokas pitkällä tähtäimellä. Seuranta on Natura 2000 
-verkoston yhteydessä toteutettava koordinoidusti luontodirektiivin 11 artiklan mukaisen 
seurannan kanssa ja se voidaan mahdollisesti yhdistää siihen. 
 
Toimenpiteitä, jotka eivät käytännössä auta kovin tehokkaasti saavuttamaan tavoitteita, on 
muutettava tämän mukaisesti. 
 

1.5.3. Tekninen toteutettavuus 

Tämänhetkisen tiedon mukaan on hyvin epätodennäköistä, että ekologinen rakenne ja 
toiminnot sekä asianomaiset luontotyypit ja lajipopulaatiot voidaan palauttaa samaan asemaan 
kuin mikä niillä oli ennen suunnitelman tai hankkeen aiheuttamaa vahinkoa. Ekologisten 
olosuhteiden palauttamisen onnistumista rajoittavien tyypillisten vaikeuksien ylittämiseksi on 
määritettävä korvaavia toimenpiteitä 
 

− parhaaseen tieteelliseen tuntemukseen perustuvien tieteellisten kriteerien ja arvioiden 
mukaan 

 
− ja ottaen huomioon palautettaviin ekologisiin ominaisuuksiin (esim. maaperä, kosteus, 

valo, perintöaines, olemassa olevat uhat ja muut ennalleen palauttamisen onnistumisen 
kannalta ratkaisevat tekijät) liittyvät erityisvaatimukset. 

 
Tekniseen toteutettavuuteen liittyvät ratkaisevat näkökohdat määrittävät sen, soveltuuko 
valittu korvaavien toimenpiteiden toteutuspaikka (alueellinen toteutettavuus) tarkoitukseen, 
onko ajoitus oikea ja mikä on oltava toimenpiteiden laajuus. 
 
Lisäksi yksittäisten toimenpiteiden valinnassa ja suunnittelussa on otettava huomioon 
olemassa olevat ohjeet, jotka koskevat kutakin yksittäistä käytäntöä, elinympäristön luomista, 
elinympäristön ennalleen palauttamista, populaation vahvistamista, lajien uudelleenistutusta 
tai muita korvaavassa ohjelmassa kaavailtuja toimenpiteitä. 
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1.5.4. Korvaavien toimenpiteiden laajuus 

Tehoavien korvaavien toimenpiteiden laajuus on suoraan yhteydessä koskemattomuuteen 
liittyvien, todennäköisesti kärsivien osa-alueiden (esim. rakenne ja toiminnot sekä merkitys 
Natura 2000 -verkoston yleisen kokonaisuuden yhtenäisyyden kannalta) laadullisiin ja 
määrällisiin näkökohtiin ja toimenpiteiden arvioituun tehokkuuteen. 
 
Korvaavuus voidaankin määritellä parhaiten tapauskohtaisesti, ja se on alkuvaiheessa 
määriteltävä 6 artiklan 3 kohdan mukaisen arvioinnin yhteydessä saatujen tietojen valossa ja 
varmistaen ekologisen toimivuuden edellyttämien vähimmäisvaatimusten toteutuminen. 
Korvaavuussuhteet voidaan sen jälkeen määritellä uudelleen ottaen huomioon tehokkuuden 
arvioinnista saadut tulokset, ja lopullinen päätös korvaavien toimenpiteiden laajuudesta on 
perusteltava. 
 
Yleisesti myönnetään, että korvaavuussuhteen pitää yleensä olla selvästi enemmän kuin 1:1. 
Korvaavuussuhde 1:1 tai sitä pienempi suhde voikin tulla kyseeseen vain, mikäli pystytään 
osoittamaan, että tällaisella laajuudella toimenpiteet onnistuvat 100-prosenttisesti 
palauttamaan rakenteen ja toiminnot ennalleen lyhyellä aikavälillä (eli vaarantamatta 
luontotyyppejä tai keskeisiä lajipopulaatioita, joihin suunnitelma tai hanke todennäköisesti 
vaikuttaa). 
 

1.5.5. Korvaavien toimenpiteiden toteutuspaikka 

Korvaavien toimenpiteiden toteutuspaikka on valittava siten, että Natura 2000 -verkoston 
yleisen kokonaisuuden yhtenäisyyden säilyttäminen on mahdollisimman tehokasta. Tästä 
seuraa eräitä ennakkoehtoja, jotka korvaavien toimenpiteiden on täytettävä: 
 

− Korvaavien toimenpiteiden toteutuspaikaksi valitun alueen on sijaittava samalla 
luonnonmaantieteellisellä alueella (luontodirektiivin mukaan nimetyt alueet) tai 
samassa vaikutusympäristössä tai lintulajin samalla muuttoreitillä tai 
talvehtimisalueella (lintudirektiivin mukaan nimetyt alueet) asianomaisessa 
jäsenvaltiossa. Alueen on tarjottava vastaavat toiminnot kuin ne, joiden ansiosta 
alkuperäinen alue oli valittu, erityisesti riittävän maantieteellisen levinneisyyden 
osalta. 

− Korvaavien toimenpiteiden toteutuspaikaksi valitulla alueella on oltava – tai sinne on 
voitava luoda – ne erityisominaisuudet, jotka liittyvät kyseiseen ekologiseen 
rakenteeseen ja toimintoihin ja joita elinympäristöt ja lajipopulaatiot tarvitsevat 
viihtyäkseen. Tämä liittyy laadullisiin näkökohtiin, kuten kärsineiden ominaisuuksien 
ainutlaatuisuuteen, ja edellyttää paikallisten ekologisten olosuhteiden huomioon 
ottamista. 

− Korvaavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa minkään muun Natura 2000 -verkoston 
yleisen kokonaisuuden yhtenäisyyteen kuuluvan alueen koskemattomuutta. Jos 
toimenpiteet toteutetaan olemassa olevalla Natura 2000 -alueella (tai -alueilla), niiden 
on oltava johdonmukaisia alue(id)en suojelutavoitteiden kanssa eikä niitä saa pitää 
keinona korvata alue(id)en yleistä hallintatoimintaa. 

 
Lisäksi on noudatettava yleistä vaatimusta, jonka mukaan ekologisten ominaisuuksien 
ennalleen palauttamisen edellyttämien paikallisten olosuhteiden on oltava mahdollisimman 
lähellä suunnitelman tai hankkeen vahingoittamaa aluetta. Korvaavien toimenpiteiden 
toteuttaminen asianomaisella Natura 2000 -alueella tai sen läheisyydessä paikassa, jossa 
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toimenpiteiden onnistumiselle on parhaat edellytykset, onkin yleensä suotavin ratkaisu. Se ei 
kuitenkaan aina ole mahdollista: Siksi on tarpeen määrittää ensisijaiset tavoitteet, jotka 
otetaan huomioon etsittäessä luontodirektiivin vaatimukset täyttäviä toteutuspaikkoja: 
 

1) korvaavien toimenpiteiden toteuttaminen Natura 2000 -alueella, mikäli ekologisen 
yhtenäisyyden ja verkoston toimivuuden takaamiseen tarvittavat osatekijät ovat 
olemassa alueella 

 
2) korvaavien toimenpiteiden toteuttaminen asianomaisen Natura 2000 -alueen 

ulkopuolella, mutta samassa topografisessa tai maisemallisessa yksikössä, mikäli 
samanlainen ekologinen rakenne ja/tai verkostotoiminto on toteutettavissa. Uusi 
sijaintipaikka voi olla toinen Natura 2000 -alueeksi nimetty alue tai alue, jota ei ole 
nimetty suojelualueeksi. Jälkimmäisessä tapauksessa alue on nimettävä Natura 2000 
-alueeksi ja sen on täytettävä kaikki luonnonsuojeludirektiivien vaatimukset. 

 
3) korvaavien toimenpiteiden toteuttaminen Natura 2000 -alueen ulkopuolella eri 

topografisessa tai maisemallisessa yksikössä. Uusi sijaintipaikka voi olla toinen 
Natura 2000 -alueeksi nimetty alue. Jos korvaavat toimenpiteet toteutetaan alueella, 
jota ei ole suojeltu, se on nimettävä Natura 2000 -alueeksi ja sen on täytettävä kaikki 
luonnonsuojeludirektiivien vaatimukset. 

 
Jos korvaavien toimenpiteiden toteuttamispaikka nimetään uudeksi suojelualueeksi, tästä on 
ilmoitettava komissiolle ennen toimenpiteiden toteuttamista ja ennen hankkeen toteutusta, 
kuitenkin kun hanke on hyväksytty. Uusista suojelualueista on ilmoitettava komissiolle 
vakiintuneiden kanavien ja menettelyjen kautta vastaavasti kuin hyväksyttäessä yhteisön 
tärkeänä pitämien alueiden luetteloja ja erityissuojelualueiden nimityksiä (tavanomainen 
käytäntö). 
 
Jäsenvaltioiden on tehtävä mahdollisimman läheistä yhteistyötä ja koordinoitava 
toimintaansa, kun kyseessä on korvaavien toimenpiteiden toteuttaminen valtioiden rajat 
ylittävissä hankkeissa. 
 

1.5.6. Korvaavien toimenpiteiden ajoitus 

Korvaavien toimenpiteiden toteutusajankohta on määritettävä tapauskohtaisesti. Omaksutun 
aikataulun avulla on varmistettava Natura 2000 -verkoston yleisen kokonaisuuden 
yhtenäisyyttä tukevan biologisen rakenteen ja toimintojen säilyttämisen kannalta 
välttämättömien ekologisten prosessien jatkuvuus. Tämä edellyttää suunnitelman tai hankkeen 
toteutuksen ja toimenpiteiden toteutuksen yhteensovittamista, ja liittyy muun muassa siihen, 
kuinka paljon aikaa tarvitaan elinympäristöjen kehittymiseen ja/tai lajipopulaatioiden 
elpymiseen tai vakiintumiseen tietyllä alueella. Lisäksi on otettava huomioon myös muita 
tekijöitä ja prosesseja: 
 

− Alue ei saa kärsiä peruuttamattomasti ennen kuin korvaavat toimenpiteet on toteutettu. 
− Korvaavien toimenpiteiden tulosten on oltava näkyvissä silloin, kun asianomainen alue 

joutuu haitallisten vaikutusten kohteeksi. Tietyissä olosuhteissa, joissa tämä ei täysin 
ole mahdollista, vaaditaan täydentäviä korvaavia toimenpiteitä odotusaikana 
aiheutuvien vahinkojen vastapainoksi. 
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− Ajallinen viive sallitaan vain, jos on täysin varmaa, että se ei vaaranna tavoitetta, jonka 
mukaan Natura 2000 -verkoston yleisen kokonaisuuden yhtenäisyydelle ei saa 
aiheutua ”nettotappioita”. 

− Ajallisia viiveitä ei sallita esimerkiksi silloin, jos ne johtavat jonkun 
direktiivin 92/43/ETY liitteen II mukaisesti tai direktiivin 79/409/ETY liitteen I 
mukaisesti suojellun lajin populaation katoamiseen. Tähän on kiinnitettävä erityistä 
huomiota, jos tapaukseen liittyy ensisijaisesti suojeltavia lajeja. 

− Korvaavia toimenpiteitä voidaan mahdollisesti supistaa asteittain ajan mittaan sen 
mukaan, aiheutuvatko merkittävät kielteiset vaikutukset oletettavasti lyhyellä, 
keskipitkällä vai pitkällä aikavälillä. 

 
Erityistoimenpiteiden toteuttaminen sellaisten väliaikaisten menetysten korvaamiseksi, joita 
aiheutuu ennen suojelutavoitteiden saavuttamista, voi tietyssä tilanteessa olla suotavaa. Kaikki 
korvaavien toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavat tekniset, oikeudelliset tai taloudelliset 
säännökset on oltava annettu ennen kuin suunnitelman tai hankkeen toteutus alkaa, jotta 
voidaan välttyä mahdollisilta ennakoimattomilta viivästyksiltä, jotka voivat heikentää 
toimenpiteiden tehoa. 
 

1.5.7. Toteutus pitkällä aikavälillä 

Korvaavat toimenpiteet edellyttävät sitä, että niiden pitkän aikavälin toteutuksen ja suojelun, 
seurannan ja ylläpidon takaamiseksi on varmistettu vankka oikeudellinen ja taloudellinen 
perusta ennen kuin elinympäristöihin ja/tai lajeihin vaikuttavia toimia toteutetaan. Sitä varten 
voidaan: 
 

− aloittaa tilapäinen suojelu, vaikka erityissuojelualueen/yhteisön tärkeänä pitämän 
alueen asema myönnetään vasta myöhemmin 

 
− suunnitella kansalliselle tasolle sitovia täytäntöönpanovälineitä, joiden avulla voidaan 

varmistaa korvausjärjestelmän täysimittainen noudattaminen ja tehokkuus (esim. 
liittyen ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin velvoitteisiin, mikäli sitä 
sovelletaan, tai ympäristövastuudirektiiviin, jos se on voimassa; korvaavien 
toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvien säännösten tehokkuuden ottaminen huomioon 
suunnitelmaa tai hanketta hyväksyttäessä) 

 
− suunnitella tarvittavat oikeudelliset keinot, jos maan tai oikeuksien hankkiminen 

katsotaan tarpeelliseksi toimenpiteiden toteuttamisen kannalta, hyvän käytännön 
mukaisesti (esim. standardimenettelyt pakkolunastukselle luonnonsuojelusyistä) 

 
− perustaa koko hankkeen elinkaaren kattavia seurantaohjelmia, joissa määritellään 

tavoitteet, vastuulliset elimet ja tarvittavat resurssit, indikaattorit sekä komissiolle 
raportointia koskevat vaatimukset. Parhaiten sen toteuttajaksi soveltuisivat 
riippumattomat elimet, jotka on perustettu erikseen tarkoitusta varten ja jotka toimivat 
läheisessä yhteistyössä ja koordinoituna Natura 2000 -viranomaisten kanssa. 

 
1.6. Kuka vastaa korvaavien toimenpiteiden kustannuksista? 

Vaikuttaa loogiselta, että ”saastuttaja maksaa” -periaatteen mukaisesti hankkeen 
alkuunpanija vastaa korvaavien toimenpiteiden kustannuksista. Tämä voi sisällyttää 
kustannukset viranomaisille toimitettavaan koko hankkeen talousarvioon, jos hanke 
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kuuluu osarahoituksen piiriin. Tässä yhteydessä eurooppalaiset rahastot voisivat 
esimerkiksi osallistua korvaavien toimenpiteiden rahoitukseen liikenteen alan TEN-
verkostoon (Euroopan laajuiset verkot) kuuluvan infrastruktuurin osalta. Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) voidaan maksaa rahoitustukea korvaaville toimenpiteille, 
jotka liittyvät sen rahoittamiin hankkeisiin, mikäli rahoitus myönnetään rahaston 
tavoitteiden, sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. 

 
Tuki, jonka viranomainen myöntää Natura 2000 -alueelle aiheutuneen vahingon 
korvaamiseksi toteutettaviin toimenpiteisiin, voidaan katsoa (perustamissopimuksen 
87 artiklassa (entisessä 92 artiklassa) tarkoitetuksi) valtiontueksi, jos se myönnetään ennen 
yrityksen perustamista tai sen jälkeen nimetylle Natura 2000 -alueelle perustetulle yritykselle. 
Jos yritys kuitenkin toimii viranomaisen toimeksiannosta infrastruktuurin rakentajana, tukea 
ei katsota valtiontueksi, mikäli se myönnetään korvaukseksi suoritetuista töistä. 
 

Jäsenvaltiolla on 6 artiklan voimaantulosta alkaen velvollisuus toteuttaa korvaavat 
toimenpiteet. Se voi joutua vastaamaan niiden rahoittamisesta.  

 
1.7. Korvaavien toimenpiteiden ilmoittaminen komissiolle 

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle toteuttamistaan 
korvaavista toimenpiteistä. Kyseisessä säännöksessä ei määritellä tämän ilmoituksen muotoa 
eikä tarkoitusta. Menettelyn helpottamiseksi komission yksiköt ovat kuitenkin laatineet 
vakiomuotoisen lomakkeen9, jolla tiedot voidaan toimittaa komissiolle 6 artiklan 4 kohdan 
säännösten mukaisesti. Komission tehtäviin ei kuitenkaan kuulu esittää korvaavia 
toimenpiteitä eikä varmentaa niitä tieteellisesti. 
 
Komission pitää voida ymmärtää tämän ilmoituksen perusteella tapa, jolla alueen 
suojelutavoitteita edistetään kussakin tapauksessa. Vaikka kansallisilla viranomaisilla on 
nimenomainen velvollisuus ilmoittaa vain toteuttamistaan korvaavista toimenpiteistä, voi olla 
tarpeen ilmoittaa myös tietyistä tarkasteltujen vaihtoehtoisten ratkaisujen ja erittäin tärkeän 
yleisen edun kannalta pakottavien syiden piirteistä, joiden vuoksi suunnitelman tai hankkeen 
toteuttaminen on ollut välttämätöntä, mikäli ne ovat vaikuttaneet korvaavien toimenpiteiden 
valintaan. 
 
Komission on voitava ymmärtää korvaavia toimenpiteitä koskevien tietojen perusteella 
tapa, jolla kyseisen alueen suojelutavoitteita edistetään kussakin tapauksessa. Komission 
tehtävänä ei kuitenkaan ole esittää korvaavia toimenpiteitä. 

Missä vaiheessa suunnitteluprosessia korvaavista toimenpiteistä pitää ilmoittaa komissiolle 
ja kenen tehtävä se on? 

Jotta komissio voisi pyytää lisätietoja toteutetuista toimenpiteistä tai ryhtyä toimiin, jos 
direktiivin oikeudellisia vaatimuksia ei sen näkemyksen mukaan ole noudatettu 
asianmukaisesti, korvaavista toimenpiteistä pitäisi ilmoittaa komissiolle ennen niiden 
täytäntöönpanoa ja siten myös ennen asianomaisen suunnitelman tai hankkeen toteutusta, 
mutta kuitenkin sen tultua hyväksytyksi. Tästä syystä suositellaan, että korvaavista 
                                                 
9  Lomake on tämän asiakirjan liitteessä IV. 
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toimenpiteistä ilmoitetaan komissiolle heti kun ne on hyväksytty suunnitteluprosessissa, jotta 
komissio voi perussopimusten vartijan tehtävänsä mukaisesti arvioida, noudatetaanko 
direktiivin säännöksiä asianmukaisesti. 
 
Jokaisen jäsenvaltion Natura 2000 -viranomaisten, jotka vastaavat Natura 2000 -verkoston 
yleisen kokonaisuuden yhtenäisyydestä ja sitä koskevien tietojen ajantasaisuudesta, on oltava 
aktiivisesti mukana tässä prosessissa, ja tieto toimitetaan kansallisilta viranomaisilta kunkin 
jäsenvaltion pysyvän edustuston kautta samoin kuin kohdealueluetteloita hyväksyttäessä. 

 
1.8. Mitä tapahtuu alueille, joilla on ensisijaisesti suojeltavia 

luontotyyppejä ja/tai lajeja?  

Direktiivin 6 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa säädetään erityiskohtelusta, jos 
suunnitelma tai hanke koskee aluetta, jolla on ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä ja/tai 
lajeja, ja todennäköisesti vaikuttaa näihin luontotyyppeihin ja/tai lajeihin. Näihin alueisiin 
todennäköisesti kielteisesti vaikuttavien suunnitelmien tai hankkeiden toteuttaminen voi olla 
perusteltua vain, jos esiin tulleet erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavat syyt 
koskevat ihmisen terveyttä ja yleistä turvallisuutta tai pakottavia suotuisia vaikutuksia 
ympäristöön, tai jos komissio antaa ennen suunnitelman tai hankkeen hyväksymistä 
lausunnon suunnitellusta aloitteesta. 
 
Toisin sanoen alueisiin kohdistuva vahinko voi olla hyväksyttävissä tärkeämmäksi kuin 
pyrkimys saavuttaa direktiivin tavoitteet ainoastaan, jos tulee esiin edellä mainittuja erityiset 
pakottavia syitä, tai vaihtoehtoisesti komission riippumattomana arviointina toteutetun 
menettelyyn liittyvän lisävarotoimenpiteen jälkeen. 
Tästä säännöksestä aiheutuu joukko kysymyksiä, jotka liittyvät 

• kyseisten alueiden yksilöimiseen 

• käsitteiden "ihmisen terveys", "yleinen turvallisuus" ja "ensisijaisen tärkeät suotuisat 
vaikutukset ympäristöön" tulkinta 

• komission lausunnon hyväksymismenettely ja seuraukset, joita tällä lausunnolla on.  

1.8.1. Kyseiset alueet 

Direktiivin 6 artiklan 4 kohdan toista alakohtaa sovelletaan, kun suunnitelman tai hankkeen 
toteuttaminen vaikuttaa todennäköisesti alueeseen, jolla on ensisijaisesti suojeltavia 
luontotyyppejä ja/tai lajeja. Tällöin on kohtuullista katsoa, että suunnitelma tai hanke, joka 
 

a) ei vaikuta millään tavoin ensisijaisesti suojeltavaan luontotyyppiin/lajiin tai 

b) vaikuttaa luontotyyppiin/lajiin, jota ei ole otettu huomioon aluetta valittaessa 
(tietolomakkeessa "ei merkittävä edustavuus"), 

ei tosiasiallisesti riitä perusteluksi toisen alakohdan soveltamiseen alueeseen. 
 
Lintudirektiivissä ei luokitella mitään lajeja ensisijaisesti suojeltaviksi, joten korvaavista 
toimenpiteistä, joilla pyritään korvaamaan erityissuojelualueen lintupopulaatioihin 
kohdistuvat vaikutukset, ei koskaan tarvita komission lausuntoa. 
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Direktiivin 6 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan voidaan ymmärtää koskevan kaikkia 
alueita, joilla on ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä ja/tai lajeja, kun näihin 
luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuu vaikutuksia. 

 
1.8.2. Käsitteet "ihmisen terveys", "yleinen turvallisuus" ja 

"ensisijaisen tärkeät suotuisat vaikutukset ympäristöön" 

Ihmisen terveys, yleinen turvallisuus ja ensisijaisen tärkeät suotuisat vaikutukset ympäristöön 
ovat tärkeimmät erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavat syyt. Kuten ”erittäin tärkeän 
yleisen edun kannalta pakottavia syitä”, myöskään näitä kolmea käsitettä ei ole silti 
nimenomaisesti määritelty. 
 
Yhteisön lainsäädännössä mainitaan kansanterveydelliset ja yleiseen turvallisuuteen liittyvät 
syyt syinä, jotka voivat oikeuttaa toteuttamaan kansallisia toimenpiteitä tavaroiden, 
työvoiman ja palvelujen vapaan liikkumisen sekä sijoittautumisvapauden rajoittamiseksi. 
Lisäksi kansalaisen terveyden suojaaminen on yksi yhteisön ympäristöpolitiikan 
perustavoitteista. Saman ajattelutavan mukaisesti perustavanlaatuiset myönteiset vaikutukset 
ympäristöön ovat näkökohtia, jotka on luettava kuuluviksi edellä mainittuihin 
ympäristöpolitiikan perustavoitteisiin. 
 
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on toimivaltaisten kansallisten viranomaisten vastuulla 
todeta, onko kyseinen tilanne todellinen. On luonnollisesti todennäköistä, että komissio tutkii 
kaikki tämänkaltaiset tilanteet toteuttaessaan tehtäväänsä yhteisön lainsäädännön 
soveltamisen valvojana. 
 
”Yleisen turvallisuuden” käsitettä tarkasteltaessa on hyödyllistä tutustua tuomioistuimen 
28. helmikuuta 1991 antamaan tuomioon asiassa C-57/89, komissio v. Saksa (Leybuchtin 
vallit). Kyseinen tuomio on annettu ennen direktiivin 92/43/ETY antamista ja näin ollen myös 
ennen 6 artiklan voimaantuloa. Tuomiolla on kuitenkin merkitystä, eikä vähiten siksi, että 
tuomioistuimen kanta on vaikuttanut 6 artiklan laatimiseen. Asiassa oli kysymys Leybuchtissa 
sijaitsevien Pohjanmeren vallien vahvistamiseen liittyvistä rakennustöistä, jotka merkitsivät 
erityisen suojelualueen pinta-alan supistamista. Tuomioistuin ilmoitti yleisenä periaatteena, 
että kyseisen pinta-alan supistamiseen oikeuttavien perusteiden on oltava yleisen edun 
mukaisia, joka on painavampi kuin direktiivin ekologisen tavoitteen mukainen yleinen etu. 
Tuomioistuin vahvisti tässä nimenomaisessa tapauksessa, että tulvariski ja rannikon suojelu 
olivat riittävän vakavia syitä oikeuttamaan patoamistyöt ja rannikolla olevien rakenteiden 
vahvistamisen edellyttäen, että toimenpiteet rajoitetaan niin vähäisiksi kuin suinkin 
mahdollista. 
 

Kansalliset viranomaiset voivat sallia suunnitelman tai hankkeen toteuttamisen vain, jos 
niille toimitetaan todisteet edellä mainittujen erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottavien syiden olemassaolosta, ja vain niissä rajoissa, joissa suunnitelma tai hanke 
osoittautuu kyseisen yleisen edun saavuttamista varten välttämättömäksi. 
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1.8.3. Komission lausunto ja sen seuraukset 

Kuten yhteisöjen tuomioistuin 14. syyskuuta 2006 asiassa C-244/05 antamassaan tuomiossa 
vahvisti, komissio antaa 6 artiklan 4 kohdan mukaisen lausunnon vain käsitellessään sellaisia 
alueita, jotka on kirjattu yhteisön tärkeänä pitämien alueiden luetteloon. 
 
Jos kysymyksessä on erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, joka ei liity 
ihmisen terveyteen, turvallisuuteen eikä ympäristöön kohdistuviin suotuisiin vaikutuksiin, 
komission on annettava asiasta päätöstä edeltävä lausunto. Direktiivin 6 artiklan 4 kohdan 
toisessa alakohdassa ei määritellä tällaisen lausunnon antamismenettelyä eikä sen tarkkaa 
sisältöä10. Siksi on jälleen otettava huomioon toiminnan taloudellisuus ja kyseisen säännöksen 
tavoitteet. Lausunnon on sisällettävä arvio niistä ekologisista arvoista, joihin suunnitelma tai 
hanke todennäköisesti vaikuttaa, esiin tuotujen pakottavien syiden tärkeys ja näiden kahden 
vastakkaisen edun välinen suhde sekä korvaavia toimenpiteitä koskeva arvio. Tähän arvioon 
kuuluu sekä tieteellinen että taloudellinen kartoitus sekä suunnitelman tai hankkeen 
toteuttamisen tarpeellisuuden ja suhteellisuuden tarkastelu esiin tuodun pakottavan syyn 
osalta. 
 
Lausunnon luonteesta johtuu, että sillä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta. Kansalliset 
viranomaiset voivat sivuuttaa sen ja päättää toteuttaa suunnitelman tai hankkeen, vaikka 
lausunnossa päädyttäisiin päinvastaiseen tulokseen. Jälkimmäisessä tapauksessa on kuitenkin 
kohtuullista odottaa, että päätöksessä vastataan komission näkökantoihin ja selitetään, miksi 
sen kantaa ei ole noudatettu. Komissio voi joka tapauksessa arvioida, onko suunnitelman tai 
hankkeen toteuttaminen yhteisön lainsäädännön mukaista ja käynnistää tarvittaessa 
asianmukaiset oikeustoimet. Jos direktiivissä ei ole erikseen säädetty määräajasta, johon 
mennessä komission lausunto on annettava, komission yksiköt ryhtyvät tarvittaviin toimiin 
arvioinnin suorittamiseksi ja asiaankuuluvien johtopäätösten tekemiseksi mahdollisimman 
nopeasti. 
 
 
Komission on lausuntoaan varten tarkistettava vaikutuksen kohteena olevien 
ekologisten arvojen ja esiin tuotujen pakottavien syiden välinen suhde sekä arvioitava 
korvaavat toimenpiteet. Lausunto ei ole sitova, mutta jos yhteisön lainsäädäntöä 
rikotaan, voidaan käynnistää oikeustoimet. 

                                                 
10 Asianmukainen vakiolomake (liite IV) sisältää myös pyynnön 6 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa 

tarkoitetun komission lausunnon saamiseksi. 
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1. SUUNNITELMA TAI HANKE 

 
 
Suunnitelman tai hankkeen nimi: 
 
 
Tukija:  
 
 
 
 
Tiivistelmä alueeseen vaikuttavasta suunnitelmasta tai hankkeesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvaus ja sijaintipaikka hankkeen sellaisista osista, joilla on mahdollisesti vaikutuksia, 
ja vaikutuksille alttiiden alueiden tunnistetiedot (liittäkää kartat): 
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2. KIELTEISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI1 
 
 
Vaikutuksille alttiin Natura 2000 -alueen nimi ja koodi: 
 
Alue on 
 
� lintudirektiivin mukainen erityinen suojelualue 
� luontodirektiivin mukainen yhteisön tärkeänä pitämä alue tai erityisten 
suojelutoimien alue 
� alue, jolla on ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi/laji 
� alue, jolla oleviin ensisijaisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuu vaikutuksia 
 
 
Alueen suojelutavoitteet ja keskeiset tekijät, joilla edistetään alueen eheyttä: 
 
 
Luontotyypit ja lajit, joille voi aiheutua haitallisia vaikutuksia (ilmoittakaa esimerkiksi 
niiden edustavuus, tarvittaessa niiden suojelun tila 17 artiklan mukaan kansallisella ja 
luonnonmaantieteellisellä tasolla ja niiden eristyneisyyden taso, asema ja tehtävät 
kyseisellä alueella). 
 
 
Alueen merkitys niille luontotyypeille ja lajeille, joille voi aiheutua vaikutuksia 
(selittäkää esimerkiksi alueen merkitys kansallisella ja luonnonmaantieteellisellä 
alueella sekä Natura 2000 -verkoston yhteydessä). 
 
 
Kuvaus odotettavissa olevista haitallisista vaikutuksista (häviäminen, huonontuminen, 
välittömät ja välilliset vaikutukset jne.); vaikutusten laajuus (hankkeen vaikutuksille 
alttiin luontotyypin pinta-ala ja alueella olevien lajien määrä); merkitys ja laajuus 
(ottamalla esimerkiksi huomioon vaikutuksille altista aluetta tai kantaa suhteessa koko 
alueen ja mahdollisesti koko maan pinta-alaan ja kantaan) sekä sijainti (liittäkää mukaan 
kartat). 
 
 
Mahdolliset kumulatiiviset vaikutukset ja muut vaikutukset, joita todennäköisesti 
aiheutuu arvioitavana olevan suunnitelman tai hankkeen ja muiden suunnitelmien ja 
hankkeiden toimien yhteisvaikutuksena. 
 
 
Hankkeeseen sisältyvät toimet vaikutusten vähentämiseksi (selostus siitä, miten ne 
pannaan täytäntöön ja miten niillä estetään kielteiset vaikutukset alueella tai 
vähennetään niitä). 

                                                 
1 Huom.: Erityisesti on huomioitava kielteiset vaikutukset, joita mahdollisesti aiheutuu ehdotetulla 
alueella oleville luontotyypeille ja lajeilla. Sisällyttäkää kaikki tiedot, joilla voi olla merkitystä kussakin 
tapauksessa, riippuen kyseessä olevan lajin ja luontotyypin osalta yksilöidyistä vaikutuksista. 
 



 

 28

3. VAIHTOEHTOISET RATKAISUT 
 
 
Mahdollisten vaihtoehtoisten ratkaisujen, mukaan lukien nollavaihtoehto, yksilöinti ja 
kuvaus (selostus siitä, miten ratkaisut on yksilöity, menettelyt, menetelmät) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarkasteltujen vaihtoehtojen evaluointi ja valitun vaihtoehdon perustelut (syyt, joiden 
perusteella toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat todenneet, ettei vaihtoehtoisia 
ratkaisuja ole) 
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4. ERITTÄIN TÄRKEÄN YLEISEN EDUN KANNALTA PAKOTTAVAT SYYT 
 
 
Syyt, joiden perusteella suunnitelma tai hanke toteutetaan kielteisistä vaikutuksista 
huolimatta 
 

� erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavat syyt, mukaan lukien sosiaaliset 
 tai taloudelliset syyt (jos kyseessä eivät ole ensisijaiset luontotyypit tai lajit) 

� ihmisten terveys 
� yleinen turvallisuus 
� ensisijaisen tärkeät suotuisat vaikutukset ympäristöön 
� muut erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavat syyt  
 

 
 
Kuvaus ja perustelut syistä ja selostus, miksi ne ovat pakottavia2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Tietojen yksityiskohtaisuuden taso saattaa vaihdella riippuen siitä, toimitetaanko ilmoitus tiedoksi vaiko 
lausuntoa varten. 
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5. KORVAAVAT TOIMENPITEET3 
 
 
Tavoitteet, kohderyhmä (luontotyypit ja lajit) ja ekologiset prosessit ja toiminnot, jotka 
on tarkoitus korvata (syyt, miksi nämä toimenpiteet soveltuvat kielteisten vaikutusten 
korvaamiseen) 
 
 
 
Korvaavien toimenpiteiden laajuus (pinta-alat, kannan koko) 
 
 
 
Korvaavien alueiden tunniste- ja sijaintitiedot (mukaan lukien kartat) 
 
 
Korvaavien alueiden aikaisempi tila ja olosuhteet (olemassa olevat luontotyypit ja 
niiden tila, maatyyppi, nykyinen maankäyttö jne.)  
 
 
 
Odotetut tulokset ja selvitys siitä, miten ehdotetuilla toimenpiteillä korvataan alueen 
eheydelle aiheutuneet haitalliset vaikutukset ja säilytetään Natura 2000  
-verkoston yhtenäisyys 
 
 
Korvaavien toimenpiteiden toteuttamisen aikataulu (myös pitkän aikavälin 
täytäntöönpano), sekä selvitys siitä, milloin odotetut tulokset saavutetaan.  
 
 
 
Korvaavien toimenpiteiden toteuttamiseen sekä niiden toteutettavuuden ja mahdollisen 
tehokkuuden arviointiin ehdotetut menetelmät ja tekniikat 
 
 
 
Ehdotettujen korvaavien toimenpiteiden kustannukset ja rahoitus 
 
 
Korvaavien toimenpiteiden toteutuksen vastuut 
 
 
Korvaavien toimenpiteiden seuranta, jos sellaista on suunniteltu (jos on esimerkiksi 
epävarmuutta toimenpiteiden tehokkuuden osalta), tulosten arviointi sekä seuranta 
jälkikäteen. 
 
 

                                                 
3 Tietojen yksityiskohtaisuuden taso saattaa vaihdella riippuen siitä, toimitetaanko ilmoitus tiedoksi vaiko 
lausuntoa varten. 


