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Ohjeasiakirja
Vesiviljely
ja Natura 2000
Yhteenveto

Ympäristö



Esitteen tarkoitus

Useimmilla maailman kalastusalueilla kalakantojen 
hyödyntäminen lähentelee kestävyyden rajaa tai jopa ylittää sen. 
Kalan ruokakäyttö on kaksinkertaistunut viime vuosikymmeninä, 
ja samoin on lisääntynyt myös vesiviljely. Sen merkitys kalan ja 
muiden merenantimien lähteenä kasvaa jatkuvasti. 

Sisävesiin ja merialueille sijoittuvan vesiviljelyn odotetaan 
yhä laajenevan. Sekä nykyisen että tulevan vesiviljelyn 
haasteita ovat muun muassa tilantarve ja toiminnan kestävyys, 
varsinkin toiminnan suhde suojelualueisiin sekä tähän liittyvät 
lupamenettelyt. Tämä koskee erityisesti Natura 2000 -alueita. 
Natura 2000 -verkoston tarkoitus on suojella Euroopan 
harvinaisimpia ja uhanalaisimpia lajeja ja luontotyyppejä. Se 
perustuu EU:n luonto- ja lintudirektiiveihin, jotka ovat Euroopan 
biodiversiteettipolitiikan kulmakiviä.

Tässä esiteltävän ohjeasiakirjan, “Vesiviljely ja Natura 2000”, 
tarkoitus on antaa tietoa Natura 2000 -verkostoa koskevista 
EU-säädöksistä ja niiden soveltamisesta vesiviljelyssä. Tavoite on 
lisätä ymmärrystä alueiden suojelutavoitteista ja edistää parhaita 
käytäntöjä, joilla luonnonsuojelu ja kestävä vesiviljely saadaan 
sovitetuksi yhteen.

Euroopan unionin alueella toimii yhteensä satoja Europe 
Direct -tiedotuspisteitä. Lähimmän tiedotuspisteen 
osoite löytyy verkosta:  
https://europa.eu/european-union/contact_fi

Maksuton palvelunumero: 00 800 678 910 11 (jotkin 
operaattorit voivat periä puhelumaksun).

Sähköposti: https://europa.eu/european-union/contact_fi

Tietoa Euroopan unionista on saatavilla kaikilla EU:n 
virallisilla kielillä Europa-sivustolla: 
https://europa.eu/european-union/index_fi

EU:n ilmaisia ja maksullisia julkaisuja voi ladata tai tilata 
osoitteesta: 
https://publications.europa.eu/fi/publications 

Ilmaisjulkaisuja voi saada isompia eriä ottamalla 
yhteyttä Europe Direct -palveluun tai paikalliseen 
tiedotuspisteeseen (ks. https://europa.eu/european-union/
contact_fi).

EU:n avoimen datan portaalin (http://data.europa.eu/
euodp/fi) kautta on saatavilla EU:n data-aineistoja. Data 
on ilmaiseksi ladattavissa ja uudelleenkäytettävissä sekä 
kaupallista että ei-kaupallista käyttöä varten.
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•	 Kiertovesijärjestelmät ovat maalle perustettuja laitoksia, joissa 
vesi käytetään uudelleen mekaanisen, kemiallisen ja biologisen 
käsittelyn jälkeen.
•	 Häkki- tai verkkoallaskasvatus makeavetisissä sisävesissä 
tarjoaa rajallisen mutta silti merkittävän mahdollisuuden tietyissä 
vesistöissä.

Yhdennetty vesiviljely
Yhdennetty vesiviljely sisältää sekakasvatuksen, monen 
trofiatason vesiviljelyn ja vesiviljelyn yhdistämisen muihin 
toimintoihin, kuten maatalouteen. Yhdennetyssä monen 
trofiatason vesiviljelyssä (integrated multi-trophic aquaculture, 
IMTA) kasvatetaan tietyn ekosysteemin eri trofiatasojen eliöitä 
(esimerkiksi kalat, nilviäiset, levät) niin, että yhden tason 
sivutuotteet käytetään toisen tason ravinnoksi. Ylemmän 
trofiatason lajien tuottamat jätteet voidaan näin kierrättää 
alemman trofiatason kaupalliseen tuotantoon. Yhdistetyn 
vesiviljelyn koehankkeita on aloitettu joissakin maissa.

Vesiviljely EU:ssa

Vesiviljelyllä tarkoitetaan vesieliöiden viljelyä tai kasvatusta 
menetelmin, joilla pyritään ylittämään kasvatettavien eliöiden 
luontainen tuotantokapasiteetti kyseisessä ympäristössä. 
Eliöt ovat jonkun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
omistuksessa viljelyn tai kasvatuksen kaikkien vaiheiden 
aikana korjuuseen asti ja se mukaan lukien. Vesiviljelyä 
voidaan luonnehtia monella eri perusteella: kasvatettavien 
eliöiden, kasvatusympäristön, tuotannon voimaperäisyyden 
ja käytettävien tuotantojärjestelmien mukaan. Näiden 
tunnistaminen auttaa määrittämään vesiviljelystä koituvia 
ympäristövaikutuksia.

EU:ssa harjoitettava vesiviljely jakautuu kolmeen osa-alueeseen, 
joilla on oma historiansa ja omat piirteensä: nilviäisten ja äyriäis-
ten viljely (57 % kokonaistuotannosta v. 2009), sisävesien kalank-
asvatus (18 %) ja merikalojen kasvatus (25 %). Nilviäisiä ja äyriäisiä 
tuotetaan määrällisesti suunnilleen yhtä paljon kuin kaloja, mutta 
niiden osuus tuotannon kokonaisarvosta on vain 34 %.

Vesiviljely meri- ja rannikkoalueilla
•	 Nilviäisten ja äyriäisten kasvatus (shellfish): Perustuu 
ensisijassa villinä syntyneisiin yksilöihin ja luonnonravintoon. 
Painottuu simpukoiden kasvatukseen, mutta myös 
osterinkasvatuksella on EU:ssa suuri merkitys.
•	 Merikalojen kasvatus: Kalankasvatuksessa käytetyt kalalajit 
määräytyvät pitkälti kasvattamon paikan mukaan; kasvattamot 
voivat sijaita rannikolla tai avomerellä. Rannikolla kaloja voidaan 
kasvattaa lahdissa ja laguuneissa, maavaraisissa altaissa tai 
säiliöissä.

Makean veden vesiviljely
Makean veden tuotantolaitokset voidaan EU-alueella jaotella 
toiminnan voimaperäisyyden, veden hallintajärjestelmän ja 
kasvatettavien lajien mukaan.
•	 Allaskalankasvatus on vanhin vesiviljelytapa Euroopassa, ja se 
juontuu keskiajalta asti.
•	 Läpivirtausjärjestelmät: perinteisissä järjestelmissä vesi kulkee 
kasvatusjärjestelmän läpi kertaalleen ja lasketaan sen jälkeen 
takaisin vesistöön.
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EU:n luonnonsuojeludirektiivit

Luontodirektiivi (92/43/EEC) perustuu sen tunnustamiseen, että 
Euroopan unionin alueen elinympäristöt heikkenevät edelleen 
ja yhä uudet luonnonvaraiset lajit eli osa EU:n luonnonperintöä 
on vakavassa vaarassa. Direktiivin tavoite on varmistaa lajien 
ja luontotyyppien palauttaminen ja säilyttäminen suotuisalla 
suojelun tasolla. Tämä tapahtuu perustamalla erityisten 
suojelutoimien alueita (SAC-alueet), jotka muodostavat 
yhtenäisen Euroopan laajuisen ekologisen verkoston, Natura 
2000. Verkosto sisältää myös lintudirektiivin (2009/147/EC) 
mukaiset erityiset suojelualueet (SPA-alueet).

Nämä kaksi direktiiviä suojelevat noin 1500 harvinaista tai 
uhanalaista lajia ja noin 230 luontotyyppiä (joihin sisältyy 
mm. merellisiä, makeavetisiä ja rannikon elinympäristöjä sekä 
kosteikkoja). Tavoitteena on säilyttää tai palauttaa niiden 
suotuisan suojelun taso erityisesti perustamalla Natura 2000 
-alueita ja hoitamalla niitä. 

Natura 2000 -verkosto tukee kestävän kehityksen periaatetta. 
Sen tarkoitus ei ole kieltää kaikkea ihmisen toimintaa alueilla 
vaan ohjata sitä niin, että kullekin Natura 2000 -kohteelle asetetut 
suojelutavoitteet (joiden tarkoitus on suojella eurooppalaisittain 
merkittäviä lajeja ja luontotyyppejä) saavutetaan. Periaatetta 
tukee luontodirektiivin artikla 6, jossa todetaan, että kussakin 
Natura 2000 -kohteessa jäsenvaltion tulee:
•	 ryhtyä asianmukaisiin suojelutoimiin, jotka vastaavat alueella 
esiintyvien suojeltujen luontotyyppien ja lajien ekologisia 
vaatimuksia (artikla 6.1), 
•	 välttää haitallista toimintaa, joka voi merkittävästi häiritä 
näitä lajeja tai heikentää suojeltujen lajien elinympäristöjä tai 
luontotyyppejä (artikla 6.2),
•	 noudattaa artiklojen 6.3 ja 6.4 mukaisia menettelytapoja 
suunniteltaessa uusia, Natura 2000 -kohteeseen mahdollisesti 
vaikuttavia hankkeita.
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Eri vesiviljelyjärjestelmät voivat vaikuttaa luontoon eri tavoin 
ja aiheuttaa erilaisia muutoksia. Ne voivat tuhota tai heikentää 
elinympäristöjä, häiritä ja karkottaa lajeja sekä muuttaa paikallisia 
eliöyhteisöjä.

Vesiviljelyjärjestelmien vaikutukset riippuvat monista 
seikoista, kuten kasvattamon paikan hydrografisista oloista 
ja kasvatettavasta eliöryhmästä sekä tuotantomenetelmistä 
ja tuotannon käytännön hoidosta. Kun arvioidaan tuotannon 
mahdollisia riskejä, nämä seikat on otettava huomioon, samoin 
kuin ekosysteemin herkkyys tai haavoittuvuus vesiviljelystä 
koituville paineille.

Taulukossa on esitetty, millaisia asioita on otettava huomioon, 
kun arvioidaan erityyppisiä vesiviljelyjärjestelmiä. On 
kuitenkin huomattava, etteivät esitetyt vaikutukset ilmene 
aina tai ole aina olennaisia tietyn alueen suojelutavoitteille. 
Mahdolliset todelliset vaikutukset voidaan tunnistaa vain 
tapauskohtaisesti, sillä ne riippuvat ympäristö- ja kasvatusoloista 
sekä toisaalta lievennystoimista ja asianmukaisista hallinta- ja 
hoitokäytännöistä, joilla vaikutuksia estetään ja minimoidaan.

Ohjeistossa on useita täsmällisiä ehdotuksia lieventämistoimista, 
joita voidaan soveltaa vesiviljelyyn. Seuraavassa on joitakin 
esimerkkejä:
•	 meressä tapahtuvassa häkki-tai verkkoallaskasvatuksessa 
kannan tiheyden säätely ja rajoittaminen voi vähentää 
eloperäisestä kiintoaineksesta koituvia haittoja. Niitä 
voidaan myös lieventää parantamalla ravinnon sulavuutta ja 
vähentämällä ruokahävikkiä;
•	 nilviäiskasvatuksen alustojen ja köysistöjen sijoittaminen 
alueille, joilla veden vaihtuvuus on suurta, voi minimoida olen-
naisimpia vaikutuksia, samoin kuin kasvattamon mitoittaminen 
käyttäen merenpohjan kuormitusta ennustavia malleja;
•	 merilajien maavaraisessa säiliökasvatuksessa yksi 
mahdollinen lievennystoimi on purkuveden käsittely ennen 
kuin se johdetaan meren ja laguunin väliseen kanavaan: 
mikrosuodatus, esiselkeytys ja biologinen käsittely 
allasjärjestelmässä, jossa mikrolevät sitovat ja poistavat vedestä 
ravinteita.

Useimmat vesiviljelyn mahdolliset vaikutukset ja haitat 
voidaan estää tai minimoida noudattamalla asianmukaista 
EU-lainsäädäntöä tai kansallista lainsäädäntöä. Vesiviljelyn 
harjoittajat pyrkivät myös vapaaehtoisesti hyviin hallinta- 
ja hoitokäytäntöihin, esimerkiksi soveltamaan hyviä 
toimintaperiaatteita, seurantaa ja sertifiointia. Lisäksi EU edistää 
luonnonmukaista vesiviljelyä.

Taulukko: Eri vesiviljelyjärjestelmissä huomioon otettavat seikat.

Rannikot ja meret Makea vesi

Vesiviljelyjärjestelmän
mahdolliset 
vaikutukset
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Sedimentaatio X X X X X X X X

Biokemialliset 
muutokset X X X X X X X

Kemikaalipäästöt X X X X X

Infrastruktuuri-
vaikutus X X X X X X X

Häirintä X X X X X X X X X X

Saalistajien torjunta X X X X X X X X X

Risteytyminen X X X X

Patogeenien 
leviäminen X X X X X X X X

Vieraslajit* X X X X X X X X X

* asetus 708/2007 sääntelee vieraslajien käyttöä vesiviljelyssä

Vaikutukset luontoon ja eliömaailmaan ja lievennystoimet 
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Vesiviljely voi myös hyödyttää Natura 2000 -alueita tarjoamalla 
niille ympäristöhyötyjä ja -palveluja sekä ylläpitämällä sopivia 
elinympäristöjä, esimerkiksi altaita, EU:n kannalta tärkeille lajeille, 
kuten vesilinnuille.

Monimuotoisuuden suojelua edistävien parhaiden 
käytäntöjen omaksuminen:
•	 La Brenne’n luonnonpuisto Ranskassa koostuu lähes 4000 
altaasta, joita ihmiset ovat rakentaneet sydänkeskiajalta lähtien. 
Vesiympäristön hoitotoimilla on pyritty luomaan ja säilyttämään 
suotuisat olot hyönteisille, sammakkoeläimille, linnuille ja kaloille: 
muun muassa raivattu avovettä ruovikon taakse, luotu matalia 
ruovikoita tai istutettu lummekasveja sekä poistettu ruovikkoon 
leviäviä pajuja. Tavoitteena on pitää yllä vesikasvustoa, estää 
rehevöitymistä sekä hillitä nutrian, piisamin ja rapulajien 
kaltaisia vieraslajeja (ampumalla, loukuttamalla ja käyttämällä 
suodattimia).
•	 Slovakiassa on tapana pidättäytyä vesikasvillisuuden 
poistamisesta joistakin kala-altaista, mikä on synnyttänyt 
osmankäämi- ja ruokokasvustoja. Ne tarjoavat pesimäpaikkoja 
monille haikaralajeille (ruskohaikara, kapustahaikara, 
yöhaikara, kaulushaikara, pikkuhaikara), sekä ruskosuohaukalle, 

härkälinnulle ja ruskosotkalle ja nykyisin harvinaiselle 
mustakaulauikulle.
•	 Tsekin tasavallassa Nesytin kala-altaalla, joka on osa Natura 
2000 -kohdetta “Lednicen kala-altaat” ja jolla harjoitetaan 
kalankasvatusta, luodaan kesäaikaisen kuivatuksen avulla sopivat 
olot kasveille, jotka viihtyvät paljaaksi jäävässä suolaisessa 
allaspohjassa, sekä joillekin uhanalaisille kosteikkolinnuille. 

Ympäristöhyötyä ja -palveluita tarjoavien järjestelmien 
tukeminen
•	 Nilviäisten ja äyriäisten viljely (shellfish) voi tuottaa 
ekosysteemipalveluita poistamalla kivennäisravinteita 
rehevöityneistä ekosysteemeistä. Simpukoiden kasvatusta ja 
keräämistä käytetään esimerkiksi Ruotsissa yhtenä keinona 
hallita veden laatua hajakuormituksen vaivaamilla alueilla.
•	 Nilviäisiä ja äyriäisiä (shellfish) ja merilevää voidaan kasvattaa 
myös yhdessä kalojen kanssa, yhdennetyssä monen trofiatason 
vesiviljelyssä (IMTA). Siinä simpukoiden ja merilevän kasvatus 
ja keräys kompensoi kalojen aineenvaihdunnan tuottamaa 
ravinnekuormaa. Menetelmiä kehitetään Norjassa ja Välimeren 
alueella.
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Strategisen suunnittelun edut

Kun eri toimialojen tavoitteenasetteluun sovelletaan strategista 
lähestymistapaa, voidaan niitä tarkastella yhdennetysti 
laajalla maantieteellisellä alueella. Tämä auttaa laatimaan 
yhtenäisemmät alueelliset kehitystavoitteet, joissa hyödyt 
maksimoituvat ja ristiriidat vähenevät.

Alue- tai sektorisuunnittelulla, johon yhdistyy strateginen 
ympäristöarviointi, on tärkeä ohjaava merkitys. Siitä saadaan 
myös luotettavia tietoja, jotka auttavat vesiviljelytoiminnan 
sijoittelussa. Tämä antaa varmuutta investoijille, estää paikallisten 
ristiriitojen syntyä sekä osoittaa toiminnalle ja suojelutavoitteille 
koituvat yhteiset edut.

Merialuesuunnittelun kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä 
rannikkoalueen yhdennetyn hoidon kanssa voi esimerkiksi auttaa 
valitsemaan vesiviljelyyn ne paikat, joissa veden laatu on sovelias. 
Samalla pystytään suojelemaan monimuotoisuuden riskikohteita 
sekä ennakoimaan muun muassa ilmastonmuutoksen 
vaikutusten, tulvien ja rannikon eroosion riskit.

Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma 
Suomessa
Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesiviljelyn 
sijainninohjaussuunnitelma on hyvä esimerkki 
aluesuunnittelusta. Suunnittelun käynnisti laaja-alainen 
työryhmä, johon kuuluivat vesiviljelyn, ympäristöhallinnon, 
kalataloushallinnon, maakuntaliittojen ja tutkimuslaitosten 
edustajat. Selvitettiin sopivat alueet ja epäsopivat suljettiin 
pois. Natura 2000 -alueiden lintuluotojen ympärille 
mallinnettiin laajat suojavyöhykkeet pesimäajaksi. Tämän 
ansiosta on epätodennäköistä, että kalankasvatuslaitoksilla 
on merkittäviä vaikutuksia Natura 2000 -kohteilla suojeltaviin 
luontoarvoihin.
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Luontodirektiivin artikloissa 6.3 ja 6.4 säädetään 
menettelytavoista suunniteltaessa uusia hankkeita, jotka 
voivat vaikuttaa Natura 2000 -kohteeseen. Menettely on 
kolmivaiheinen: tarpeellisuusselvitys (seulonta), asianmukainen 
arviointi (AA) sekä poikkeustilanteissa erityisehdot. Kussakin 
vaiheessa määritetään, onko menettelyn seuraava vaihe tarpeen.

Tarpeellisuusselvityksessä määritetään, onko suunnitelmalla 
tai hankkeella “...todennäköisesti merkittävä vaikutus...” Natura 
2000 -kohteeseen, jolloin edellytetään asianmukaista arviointia. 
Selvitys tehdään kullekin suunnitelmalle tai hankkeelle joko 
erikseen tai yhdessä toisten suunnitelmien tai hankkeiden 
kanssa. Jokin vesiviljelyhanke ei ehkä yksin vaikuta merkittävästi, 
mutta yhdessä alueen muiden hankkeiden kanssa (toiset 
kalankasvattamot tai muut hankkeet) voi syntyä merkittäviksi 
osoittautuvia kerrannaisvaikutuksia.

Asianmukaisessa arvioinnissa (AA) tulee käsitellä suunnitelman 
tai hankkeen kaikki mahdolliset vaikutukset Natura 2000 
-kohteen suojelutavoitteiden toteutumiseen. Sen tulee kattaa 
vesiviljelyhankkeen kaikki vaiheet: kohteen valmistelun, 
infrastruktuurin ja laitteistojen rakentamisen ja asentamisen, 
käytön ja ylläpidon sekä käytöstä poistamisen. Arvioinnissa 
on selvitettävä suunnitellusta vesiviljelystä koituvat kaikki 
haitat, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti Natura 2000 -kohteen 
suojelutavoitteiden saavuttamiseen, kohdistuivatpa ne 
suoraan Natura-alueeseen (esim. sedimentin laskeutuminen 
merenpohjalle) tai laajemmalle alueelle (esim. ravinnekertymät). 
Merkittävän vaikutuksen riskiä arvioitaessa on otettava huomioon 
alueen lajien ja elinympäristöjen herkkyys kyseisille vaikutuksille.

Lieventämistoimet ovat kiinteä osa suunnitelman tai hankkeen 
määrittelyä, ja niitä pitää tarkastella AA:ssa. Vesiviljelyhankkeissa 
ne on ymmärrettävä teknisesti käyttökelpoisiksi ratkaisuiksi, jotka 
vaurioittavat vähiten elinympäristöjä ja lajeja sekä Natura 2000 
-kohteen eheyttä kokonaisuudessaan, erityisesti jos hanketta ei 
voida sijoittaa muualle.

Suunnitelman tai hankkeen mahdollisten vaikutusten arvioinnin 
jälkeen on määritettävä, heikentääkö hanke Natura 2000 
-kohteen eheyttä yksin tai yhdessä muiden suunnitelmien tai 
hankkeiden kanssa.

Päätöksentekoprosessi pohjautuu varovaisuusperiaatteeseen. 
Painopisteen pitää olla luotettaviin todisteisiin perustuvassa 
objektiivisessa arviossa siitä, ettei Natura 2000 -kohteiden eheys 
kärsi haitallisista vaikutuksista. Suunnitelman tai hankkeen 
viemistä eteenpäin ei siten saa jatkaa sillä perusteella, ettei 
mahdollisesta riskistä tai merkittävistä vaikutuksista ole saatavilla 
tieteellistä tietoa.

Menettelyn kolmas vaihe tulee kyseeseen, jos Natura 2000 
-kohteen eheyttä heikentävien vaikutusten puuttumisesta ei 
ole varmuutta. Luontodirektiivin artikla 6.4 määrittää joukon 
ehtoja, joiden täyttymisestä toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistuttava, ennen kuin suunnitelmalle tai hankkeelle voidaan 
poikkeustapauksessa myöntää lupa. Ehdot liittyvät tilanteisiin, 
joissa hankkeelle ei ole vaihtoehtoja, sille on ylivoimaisen yleisen 
edun sanelemia pakottavia syitä ja siinä ryhdytään tarvittaviin 
korvaaviin toimiin. Korvaavat toimet ovat “viimeinen vaihtoehto”, 
ja niihin ryhdytään vain, kun on päätetty edetä suunnitelmassa 
tai hankkeessa, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia Natura 2000 
-kohteen eheyteen.

Menettely vesiviljelyhankkeiden perustamiseksi Natura 2000 -alueelle
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AA vesivijelyhankkeissa Castlemainen sataman SAC- 
ja SPA-alueella (Irlanti)

Täydellinen asianmukainen arviointi tehtiin useille 
vesiviljelyhankkeille ja niiden tukihankkeille Castlemainen 
sataman SAC- ja SPA-alueilla. Luonnonsuojeluviranomaisten 
(National Parks and Wildlife Service, NPWS) kohteelle 
määrittelemät erityiset suojelutavoitteet otettiin tarkasteluun 
AA:ssa:
•	 Suotuisan suojelun tason säilyttäminen seuraaville lajeille: 
merinahkiainen, nahkiainen, lohi, saukko, Petalophyllum ralfsii 
-maksasammal, kaakkuri, merimetso, sepelhanhi, haapana, 
sinisorsa, jouhisorsa, lapasotka, mustalintu, meriharakka, tylli, 
pulmusirri, punakuiri, punajalkaviklo, valkoviklo, karikukko ja 
alppivaris. 
•	 Suotuisan suojelun tason säilyttäminen seuraaville 
luontotyypeille: jokisuistot, laskuveden aikana paljastuvat 
muta- ja hiekkamatalikot, rantavallien yksivuotinen 
kasvillisuus, kivikkorantojen monivuotinen kasvillisuus, 
suolayrttien ja muiden yksivuotisten muta- ja hietikkokasvien 
muodostamat kasvustot, Atlantin alueen suolaniityt, Välimeren 
alueen suolaniityt, liikkuvat alkiovaiheen dyynit, rantojen 
rantakauravaltaiset liikkuvat dyynit, ruohokasvillisuuden 
peittämät liikkumattomat dyynit (harmaat dyynit), Salix repens 
ssp. argentea dyynit ja dyynien yhteydessä olevat kosteat 
soistuneet painanteet.
•	 Suotuisan suojelun tason palauttaminen tervaleppä- ja 
saarnitulvametsille.

Seuraavassa on esimerkki erityisistä suojelutavoitteista, 
jotka on annettu luontodirektiivin liitteeseen I sisältyvälle 
meriluontotyypille luomaan pohjaa AA-menettelylle.

Päämäärä: säilyttää laskuveden aikana paljaaksi jäävien muta- 
ja hiekkamatalikkojen suotuisa suojelun taso Castlemainen 
satamassa. Tämä määritetään seuraavien ominaisuuksien ja 
tavoitteiden avulla:
•	 Tavoite 1: pysyvän elinympäristön pinta-ala säilyy tai kasvaa 
luontaisin prosessein.
•	 Tavoite 2: ajokaskasvuston luonnehtiman eliöyhteisön laajuus 
säilyy luontaisin prosessein.
•	 Tavoite 3: seuraavat eliöyhteisöt säilytetään luonnontilaisina: 
vuorovesilietteikköjen eliöyhteisö; monisukasmatojen 
luonnehtimien lietteikköjen eliöyhteisö; vuorovesialueen 
hietikot, joissa elää Nephtys cirrosa -monisukasmato.

Esimerkki asianmukaisessa arvioinnissa tarkasteltavista suojelutavoitteista



Lisäaineistoa
Tämä julkaisu on yhteenveto Euroopan komission 
ohjeasiakirjasta “Vesiviljely ja Natura 2000”. Englanninkielinen 
ohjeasiakirja kokonaisuudessaan löytyy verkko-osoitteesta: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Komissio on laatinut ohjeasiakirjoja, jotka auttavat ymmärtämään 
ja soveltamaan asianmukaisen arvioinnin menettelyä: “Natura 
2000 -alueiden suojelu ja käyttö. Luontodirektiivin 92/43/ETY, 
6 artiklan säännökset”, “Natura 2000 -alueisiin merkittävästi 
vaikuttavien suunnitelmien ja hankkeiden arviointi”, 
“Luontodirektiivin (direktiivi 92/43/ETY) 6 artiklan 3 ja 4 kohdan 
säännösten soveltamisohje”, “Luontodirektiivin (direktiivi 92/43/
ETY), 6 artiklan 4 kohdan soveltamista koskeva ohjeasiakirja” Niitä 
voi hakea komission Natura 2000 -verkkosivulta osoitteesta:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Natura 2000 -karttapalvelu: http://natura2000.eea.europa.eu/
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