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ASIAKIRJAN TARKOITUS 

 
Miksi laadittiin uusi Natura 2000 ja metsät -asiakirja?  
 
Tällä asiakirjalla vastataan metsänomistajien ja -hoitajien sekä luonnonsuojelijoiden 
esittämiin huoliin Natura 2000 -alueiden metsien hoidosta. Asiakirjan laadinnassa on otettu 
huomioon uudet uhat ja mahdollisuudet, joita on ilmennyt edellisen ohjeasiakirjan1 
julkaisemisen jälkeen. Komission ympäristöasioiden sekä maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen pääosastojen yksiköt perustivat näiden näkökohtien käsittelyä varten työryhmän 
vuonna 2012. Työryhmässä erilaiset sidosryhmät käyvät perusteellisia ja rehellisiä 
keskusteluja Natura 2000 -verkoston tavoitteista ja sen vaikutuksista maanomistajiin ja 
-käyttäjiin, joiden metsät kuuluvat verkostoon.  
 
Näistä syistä päädyttiin laatimaan tämä asiakirja. Asiakirjan tavoitteena on esittää helposti 
ymmärrettävällä tavalla keskeiset Natura 2000 -säännökset muiden metsiin liittyvien EU:n 
politiikkojen ja aloitteiden yhteydessä (etenkin uusi EU:n metsästrategia sekä yhteinen 
maatalouspolitiikka ja siihen liittyvä maaseudun kehittämistä vuosina 2014–2020 koskeva 
asetus). Lisäksi tarkoituksena on vastata kysymyksiin ja huolenaiheisiin, joita sidosryhmät 
esittävät usein Natura 2000 -metsien hoidosta. Asiakirjalla pyritään edistämään Natura 2000 
-suojelutavoitteiden sisällyttämistä verkoston metsien hoitoon ja painottamaan kaikkien 
osapuolten, joihin Natura 2000 -metsien hoito vaikuttaa tai jotka osallistuvat siihen, 
keskinäisen tiedon, ymmärryksen ja yhteistyön merkitystä. 
 
Näin pyritään optimoimaan Natura 2000 -metsien hoito ja saavuttamaan verkostoon 
kuuluvien metsäluontotyyppien ja -lajien suotuisa suojelun taso. Tämä on olennaista EU:n 
biologisen monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämistä ja sen uudelleen vahvistumista 
koskevien EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta.  
 
Euroopan monimuotoisten metsäekosysteemien merkitystä EU:n rikkaan mutta yhä 
uhanalaisemman biologisen monimuotoisuuden säilyttämiselle ei voi liiaksi korostaa. Tätä 
merkitystä kuvaa myös se, että metsien osuus on noin puolet Natura 2000 -verkostosta ja 
näiden metsien suojelutaso on yleisesti parempi verrattuna muihin keskeisiin 
luontotyyppeihin, kuten niittyihin ja kosteikkoihin. 
 
Natura 2000 -verkoston luonteeseen ja tarkoitukseen on liittynyt ja liittyy edelleen paljon 
väärinkäsityksiä eri toimijoiden vaikuttimien, päämäärien ja tavoitteiden osalta. Tämä on 
johtanut useisiin virheellisiin käsityksiin ja ”myytteihin”, jotka usein peittävät eri osapuolten 
erittäin perustellut huolenaiheet. Moniin näistä huolenaiheista ei ole puututtu, koska eri 
eturyhmien välillä ei ole saatu aikaan todellista vuoropuhelua.  
 
Natura 2000 ja metsät -työryhmä tarjosi tasapainoisen ja käytännönläheisen tilaisuuden 
esittää erilaisia näkemyksiä ja selventää tiettyjä väärinkäsityksiä. Näiden toimien ansiosta 
tämän asiakirjan odotetaan parantavan käsitystä siitä, mitä Natura 2000 -verkostolla pyritään 
saavuttamaan ja miksi tarvitaan kaikkien asianosaisten toimijoiden yhteistyötä. Asiakirja 
perustuu suurelta osin työryhmän keskusteluihin. Siinä korostetaan, miten kaikki asianosaiset 
toimijat voivat luoda synergiaetuja lujittamalla luottamusta, keskinäistä ymmärrystä ja 
yhteistyötä. Työryhmässä vaihdetaan edelleen näkemyksiä siitä miten Natura 2000 

                                                 
1 
  http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_fi.pdf 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_fi.pdf
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-verkostoa voidaan parhaiten toteuttaa metsissä. Tätä asiakirjaa voidaan tarkistaa 
tulevaisuudessa uusien kehityskohtien ja kokemusten perusteella.  
 
Natura 2000 -verkostossa on kyse luonnosta ja ihmisistä, ei pelkästään luonnosta. 
Ainoastaan yhteistoiminnalla voidaan saada täysi hyöty niistä monista toiminnoista ja 
palveluista, joita Natu0ra 2000 -metsät voivat tarjota yhteiskunnalle, ja varmistaa, että 
Euroopan biologinen monimuotoisuus ja ainutlaatuinen luonnonperintö turvataan ja 
tarvittaessa saatetaan ennalleen. 
 
Kirjoittajat haluavat kiittää kaikkia asiakirjan laadintaan osallistuneita tahoja arvokkaasta 

työstä ja näkemyksistä.  

 
Miksi tarvitaan rakentavaa vuoropuhelua?  
 
Jotta Natura 2000 -verkoston tavoitteet voitaisiin kokonaisuudessaan saavuttaa, eri 
eturyhmien välille on luotava kumppanuuksia ja synergiaetuja. Tällaisia eturyhmiä ovat 
esimerkiksi metsätalouden ja luonnonsuojelualan yhteisöt. Laaja kirjo erilaisia toimijoita voi 
yhdessä optimoida Natura 2000 -metsien vaikutuksen EU:n biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämistä ja ennallistamista koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Useimpien Natura 2000 -metsien omistajat ovat hyödyntäneet metsiä jo pitkään ja tuottaneet 
niiden avulla monipuolisia hyötyjä myös koko yhteiskunnalle. Nämä metsät on sisällytetty 
verkostoon biologisesti erittäin monimuotoisina alueina tai vähintään potentiaalisesti 
monimuotoisina alueina, mikä osoittaa, että useimmissa tapauksissa perinteisen 
metsätalouden avulla voidaan paitsi säilyttää biologinen monimuotoisuus myös aktiivisesti 
edistää tätä tavoitetta. Toisaalta luonnonsuojeluyhteisö on kartuttanut laajaa tietämystä lajien 
ja luontotyyppien suojelutasosta sekä tavoista, joilla suotuisa suojelun taso voidaan ylläpitää 
tai saattaa ennalleen.  
 
Eri toimijoita ei voida jakaa yksinkertaisesti perinteisiin metsänomistajiin tai 
luonnonsuojelijoihin. Molempiin yhteisöihin kuuluu erittäin monenlaisia jäseniä, jotka ajavat 
erilaisia etuja. Metsien omistussuhteet vaihtelevat koko EU:n alueella lukuisista erittäin 
pienistä ja pirstoutuneista yksityisistä metsistä laajoihin valtion omistamiin metsiin ja toisaalta 
pienistä perhetiloista suuriin yritysten omistamiin metsätiloihin. Äskettäin toteutettiin 
10 jäsenvaltiossa tutkimus, jossa pyrittiin saamaan laajempi kuva metsänomistajista ja 
-hoitajista EU:ssa. Selvitystyön ansiosta yksilöitiin erityyppisiä metsänomistajia ja -hoitajia, 
joilla on erilaiset tavoitteet ja sosioekonomiset erityispiirteet. Esimerkiksi osa 
metsänomistajista on kiinnostunut lähinnä metsätalouden taloudellisista näkökohdista ja 
suosii tehokkaaseen puunjalostukseen tähtäävää metsänhoitoa, kun taas osa harjoittaa 
luonnonläheistä ja ekologista metsänhoitoa. Osa metsänomistajista ja -hoitajista korostaa 
metsien virkistyskäyttöä. Vastaavasti laajempaan luonnonsuojeluyhteisöön kuuluu jäseniä, 
joilla on erityyppisiä intressejä ja tietämystä ja joiden järjestäytymisen taso sekä tavoitteet 
vaihtelevat (Sotirov et al., 20142). 
 
Suojelu- ja ennallistamistoimia voidaan toteuttaa Natura 2000 -metsissä tuloksellisesti vain 
silloin, jos eri toimijat yhdistävät tietämyksensä, tietotaitonsa ja kokemuksensa metsien 
kaltaisten monimutkaisten ekosysteemien käsittelyssä. Tätä varten kaikkien asianosaisten 
osapuolten on parannettava käsitystään toistensa ajattelutavoista ja tavoitteista, mikä 
edellyttää pysyvää ja rakentavaa vuoropuhelua. 

                                                 
2  Sotirov, M., Storch, S., Cappelmann, L., Sotomayor, M., Sergent, M. A., Deuffic, P., 
Kleinschmit, D., Edwards, P., Dhubhain, A., Favero, M., Pettenella, D., Arts, B., Hoogstra-Klein, M., 
Riemer, A., McDermott, C., Synthesis report on barriers and drivers of integrated forest management 
in Europe, Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosastolle 30. huhtikuuta 2014 toimitettu 
raportti, Freiburg: Freiburgin yliopisto, 2014, www.integral-project.eu 

http://www.integral-project.eu/
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Eri osapuolten erilaisten näkemysten kuvaamiseksi ja näkökohtien ymmärtämiseksi näiden 
toimijoiden asiantuntijoilta ja kaikilta työryhmän jäseniltä on tiedusteltu tähän asiakirjaan 
liittyviä odotuksia. 
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     Asiakirjaan liittyviä asiantuntijoiden näkemyksiä ja odotuksia  

 
”Tämän asiakirjan laadintavaihe koostui eri sidosryhmien välisestä kypsästä vuoropuhelusta, jossa kävi selväksi, 
että aiheeseen liittyy useita läheisiä totuuksia. Biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja kestävän 
metsänhoidon välisten synergioiden selvittäminen ja edistäminen on toteutettu erittäin tasapainoisesti, mistä on 
käytännön hyötyä suunnittelijoille, metsänhoitajille ja -omistajille Natura 2000 -alueilla.” 

 
Enrique Valero Gutiérrez del Olmo, metsätaloutta käsittelevän Copa-Cogeca-työryhmän puheenjohtaja, Bryssel, 
Belgia 

 
”Toivomme tämän julkaisun parantavan ymmärrystä direktiivin vaatimuksista ja siitä, että Natura 2000 -alueiden 
hyvä metsänhoito edellyttää voimakkaampia suojelutoimia ja biologisen monimuotoisuuden huomioimista. Lisäksi 
toivomme asiakirjan korostavan tarvetta tehostaa rakenteita ja toimintoja, jotka ovat olennaisia liitteen II tai 
uhanalaisten metsälajien, kuten vanhojen metsien sekä kuolleiden ja vanhojen puiden, kannalta.” 

 
Anna Lindhagen ja Erik Hellberg, Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto, Tukholma, Ruotsi 

 
”Pidän metsiä pitkän aikavälin dynaamisena kokonaisuutena, jossa hoito- ja suojelunäkökohdat ovat saman 
kolikon kaksi eri puolta. Sen vuoksi odotan tältä asiakirjalta joustavaa ja viisasta lähestymistapaa, ja arvelen 
tämän odotuksen täyttyneen. Erilaisten eturyhmien välistä vuoropuhelua on parannettu, ja sitä on jatkettava. 
Tähän asiakirja tarjoaa hyvän kehyksen.” 

 
Francisco Javier Ezquerra Boticario, metsänhoitovirasto, Junta de Castilla y León, Valladolid, Espanja 

 
”Euroopan metsänomistajien liitto (CEPF) suhtautuu myönteisesti uuden Natura 2000 ja metsät -asiakirjan 
laadintaprosessiin. Monitahoinen ja toisinaan ristiriitainen aihe tarjosi haasteen työryhmälle. Euroopan 
metsänomistajat edesauttavat Natura 2000 -verkoston onnistunutta toteutusta ja vaikuttavat olennaisesti 
verkoston metsien hoitoon.” 

 
Clemens v. Doderer, Euroopan metsänomistajien liitto, Bryssel, Belgia 

 
”Hyvin järjestetyn ja interaktiivisen Natura 2000 ja metsät -asiakirjan laadintaprosessin ansiosta olemme 
hyötyneet muiden eturyhmien kokemuksista ja tuoneet samalla esiin oman analyysimme tuloksia. Tässä 
prosessissa kuvattiin ensimmäistä kertaa erittäin konkreettisia ongelmia ja tarpeita, joita metsänhoitoon ja 
Natura 2000 -verkostoon liittyy, mutta esitettiin lisäksi mahdollisia ratkaisuja. Toivomme, että tämä prosessi lisää 
yhteydenpitoa kaikkien sidosryhmien välillä, jotta voidaan hoitaa ja suojella Euroopan metsävaroja, jotka 
mahdollistavat biologisesti monimuotoisen ympäristön ja elinvoimaisen vihreän talouden.” 

 
Roland Kautz, Euroopan valtionmetsien yhdistys, Bryssel, Belgia 

 
”Euroopan komission Natura 2000 -alueita ja metsiä koskeva ohjeasiakirja on hyvin ajoitettu. Metsänomistajilla ja 
-hoitajilla on keskeinen asema luonnonsuojelutavoitteiden käytännön toteutuksessa Natura-metsäalueilla, ja 
hyvien käytäntöjen vaihto on hyödyllistä. Kun Natura-tavoitteiden hallintaan liittyy erityisiä toimintatapoja tai muita 
edellytyksiä, olisi tunnustettava metsänhoitajien ja -omistajien asema ja palkittava heitä mahdollisuuksien mukaan 
näiden tärkeiden ekosysteemipalvelujen tarjoamisesta.” 

 
Pat Neville, Coillte Forest, Newtownmountkennedy, Wicklow’n kreivikunta, Irlanti 

 
”Metsät tarjoavat elinympäristön useille harvinaisille, erikoistuneille ja uhanalaisille lajeille, jotka ovat merkittävä ja 
tärkeä osa biologista monimuotoisuutta. Samanaikaisesti metsät tarjoavat luonnonvaroja kestävään käyttöön ja 
tuottavat esimerkiksi puutavaraa ja useita tärkeitä ekosysteemipalveluja. Metsätalouden ja luonnonsuojelun 
näkemykset ja terminologia eroavat toisistaan, mutta kaikkien sidosryhmien välisen avoimen näkemysten vaihdon 
kautta on luotu ohjeistus, jonka avulla voidaan lisätä keskinäistä ymmärrystä ja parantaa Natura 2000 -metsien 
tulevaa hoitoa siten, että tuotetaan kestävästi metsätalouden tuotteita ja varmistetaan biologinen 
monimuotoisuus.” 

 
 Axel Ssymank, Saksan liittovaltion luonnonsuojeluvirasto, Bonn, Saksa 
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Asiakirjan tavoite ja kohdeyleisö  
 
Asiakirjan tarkoituksena on auttaa toimivaltaisia viranomaisia, metsänhoidosta vastaavia 
keskeisiä sidosryhmiä ja luonnonsuojeluryhmiä kehittämään ja edistämään hoitojärjestelmiä 
ja -käytäntöjä – erityisesti Natura 2000 -alueilla – joiden avulla EU:n tärkeinä pitämien 
luontotyyppien ja lajien suotuisa suojelun taso pidetään yllä tai tarvittaessa saatetaan 
ennalleen koko Euroopan unionissa. Asiakirjalla voidaan myös auttaa jäsenvaltioita ja alueita 
laatimaan Natura 2000 -verkostoon liittyviä toimenpiteitä yhteisen maatalouspolitiikan ja Life-
ohjelman mukaisesti uudella ohjelmakaudella 2014–2020. 
 
Asiakirjan tavoitteena on 

 helpottaa luontodirektiivien käytännön täytäntöönpanoa vastaamalla usein kysyttyihin 
kysymyksiin Natura 2000 -metsien hoidosta ja suojelusta 

 edistää Natura 2000 -suojelutavoitteiden integrointia laajempiin 
metsätalouden/metsänhoidon toimintalinjoihin ja käytäntöihin 

 korostaa keskinäisen tiedon, ymmärryksen ja yhteistyön sekä hyvien käytäntöjen 
jakamisen merkitystä kaikkien sellaisten osapuolten välillä, joihin suojelutoiminnalla on 
vaikutusta tai jotka osallistuvat suojelutoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen 
Natura 2000 -alueilla, etenkin eri toimivaltaisten viranomaisten, maanomistajien ja 
-käyttäjien sekä luonnonsuojeluyhteisön välillä  

 painottaa monipuolisia hyötyjä, joita metsät etenkin Natura 2000 -alueilla voivat tuoda 
yhteiskunnalle. 

 
Lintu- ja luontodirektiiveissä sovelletaan toissijaisuusperiaatetta, ja jäsenvaltioiden tehtävänä 
on määrittää toimenpiteet, joilla niiden Natura 2000 -alueita hoidetaan direktiivien mukaisesti. 
Tässä asiakirjassa annetaan yleiskatsaus siitä, miten luontodirektiivit voidaan parhaiten 
panna täytäntöön metsissä, ja esitetään monenlaisia käytännön ideoita ja esimerkkejä, jotka 
perustuvat hyvän käytännön kokemuksiin eri puolilla EU:ta. Asiakirjassa keskitytään 
pääasiassa Natura 2000 -verkostoon ja metsiin sekä näitä koskeviin lintu- ja luontodirektiivien 
säännöksiin. 
 
Asiakirja esitetään ainoastaan tiedoksi, eikä se ole oikeudellisesti sitova. Se on laadittu 
keskeisten sidosryhmien (kuten metsä- ja ympäristöviranomaiset, metsänomistajien liitot, 
metsänhoitojärjestöt, ympäristöjärjestöt, tutkijat) aktiivisen vuoropuhelun kautta, millä 
varmistettiin asiakirjan käyttäjäystävällisyys ja tarkoituksenmukaisuus sekä lujitettiin 
kumppanuuteen perustuvaa lähestymistapaa. Asiakirjan ei ole tarkoitus olla ohjaileva, vaan 
siinä pyritään esittämään hyödyllisiä tietolähteitä ja neuvoja, joiden avulla viranomaiset, 
suojelualueiden hallinnasta vastaavat tahot ja kansalaisyhteiskunta voivat paremmin panna 
luontotyyppi- ja lintudirektiivien säännökset täytäntöön. Asiakirjaa voidaan päivittää 
tulevaisuudessa uusien kokemusten ja hyvien käytäntöjen perusteella.  
 
Asiakirjan sisältö 
 
Asiakirja jakautuu kolmeen osaan.  
 

 Osassa I (luvut 1–3) esitetään tiivistelmä Natura 2000 -verkostostosta erityisesti metsien 
osalta. Siinä selitetään, mikä Natura 2000 -verkosto on, miten suojelualueet valitaan ja 
miten niitä hoidetaan EU:n luontolainsäädännön mukaisesti. Lisäksi esitetään uuden 
EU:n metsästrategian tavoitteet ja metsiä varten saatavilla oleva EU:n rahoitus, kuten 
Life+-rahoitusväline ja maaseudun kehittämistä koskeva asetus (2014–2020).  
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 Osa II (luku 4) muodostaa asiakirjan ytimen. Siinä selvitetään kohdennetummin joitakin 
usein kysyttyjä kysymyksiä Natura 2000 -metsistä. Tässä osassa selitetään, mitä 
Natura 2000 -säännökset voivat tarkoittaa käytännössä metsänomistajalle tai -hoitajalle ja 
miten metsäammattilaiset voivat saada tukea muilta sidosryhmiltä ja asianosaisilta – 
kuten viranomaisilta, kansalaisjärjestöiltä tai yleisemmin kansalaisilta – 
metsänhoitotyöhönsä, jolla edistetään muun muassa Natura 2000 -verkostoa. 

 

 Osa III sisältyy erilliseen liiteasiakirjaan, jossa esitetään Natura 2000 -metsien hoitoon 
liittyviä hyvän käytännön esimerkkejä ja kokemuksia EU:n eri jäsenvaltioista.  

 
Asiakirjaa täydennetään useilla liitteillä: 
 

 Liitteessä 1 esitetään keskeiset termit ja lyhenteet. 
 

 Liitteessä 2 annetaan luettelo EU:n tärkeinä pitämistä metsäluontotyypeistä ja -lajeista, 
joille on luontotyyppi- ja lintudirektiivien mukaan osoitettava Natura 2000 -alueita ja/tai 
jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. 
 

 Liitteessä 3 kuvataan EU:n metsien tärkeimmät uhat ja paineet. 
 
 
Lukijoita, jotka eivät tunne Natura 2000 -verkostoa, uutta EU:n metsästrategiaa tai 
EU:n rahoitusvälineitä, kehotetaan tutustumaan ensin osaan I, jossa annetaan 
yleiskatsaus Natura 2000 -metsiä koskevista keskeisistä vaatimuksista ja 
mahdollisuuksista. Asiaan jo perehtyneet lukijat voivat halutessaan siirtyä suoraan 
osassa II esitettyihin usein kysyttyihin kysymyksiin.  
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OSA I: 

 
Natura 2000 -verkosto, EU:n metsäpolitiikka ja Natura 2000 -metsien 

rahoitusmahdollisuudet 
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1. METSÄT JA EU:N POLIITTINEN KEHYS  

 
 
1.1 EU:n metsien tila3 
 
Metsät ja muu metsämaa peittävät tällä hetkellä 176 miljoonaa hehtaaria eli noin 
42 prosenttia EU:n 28 jäsenvaltion maa-alasta. Metsien osuus vaihtelee huomattavasti eri 
puolilla Eurooppaa. Suurimmat metsäalueet sijaitsevat Suomessa ja Ruotsissa, missä noin 
kolme neljäsosaa maa-alasta on metsien ja muiden puustoisten alueiden peitossa.  
Vähämetsäisimpiä jäsenvaltioita ovat Malta, Alankomaat, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta. 
 
Euroopan metsäalue on kasvanut tasaisesti vuodesta 1990 lähtien metsitysohjelmien ja 
viljelyn tai laiduntamisen jälkeisen luonnollisen sukkession ansiosta. EU:n metsien biologinen 
monimuotoisuus vaihtelee runsaasti niiden hoidosta, historiasta, iästä, rakenteesta ja 
koostumuksesta riippuen.  
 

 
Kaavio 1. European Forest Map, 2006, JRC – EFDAC   
Saatavilla osoitteessa http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping 
 

                                                 
3  Lähde: Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Uusi EU:n metsästrategia: metsien ja 
metsäalan puolesta, SWD(2013) 342 final, 20.9.2013.  

http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping
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1.1.1. Metsäluontotyyppien ekologinen tausta Euroopassa 
 
Luonnonoloissa metsät olisivat vallitseva kasvipeite Euroopassa muutamia alueita lukuun 
ottamatta. Useat Euroopan metsäekosysteemit eivät ole riippuvaisia hoidosta. Niitä voivat 
ohjata vain luonnon voimasuhteet, kuten luontaiset uusiutumis- ja kehitysvaiheet, sekä laaja-
alaiset häiriöt, jotka johtuvat tulipaloista, myrskyistä tai hyönteisistä. Toisaalta monet 
metsäluontotyypit on luotu metsänhoidolla ja ovat edelleen hoidosta riippuvaisia (kuten 
Välimeren dehesas ja Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet). 
 
Euroopan alkuperäisille luonnonmetsille olivat ominaisia erilaiset luonnon dynamiikat. Pienet 
aukot ja eri kehitysvaiheiden keskisuuret mosaiikit olivat luonteenomaisia useimmille 
lehtimetsille, kun taas laaja-alaisia luonnollisia häiriötekijöitä esiintyi todennäköisesti 
tyypillisimmin havumetsissä. Luontaiset prosessit muokkasivat metsää erilaisten 
mikroluontotyyppien mosaiikiksi, joka tuki metsien runsasta biologista monimuotoisuutta. 
 

1.1.2  Metsien monikäyttö – keskeinen periaate EU:n metsissä 

 
Euroopan metsiä on pitkään hyödynnetty moneen käyttöön, ja ne tuottavat monipuolisia 
taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja kulttuurisia hyötyjä. Metsistä saadaan uusiutuvia ja 
ympäristöystävällisiä raaka-aineita, ja niillä on suuri merkitys Euroopan talouskehitykselle, 
työllisyydelle ja hyvinvoinnille varsinkin maaseudulla. Metsien luonto on erityisen 
monimuotoista tai niiden biologisen monimuotoisuuden ennallistamiseen on vähintäänkin 
hyvä mahdollisuus alueilla, joilla luonnon nykyistä kuormitusta on vähennettävä (ks. luku 2). 
 
Metsät vaikuttavat myönteisesti myös elämänlaatuun, tarjoavat miellyttävän elinympäristön, 
virkistysmahdollisuuksia ja ehkäisevää terveydenhoitoa sekä ylläpitävät ja lisäävät 
ympäristön virkistysarvoa ja ekologisia arvoja. Metsiin sisältyy lisäksi suuri osa Eurooppaa 
määrittävästä henkisestä ja kulttuuriperinnöstä. 
 
Kestävä metsänhoito edistää samanaikaisesti taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia 
tavoitteita. Kestävästi hoidettuja metsiä voidaan käyttää esimerkiksi puutuotteiden ja muiden 
tuotteiden tuotantoon, virkistykseen ja metsästykseen. Kestävällä metsänhoidolla lisätään 
samanaikaisesti metsien virkistysarvoa tai edistetään ympäristötavoitteita, jotka liittyvät 
metsien terveyden parantamiseen, biologiseen monimuotoisuuteen, ilmastonmuutoksen 
sietokykyyn sekä veden ja maaperän suojeluun. 
 
Puutavaran tuotantoon liittyvä metsän tuottavuus vaihtelee huomattavasti eri jäsenvaltioissa. 
Keskimäärin 60–70 prosenttia vuotuisesta kasvusta hakataan, mikä tarkoittaa, että kasvavien 
puiden määrä kasvaa jatkuvasti. Vuotuinen nettokasvu on kuitenkin vain yksi merkki metsän 
tuottavuudesta. Puun saatavuutta koskevissa ennusteissa on otettava huomioon myös muita 
tekijöitä, kuten ikäluokkajakautuma tai metsien saavutettavuus. 
 

Euroopan metsistä saadaan etenkin Välimeren alueella myös paljon muita 
metsätaloustuotteita, kuten korkkia. Metsät ovat kotitalouksien lämmitykseen ja 
sähköntuotantoon käytetyn biomassan pääasiallinen lähde. Viimeaikaisten arvioiden mukaan 
metsien osuus uusiutuvana energialähteenä käytetystä biomassasta nousee 66 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä. Tätä kuvaa myös energiantuotantoon käytettyjen puuvarojen 
merkittävä osuus (42 prosenttia – ks. kaavio).  
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Energiakäyttö
42 %

Sahateollisuus
24 %

Levy- ja 
vaneriteollisuus

12 %

Selluteollisuus
17 %

Muu 
materiaalikäyttö

2 %

Jalostettu 
polttopuu

3 %

 
 

Kaavio 2. EU27:n puuvarat vuonna 2010. Lähde: EUwood, 2010 
 

1.1.3  EU:n metsien yhteiskunnalle tarjoamat ekosysteemipalvelut 

 

Metsät tarjoavat suoria tuloja puutuotteiden ja muiden tuotteiden (kuten elintarvikkeet, 
polttoaine, riista, hartsi, korkki) muodossa sekä merkittävän osan Euroopan biologisesta 
monimuotoisuudesta. Lisäksi metsät tuottavat valtavasti muita tärkeitä hyötyjä yhteiskunnalle 
ja taloudelle ekosysteemipalveluina.  
 
Metsät esimerkiksi suojaavat maaperää eroosiolta ja sääntelevät vedenjakajia ja paikallisia 
hydrologisia järjestelmiä ylläpitämällä veden virtauksia. Ne sääntelevät paikallista, alueellista 
ja globaalia ilmastoa, sitovat hiiltä, suojaavat arvokkaita pölyttäjiä, puhdistavat ilmaa ja 
vesistöjä sekä suojelevat ihmisiä yleisesti luonnonkatastrofeilta, kuten maanvyöryiltä, 
maanvieremiltä, kuivuudelta ja tulvilta. Lisäksi metsät tarjoavat virkistys-, matkailu- ja 
koulutusmahdollisuuksia.  
 
Vaikka joillain metsän toiminnoilla, tavaroilla ja palveluilla on välitöntä rahallista arvoa (kuten 
puulla), on olemassa muita ekosysteemipalveluja, joita ei ole vielä asianmukaisesti ”arvotettu” 
ja joista on toisinaan myös maksettava (kuten virkistys, kulttuuriperintö, veden ja maaperän 
laatu ja määrä). Käynnissä on useita taloudellisia tutkimuksia, joissa pyritään arvottamaan 
ekosysteemipalveluja.  
 
Merkittävä osa Euroopan terveistä ekosysteemeistä sijaitsee Natura 2000 -alueilla. 
Komission viimeaikaisten tutkimusten mukaan Natura 2000 -alueilta peräisin olevien hyötyjen 
arvioidaan olevan 200–300 miljardin euron suuruusluokkaa vuodessa. Pelkästään kaikkien 
suojelualueiden luontotyyppien hiiliarvo on huomattavasti muita alueita korkeampi, ja korkein 
hiiliarvo on Natura 2000 -verkoston metsäluontotyypeillä. Vuonna 2010 tämä arvo oli 318,3–
610,1 miljardia euroa (lähde: IEEP)4. 

                                                 
4  Natura 2000 -tietosivu: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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1.1.4  Metsien omistus 

 
Noin 40 prosenttia EU:n metsäalueesta on julkisessa omistuksessa. Kunnat, 
alueet/maakunnat tai valtiot omistavat eniten metsiä Itä- ja Kaakkois-Euroopan 
jäsenvaltioissa. Julkisessa omistuksessa olevien metsätilojen koko EU:ssa on keskimäärin yli 
1 000 hehtaaria mutta vaihtelee huomattavasti eri maissa. 
 
Noin 60 prosenttia EU:n metsistä on noin 16 miljoonan yksityisen metsänomistajan hallussa. 
Yksityisten metsätilojen koko on keskimäärin 13 hehtaaria, mutta valtaosa tällaisista metsistä 
on pienempiä kuin viisi hehtaaria5. Yksityisomistuksessa olevien metsien keskimääräinen 
koko vaihtelee huomattavasti eri jäsenvaltioissa 0,7 hehtaarista Bulgariassa 130 hehtaariin 
Slovakiassa6. 
 
EU:n metsien tuottavuutta ja omistusta koskevat huomattavat erot on tärkeää tiedostaa, sillä 
ne tulevat esiin myös Natura 2000 -alueiksi osoitetuissa metsissä ja voivat siten vaikuttaa 
merkittävästi siihen, miten verkoston metsiä käytännössä hoidetaan.  
 

1.1.5  Tärkeimmät uhat ja paineet 

 
Metsiin kohdistuu moninkertaisia luonnollisia ja ihmisen aiheuttamia paineita, ja ne kärsivät 
bioottisten ja abioottisten tekijöiden aiheuttamista vahingoista.  
EU:n metsien tärkeimmät uhat ja kuormitukset vaihtelevat olennaisesti alueesta toiseen ja 
näkökulmasta riippuen (metsätalous tai metsäekologia ja luonnonsuojelu), mutta tyypillisesti 
niihin sisältyy yksi tai useampi seuraavista: metsäpalot, myrskyt, veden tai ilman 
pilaantuminen, kuivuus, haitalliset vieraslajit, tuholaiset, taudit, elinympäristöjen 
pirstoutuminen, muu maankäytön muutos, rakenteellisen ja lajien monimuotoisuuden puute, 
kestämätön tai puutteellinen hoito. Lisätietoa EU:n metsien uhista ja kuormituksista annetaan 
liitteessä 3. 
 
Nämä uhat vaikuttavat usein metsän biologiseen monimuotoisuuteen. Kansainvälinen 
luonnonsuojeluliitto IUCN arvioi, että EU:n metsälajeista 27 prosenttia nisäkkäistä, 
27 prosenttia saproksyylikovakuoriaisista, 10 prosenttia matelijoista ja 8 prosenttia 
sammakkoeläimistä on vaarassa kuolla sukupuuttoon (ETC/BD, 2010, perustuu lähteeseen 
IUCN, 2009). 
 
Tästä huolimatta metsäluontotyyppien biologisen monimuotoisuuden arvioidaan edelleen 
olevan yleisesti parempi kuin monissa muissa keskeisissä luontotyypeissä, kuten Euroopan 
niityillä ja kosteikoissa, mikä käy ilmi tavallisimpien lintujen kehityssuuntauksesta (ks. 
kaavio 3). 
 
Ilmastonmuutoksella on selkeä leveysastevaikutus, joka ilmenee lämpötilan nousuna ja 
kuivuutena Etelä-Euroopassa ja on jo nähtävissä korkeusvyöhykkeillä. Euroopan vuoristojen 
matalammilla korkeuksilla elävät lajit kärsivät jo sademäärän vähenemisestä ja lämpötilan 
noususta7. 
 
Nämä muutokset voivat heikentää metsäekosysteemien sietokykyä ja terveyttä ja lisätä 
bioottisia häiriöitä, jotka johtuvat esimerkiksi tuholaisista tai haitallisista vieraslajeista. Metsät 

                                                 
5  Lähde: metsänhoitoa koskeva EU:n toimintasuunnitelma vuosiksi 2007–2011. 
6  State of Europe’s Forests 2011, saatavilla osoitteessa http://www.foresteurope.org/full_SoEF 
7  Lähde: seitsemännen puiteohjelman MOTIVE- ja Trees4Future-hankkeet. 

http://www.foresteurope.org/full_SoEF
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voivat muuttua alttiimmiksi abioottisille häiriöille, jotka aiheutuvat yleistyvistä myrskyistä, 
kuivuuskausista ja metsäpaloista. 
 
 

 
 

Kaavio 3. Yleiset lintulajit Euroopassa – populaatioindeksi (1980 = 100) 

Lähde: EEA (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-
2014-population-index-1980) 
 
 

1.1.6  Kestävä metsänhoito Euroopassa 

 
Noin 87 prosenttia Euroopan metsistä on jonkinasteisessa ihmisen hoidossa (EEA, 2008). 
Useimpia metsiä hoidetaan kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Nämä 
periaatteet on määritelty ja vahvistettu Forest Europe -prosessissa (aikaisemmin Euroopan 
metsien suojelua käsittelevä ministerikonferenssi, MCPFE), ja niitä täydennetään useimmiten 
kansallisilla tai alueellisilla metsätalouden toimintalinjoilla tai ohjelmilla. 
 
Kestävä metsänhoito tarkoittaa metsien ja metsäalojen hoitoa ja käyttöä sellaisella tavalla ja 
tehokkuudella, että ne säilyttävät biologisen monimuotoisuutensa, tuottavuutensa, 
uusiutumiskykynsä, elinvoimansa ja kykynsä täyttää nykyisin ja tulevaisuudessa 
asiaankuuluvat ekologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset tehtävänsä paikallisella, 
kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla aiheuttamatta haittaa muille ekosysteemeille8. 
 

                                                 
8   Lähde: toinen metsien suojelua Euroopassa käsitellyt ministerikokous, 16.–
17. kesäkuuta 1993, ”Päätöslauselma H1 – Euroopan metsien kestävän hoidon ja käytön 
yleisperiaatteet”. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
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EU:ssa on käynnistetty useita aloitteita, joilla edistetään ja arvioidaan kestävää metsänhoitoa. 
Lisäksi Forest Europe on kehittänyt yleiseurooppalaisia kriteerejä ja indikaattoreita, joiden 
avulla raportoidaan kestävän metsänhoidon toteutuksesta eri maissa.  
 

Yleiseurooppalaiset kestävän metsänhoidon kuusi kriteeriä ovat seuraavat: 

 metsävarojen ylläpitäminen ja tarkoituksenmukainen lisääminen sekä metsien merkitys 
maailmanlaajuiselle hiilenkierrolle 

 metsäekosysteemien terveyden ja elinvoimaisuuden ylläpitäminen 

 metsien tuotannollisten toimintojen ylläpitäminen ja lisääminen (puutuotteet ja muut 
tuotteet) 

 biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen, suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen 
metsäekosysteemeissä 

 metsien suojaavien toimintojen ylläpitäminen, suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen 
metsien hoidossa (etenkin maaperän ja veden osalta) 

 muiden sosioekonomisten toimintojen ja edellytysten ylläpitäminen. 
 
Metsänhoitoa koskevissa toimintalinjoissa tai ohjelmissa keskitytään yleisesti uhkien 
vähentämiseen, suojaaviin ja korjaaviin toimenpiteisiin, kestävän käytön edistämiseen sekä 
geenivarojen hallintaan. Metsänhoitosuunnitelmat tai vastaavat välineet ovat tärkeitä 

kestävän metsänhoidon työkaluja toiminnan tasolla. Metsänhoitosuunnitelmiin kootaan tietoja 

(tekstiä, karttoja, taulukoita ja kaavioita), jotka on kerätty säännöllisten metsäinventaarien 
aikana toiminnallisten metsäyksikköjen (metsiköt, hoitolohkot) tasolla, sekä suunniteltuja 
toimintoja, joilla saavutetaan yksittäisiä metsikköjä tai hoitolohkoja koskevat hoitotavoitteet. 
Tilatasolla metsänomistajat ja -hoitajat voivat käyttää metsänhoitosuunnitelmia strategiseen 
ja toiminnalliseen suunnitteluun. 
 
Myös metsäsertifioinnin avulla voidaan dokumentoida metsänhoidon kestävyys. Se perustuu 
vapaaehtoisiin sitoumuksiin noudattaa kestävän metsänhoidon periaatteita tietyillä alueilla. 
Sertifioitujen metsähehtaarien ja sertifikaatin saaneiden tuotteiden määrien perusteella on 
selvää, että sertifioinnin merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. EU:n metsistä ja muusta 
metsämaasta noin puolet on FSC:n9 tai PEFC:n10 sertifioimaa, mutta tilanne vaihtelee 
huomattavasti eri maissa. 
 
 
1.2  Metsiä koskeva EU:n poliittinen kehys 

1.2.1 Uusi EU:n metsästrategia 

 
Vaikka EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, jäsenvaltioiden metsiä koskeviin päätöksiin 
vaikuttavat useat muut politiikat, jotka liittyvät esimerkiksi maaseudun kehittämiseen, 
työllisyyteen, ilmastonmuutokseen, energiaan, veteen ja biologiseen monimuotoisuuteen. 
Sen vuoksi vuonna 1998 hyväksyttiin EU:n metsästrategia11. Strategialla perustettiin 
toissijaisuusperiaatteen ja jaetun vastuun periaatteen mukaisesti kehys sellaisia metsäalan 
toimia varten, joilla tuetaan metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Metsänhoitoa koskeva 
toimintasuunnitelma12 vuosille 2007–2011 oli keskeisin väline strategian täytäntöön 
panemiseksi. 
 

                                                 
9  Hyvän metsänhoidon neuvosto (Forest Stewardship Council, FSC),  https://ic.fsc.org/  
10  Yleiseurooppalainen metsäsertifiointihanke (PEFC), http://www.pefc.org/  
11  Neuvoston päätöslauselma, annettu 15. joulukuuta 1998, Euroopan unionin 
metsästrategiasta.  
12 13 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_fi.pdf  

https://ic.fsc.org/
http://www.pefc.org/
http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_fi.pdf
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Strategian hyväksymisen jälkeen kuluneiden 15 vuoden aikana merkittävät yhteiskunnalliset 
ja poliittiset muutokset ovat vaikuttaneet metsiin sekä yhä useampiin metsäalaa koskeviin 
toimintalinjoihin, mikä on luonut monimutkaisen metsäpoliittisen toimintaympäristön. 
Vastatakseen näihin uusiin haasteisiin Euroopan komissio hyväksyi 20. syyskuuta 2013 
uuden EU:n metsästrategian13.  
 
EU:n metsästrategiassa on seuraavat ensisijaiset alat:  
 
Kestävä metsänhoito edistää tärkeiden yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista 
1. Maaseutu- ja kaupunkiyhteisöjen tukeminen 
2. EU:n metsäteollisuuden, bioenergia-alan ja laajemman vihreän talouden kilpailukyvyn ja 

kestävyyden edistäminen 
3. Metsät muuttuvassa ilmastossa 
4. Metsien suojelu ja ekosysteemipalvelujen tehostaminen 
 
Tietopohjan parantaminen 
5. Millaisia metsiä meillä on ja miten ne muuttuvat? 
6. Uusi ja innovatiivinen metsätalous ja lisäarvotuotteet 
 
Koordinoinnin ja viestinnän lisääminen  
7. Yhteistyötä metsien hoitamiseksi johdonmukaisesti ja niiden ymmärtämiseksi paremmin 
8. Metsät globaalista näkökulmasta katsottuna 
 
Neljännessä ensisijaisessa alassa ”metsien suojelu ja ekosysteemipalvelujen tehostaminen” 
viitataan Natura 2000 -verkostoon ja korostetaan, että jäsenvaltiot ”pyrkivät parantamaan 
merkittävästi ja mitattavasti metsäpuulajien ja -luontotyyppien suojelutasoa panemalla EU:n 
luonnonsuojelulainsäädännön täysimääräisesti täytäntöön ja varmistamalla viimeistään 
vuonna 2020, että kansalliset metsäsuunnitelmat edistävät Natura 2000 -verkoston 
asianmukaista hallinnointia”. Tätä asiakirjaa voidaan käyttää viiteaineistona tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. 
 

1.2.2  Metsiä koskeva EU:n rahoitustuki 
 
Toinen keskeinen EU:n väline, joka vaikuttaa metsiin ja metsänhoitoon, on maaseudun 
kehittämispolitiikka. Metsät ja metsäala saavat tällä hetkellä huomattavasti EU:n rahoitusta, 
jota myönnetään erilaisia määriä erilaisille omistustyypeille. Maaseudun kehittämistä 
koskevan asetuksen mukaiset metsätaloustoimenpiteet ovat metsästrategian resurssien 
selkäranka (90 prosenttia EU:n metsätalouteen myöntämästä kokonaisrahoituksesta) ja 
pääasiallinen EU:n rahoituslähde metsille ja metsätaloudelle. Tuoreiden lukujen mukaan 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) varattiin 
5,4 miljardia euroa metsätaloustoimenpiteisiin vuosina 2007–2013. 
 
Kaudella 2014–2020 menojen voidaan odottaa pysyvän samalla tasolla, joskin tämä riippuu 
jäsenvaltioiden maaseudun kehittämisohjelmista. Menot olisi osoitettava siten, että niillä 
edistetään uuden EU:n metsästrategian tavoitteiden saavuttamista, ja etenkin sen 
varmistamiseen, että EU:n metsiä todistettavasti hoidetaan kestävän metsänhoidon 
periaatteiden mukaisesti. 
 

1.2.2.1  Aikaisempia kokemuksia maaseuturahastosta myönnetystä EU:n metsärahoituksesta 
 

                                                 
13  COM(2013) 659 final, 20.9.2013. 
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Aiemmasta, vuosia 2007–2013 koskeneesta maaseuturahastosta tarjottiin jäsenvaltioille 
kahdeksan toimenpidettä, jotka oli nimenomaisesti kohdennettu metsiin, ja seitsemän muuta 
toimenpidettä, joita voitaisiin käyttää muun muassa metsäalan toimintaan. 
Maaseuturahastosta varattiin alun perin 8 miljardia euroa metsätalouteen (6 miljardia euroa) 
ja metsätalouteen liittyviin toimenpiteisiin (1–2 miljardia euroa). Metsätaloustoimenpiteiden 
toteutus alkoi kuitenkin hitaasti, ja tuoreiden lukujen mukaan kahdeksan 
metsätaloustoimenpiteen ylittävää rahoitusta supistettiin 5,4 miljardiin euroon.  
 
Viimeaikaiset tiedot osoittavat, että kahdessa ympäristöalan toimenpiteessä suorituskyky jäi 
reilusti alle keskiarvon: päivitetyn suunnitelman (2011) mukaisista metsätalouden 
ympäristötuista ja Natura 2000 -tuista käytettiin alle 14 prosenttia. Maatalousmaan 
metsityksessä onnistuttiin parhaiten (40 prosenttia). Metsänhoitomahdollisuuksien 
palauttamista ja palojen ja luonnonkatastrofien ehkäisemistä koskevassa toimenpiteessä 
saavutettiin myös 40 prosentin täytäntöönpanotaso. 
 
Metsätaloustoimenpiteiden rahoitusta käsittelevissä arvioinneissa jäsenvaltiot ja sidosryhmät 
totesivat, että niillä oli vaikeuksia tulkita useita vaatimuksia ja että ne pitivät hallinnollista 
rasitusta (mukaan lukien kansalliset ja alueelliset lisävaatimukset) ja rahaston pieniä 
rahoitusosuuksia keskeisinä syinä rahoituksen vähäiselle käytölle. 
 
Osassa III annetaan esimerkkejä siitä, miten maaseudun kehittämisohjelmaa on käytetty 
Natura 2000 -alueiksi osoitettujen metsien hoitotoimenpiteiden rahoittamiseen. 
 

1.2.2.2  Saatavilla oleva rahoitustuki kaudella 2014–2020  

 
Kuluvalla rahoituskaudella 2014–2020 maaseuturahasto14 on jaettu kuuteen prioriteettiin, 
jotka liittyvät EU 2020 -strategiaan. Maaseudun kehittämistä koskeva asetus kattaa metsät ja 
metsätalouden useimmissa näistä kuudesta prioriteetista:  

 tietämyksen siirto ja innovaatioiden edistäminen metsätaloudessa (prioriteetti 1)  

 metsien kestävän hoidon ja käytön edistäminen (prioriteetti 2)  

 maa- ja metsätalouteen liittyvien ekosysteemien ennallistaminen, säilyttäminen ja 
parantaminen erityisesti Natura 2000 -alueilla (prioriteetti 4)  

 resurssitehokkuuden edistäminen sekä vähähiilisen ja ilmastonmuutosta kestävän 
talouden tukeminen maatalous-, elintarvike- ja metsäsektoreilla (prioriteetti 5). 

 
Asetuksessa säädetään myös yleisestä vaatimuksesta, jonka mukaan tiettyä (jäsenvaltioiden 
maaseudun kehittämisohjelmissa määrittelemää) tilakokoa suurempien tilojen osalta tuen 
saamisen edellytyksenä on metsien hoito kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti 
(mikä osoitetaan esittämällä metsänhoitosuunnitelmaan tai vastaavaan välineeseen 
perustuvat asiaankuuluvat tiedot). Tämä vaatimus antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden 
asettaa metsänhoitosuunnitelmille asianmukainen kynnysarvo, jossa otetaan huomioon 
niiden yhteiskunnallis-luonnonmaantieteelliset erityispiirteet ja tunnustetaan samanaikaisesti 
asianmukaisen suunnittelun ja saavutettujen tulosten merkitys tällä alalla. 
 
Uudessa asetuksessa säädetään seuraavista metsätalouteen liittyvistä keskeisistä 
toimenpiteistä:  

 21 artikla: Investoinnit metsäalueiden kehittämiseen ja metsien elinkelpoisuuden 
parantamiseen, mukaan lukien 

o metsitys ja puustoisen maan muodostaminen (22 artikla)  

                                                 
14  Ks. asetus (EU) N:o 1305/2013: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:FI:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:FI:PDF
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o peltometsätalousjärjestelmien käyttöönotto (23 artikla)  
o metsäpaloista, luonnonkatastrofeista ja muista katastrofeista, tuholaiset ja taudit 

sekä ilmastoon liittyvät uhat mukaan luettuina, metsille aiheutuvien vahinkojen 
ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen (24 artikla)  

o investoinnit, joilla parannetaan metsäekosysteemien häiriönsietokykyä ja 
ympäristöarvoa sekä metsäekosysteemien potentiaalia ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen (25 artikla)  

o investoinnit metsätalouden tekniikoihin sekä metsätuotteiden jalostukseen, 
käyttöönottoon ja kaupan pitämiseen (26 artikla)  

 30 artikla: Natura 2000 -tuet ja vesipuitedirektiivin mukaiset tuet 

 34 artikla: Metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalvelut ja metsien suojelu 

 35 artikla: Yhteistyö. 

 

1.2.2.3. Metsätaloutta tukeva EU:n koheesiopolitiikka  

 
Maaseuturahaston lisäksi jäsenvaltiot ja valtiota pienemmät alueet voivat saada tukea 
Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). EAKR:sta15 
yhteisrahoitetaan aluekehitykseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ohjelmia ja hankkeita, 
jotka voivat liittyä suoraan tai välillisesti metsiin ja metsätalouteen. Tällaisia voivat olla 
esimerkiksi EAKR:n investoinnit Natura 2000 -verkostoon, biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen edistäminen sekä tuki pk-yrityksille ja innovaatioille.  
 
EAKR:sta yhteisrahoitetaan myös rajat ylittäviä, valtioiden välisiä ja alueiden välisiä 
yhteistyöohjelmia (Interreg)16, joilla voidaan tukea metsiin ja metsätalouteen liittyviä 
hankkeita. Hankkeisiin voi sisältyä toimia seuraavilla aloilla: seuranta- ja tietojärjestelmät 
sekä metsäpaloihin liittyvät verkostot, kestävä maankäyttö, ilmastonmuutokseen 
sopeutumista, hiilen sitoutumista ja riskien vähentämistä koskevien tietojen jako, biologinen 
monimuotoisuus, vuoristoalueiden väestökatoa torjuvat ja bioenergian käyttöä tukevat 
toimintalinjat, uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiatehokkuutta koskeva yhteistyö 
sekä alueiden kestävä kehittäminen pk-yritysten avulla. 
 

1.2.3 Life   

 
Metsiä varten myönnetään huomattavasti rahoitusta myös EU:n Life-ohjelmasta, joka on 
toistaiseksi ainoa EU:n väline, joka on nimenomaisesti tarkoitettu ympäristö- ja 
ilmastohankkeiden rahoittamiseen. Noin puolet sen talousarviosta on varattu luontoa ja 
biologista monimuotoisuutta varten. Ohjelma käynnistettiin vuonna 1992, ja siitä lähtien on 
myönnetty useita kymmeniä miljoonia euroja yli 300 hankkeeseen, joissa hoidetaan ja 
ennallistetaan metsäluontotyyppejä ja -lajeja Natura 2000 -alueilla. Metsistä on laadittu myös 
Life-esite17.  
 

                                                 
15  Ks. asetus (EU) N:o 1301/2013:  
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32013R1301  
16  Ks. asetus (EU) N:o 1299/2013: 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32013R1299  
17   Lisätietoa on saatavilla Euroopan komission julkaisusta ”LIFE and European forests” 
osoitteessa  
 http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.p
df  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32013R1299
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf
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Käynnissä olevissa luonnon ja biologisen monimuotoisuuden Life+-hankkeissa muun muassa 
poistetaan haitallisia vieraslajeja, laaditaan metsäluontotyyppejä koskevia hoitosuunnitelmia 
ja sovitaan asianmukaisista hoitojärjestelmistä paikallisten sidosryhmien kanssa, rahoitetaan 
ennallistamishankkeita, joilla parannetaan metsien rakenteellista monimuotoisuutta, 
käynnistetään maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyviä metsätalouden 
ympäristöjärjestelmiä demonstroinnin avulla ja toteutetaan hyvän käytännön hankkeita. Life-
välineellä tuetaan myös sellaisten ohjeasiakirjojen ja työkalujen laadintaa, joilla edistetään 
biologista monimuotoisuutta tukevaa metsänhoitoa. 
 
 

371

335
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220

149

129

113
102

100

Metsät

Luontaiset ja puoliluontaiset niityt

Makeanveden luontotyypit

Suot

Rannikon ja suolamaiden luontotyypit

Lauhkean alueen nummet ja pensaikot

Kallioiset luontotyypit ja luolat

Rannikoiden hiekkadyynit ja sisämaan
dyynit

Sklerofyyttiset pensaikot (matorral)

 

Kaavio 4. Life-hankkeissa käsiteltyjä luontotyyppejä (hankkeiden määrä vuosina 1992–2008) 

Lähde: Life-hankkeiden tietokanta 
 
 

Natura 2000 -alueiden yksityismetsien hoitoa koskeva Life-hanke Suomessa 
 
Keski-Suomi on maan puuteollisuuden ydinaluetta. Useimmat alueen metsät ovat 
yksityisomistuksessa, ja maanomistajat omistavat suhteellisen pieniä metsälohkoja. Maanomistajat 
olivat huolissaan siitä, että alueen osoitus Natura 2000 -verkostoon rajoittaisi kaikkea toimintaa, joten 
paikallinen luonnonsuojeluviranomainen käynnisti Life-Luonto -hankkeen, jolla lisättiin tietoa 
Natura 2000 -verkostosta ja sen käytännön vaikutuksista yksityisille maanomistajille. Yhdessä 
hankkeen keskeisistä toimista tarjottiin pilottialueella kullekin omistajalle mahdollisuus hankkia omalle 
maalleen metsänhoitosuunnitelma. 
 
Suunnitelmissa tarkasteltiin metsän taloudellista potentiaalia sekä sen suojeluvaatimuksia. Näin 
omistajat saivat selkeän käsityksen Natura 2000 -verkoston vaikutuksista heidän metsiinsä sekä 
ehdotuksia siitä, miten he voivat saada tuloja metsistään kestävällä tavalla, joka on yhdenmukainen 
Natura 2000 -suojelutavoitteiden kanssa. Järjestelmä osoittautui varsin suosituksi. Vain harvat 
maanomistajat olisivat investoineet metsänhoitosuunnitelmiin ilman ohjelmaa. 
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Arotammimetsien ennallistamista koskeva Life-hanke Unkarissa18 
 
Unkarin arotammimetsät ovat ainutlaatuisia luontotyyppejä, joita on käytetty karjan laiduntamiseen ja 
kaupalliseen hakkuuseen vuosisatojen ajan. Useimmat niistä on muutettu puuttomiksi laidunmaiksi tai 
viljelymaiksi. Unkarin suuren alangon metsittämisen aikana alueelle vakiintui alkuperäiseen lajistoon 
kuulumattomia metsäkasveja. Alkuperäisestä metsäpeitteestä on säilynyt tähän päivään saakka vain 
pieniä alueita. Nagykőrösin kaupungin arotammimetsät kuuluvat niistä suurimpiin. 
 
Nagykőrösin kunta aloitti yhdessä Tonavan-Ipolyn kansallispuistoa hallinnoivan viranomaisen ja 
WWF:n kanssa Life-Luonto-hankkeen, jossa ennallistetaan hankealueen arotammimetsiä poistamalla 
epäluontaisia kasveja ja istuttamalla metsälle luontaisia lajeja. Kansallispuisto vuokrasi aikaisemmin 
puuntuotantoon käytettyjen yksityisten metsien käyttöoikeudet 90 vuodeksi innovatiivisella 
sopimuksella. Sopimus kattoi yksityisessä omistuksessa olevia arotammimetsiä, joilla oli korkein 
suojeluarvo ja joita hoidettiin suojelun ehdoin. Maanomistajille korvattiin ansionmenetyksiä, jotka 
johtuivat kaupallisen hakkuun lopettamisesta näillä alueilla, ja poistetuista haitallisista vieraslajeista 
(kuten valeakaasia tai kiiltotuomi) saatava puu luovutettiin metsänhoitajille. 
 
Natura 2000 -alueelle on myös laadittu pitkän aikavälin hoito- ja käyttösuunnitelma, ja 
metsänomistajien välille on kehittynyt voimakas kumppanuus hankkeen toteutuksen aikana. 

 
Uusi Life-ohjelma19 tuli voimaan tammikuussa 2014. Se on jaettu kahteen erilliseen 
alaohjelmaan, joista toinen koskee ympäristöä (noin 2,1 miljardia euroa toiminta-avustuksia) 
ja toinen ilmastotoimia (noin 700 miljoonaa euroa). Hieman yli puolet Ympäristö-alaohjelman 
määrärahoista on varattu luonnon ja luonnon monimuotoisuuden toiminta-avustuksiin ja 
erityisesti Natura 2000 -toimiin. Luonnon ja luonnon monimuotoisuuden tukeen on siten 
osoitettu yhteensä 1,22 miljardia euroa määrärahoja seitsemän vuoden aikana. 
 
Sen lisäksi, että ohjelmasta rahoitetaan ”perinteisiä” hankkeita entiseen tapaan, on luotu 
uudentyyppinen toimenpide: integroitu hanke. Näillä hankkeilla pyritään tukemaan entistä 
strategisempaa lähestymistapaa EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon. Niillä on 
erityisesti tarkoitus edistää jäsenvaltioiden hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävien 
toimintasuunnitelmien kokonaisvaltaista täytäntöönpanoa Natura 2000 -alueilla. Tämä 
tehdään esimerkiksi tukemalla Natura 2000 -alueiden hoitoa ja ennallistamista laajalla 
maantieteellisellä alueella, joka voi olla esimerkiksi valtiota pienempi alue tai koko maa (ks. 
lisätietoa kohdassa 2). 
 
Ensimmäinen monivuotinen työohjelma20 hyväksyttiin maaliskuussa 2014. Siinä määritetään 
kuhunkin alakohtaiseen painopisteeseen liittyviä rahoituksen painopistealoja seuraaviksi 
neljäksi vuodeksi. Seuraavat hankeaiheet liittyvät erityisesti metsiin:  
 
Luonto-painopistealueella:  

 Hankkeet, joiden tarkoitus on parantaa yhteisön laajuisesti tärkeiden luontotyyppien tai 
lajien (myös lintulajien) suojelun tasoa näitä luontotyyppejä tai lajeja varten ehdotetuilla 
tai nimetyillä Natura 2000 -alueilla.  

 Hankkeet, joissa pannaan täytäntöön yksi tai useampia asianomaisen hankkeiden 
toteutusjärjestyksen sisältävän toimintasuunnitelman, sellaisena kuin se on 
jäsenvaltioiden päivityksen jälkeen, mukaisia toimia tai Natura 2000 -verkoston 
eliömaantieteellisten seminaarien yhteydessä määritettyjä, suositeltuja tai sovittuja 
konkreettisia toimia. 

                                                 
18  http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home 
19   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta. 
20  http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf
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 Hankkeet, jotka kohdistuvat haitallisiin vieraslajeihin tilanteissa, joissa nämä 
todennäköisesti heikentävät yhteisön laajuisesti tärkeiden lajien (myös lintujen) tai 
luontotyyppien suojelun tasoa, ja joilla tuetaan Natura 2000 -verkostoa.  

 
Resurssitehokkuus-painopistealueella:  

 Toimenpiteet, jotka koskevat metsien seurantajärjestelmiä ja metsätietojärjestelmiä 

sekä metsäpalojen ennaltaehkäisyä. Tämän otsikon alla toteutettavissa hankkeissa 
voidaan käyttää kehittyneitä menetelmiä kestävän metsänhoidon demonstroimiseksi 
alueellisella, kansallisella tai ylikansallisella tasolla sovittujen (Forest Europe -prosessin) 
kriteerien ja indikaattorien mukaisesti. Lisäksi hankkeissa pyritään saavuttamaan EU:n 
uuden metsästrategian ja vuoteen 2020 ulottuvan luonnon monimuotoisuutta koskevan 
EU:n strategian tavoitteet. Siihen sisältyvät myös hankkeet, joissa käytetään uusia tietoja 
metsistä niiden vastustuskyvyn parantamiseksi kaupungistumiseen, maankäytöstä 
luopumiseen tai perinteisten maankäyttötaitojen menetykseen liittyvistä 
väestönmuutoksista johtuvien uhkien yhteydessä. 

 
Ympäristöhallinto ja -tieto -painopistealueella: 

 Valmiuksien kehittämiskampanjat olennaisten ja EU:n laajuisesti edustavien metsä- ja 
metsäpalotietojen koordinoimiseksi ja niitä koskevien ohjeiden antamiseksi.  

 Hankkeet, joilla tuetaan Natura 2000 -alueiden hallinnoijien parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa ja osaamisen kehittämistä Natura 2000 -verkoston uusien eliömaantieteellisten 
seminaarien suositusten mukaan. 
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2. EU:N LINTU- JA LUONTODIREKTIIVIT 

 
2.1  Euroopan biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskeva EU:n sitoumus 
 
Kuten edellisessä luvussa todettiin, uuden EU:n metsästrategian yksi ensisijaisista aloista on 
”metsien suojelu ja ekosysteemipalvelujen tehostaminen”, ja siinä todetaan, että jäsenvaltiot 
”pyrkivät parantamaan merkittävästi ja mitattavasti metsäpuulajien ja -luontotyyppien 
suojelutasoa panemalla EU:n luonnonsuojelulainsäädännön täysimääräisesti täytäntöön ja 
varmistamalla viimeistään vuonna 2020, että kansalliset metsäsuunnitelmat edistävät 
Natura 2000 -verkoston asianmukaista hallinnointia”. 
 
Tämä vastaa täysin EU:n jäsenvaltioiden vuonna 2010 tekemää sitoumusta, jonka mukaan 
”EU:n biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ja ekosysteemipalvelujen heikentyminen 
on pysäytettävä vuoteen 2020 mennessä ja palautettava biologinen monimuotoisuus ja 
ekosysteemipalvelut mahdollisuuksien mukaan ennalleen tehostaen samalla EU:n toimia 
koko maapallon biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen estämiseksi”21. 

Toukokuussa 2011 hyväksytyssä luonnon monimuotoisuutta koskevassa EU:n 
strategiassa22 vahvistetaan poliittiset puitteet tämän yleisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
Useat strategian tavoitteista vaikuttavat suoraan metsiin, kuten tavoite 1, jossa kehotetaan 
jäsenvaltioita panemaan lintu- ja luontodirektiivit täysimääräisesti täytäntöön erityisesti siten, 
että ”vuoteen 2020 mennessä pysäytetään kaikkien EU:n luontolainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvien lajien ja luontotyyppien tilan huonontuminen ja saavutetaan niiden 
tilan merkittävä ja mitattavissa oleva parannus verrattuna tämänhetkisiin arviointeihin”. 
 
Luonnon monimuotoisuutta koskevassa EU:n strategiassa asetetaan seuraava 
kunnianhimoinen tavoite: 

Vuoteen 2020 mennessä pysäytetään kaikkien EU:n luontolainsäädännön soveltamisalaan 
kuuluvien lajien ja luontotyyppien tilan huonontuminen ja saavutetaan niiden tilan merkittävä 
ja mitattavissa oleva parannus verrattuna tämänhetkisiin arviointeihin:  
(i) luontodirektiivin perusteella tehtävistä arvioinneista ne, jotka osoittavat suojelun tason 

parantuneen, lisääntyvät luontotyyppien osalta 100 prosentilla ja lajien osalta 
50 prosentilla ja 

(ii) lintudirektiivin perusteella tehtävistä arvioinneista ne, jotka osoittavat turvallista tai 
parantunutta tilaa, lisääntyvät 50 prosentilla. 

Metsillä on erityisen tärkeä asema tämän tavoitteen saavuttamisessa. Metsät sisältävät 
erittäin merkittävän osan Euroopan uhatusta biologisesta monimuotoisuudesta, minkä lisäksi 
ne kattavat noin puolet Euroopan Natura 2000 -verkoston koko alueesta. Sen vuoksi on 
tärkeää, että metsänomistajat ja -hoitajat tuntevat hyvin luontotyyppi- ja lintudirektiiveissä 
niille asetetut tavoitteet ja oikeudelliset vaatimukset, etenkin Natura 2000 -alueiden suojelun 
ja hoidon yhteydessä, jotta voidaan edesauttaa tavoitteiden saavuttamista. 

                                                 
21  Ympäristöneuvoston päätelmät 15. maaliskuuta 2010. Saatavilla osoitteessa 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FI&f=ST%207536%202010%20INIT 
22 Luonnonpääoma elämämme turvaajana: luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia 
vuoteen 2020, KOM(2011) 244, 3.5.2011. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final
%20lowres.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5B1%5D.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5B1%5D.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
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Kuten tässä luvussa selitetään, tämä edellyttää toimia, jotka ulottuvat kestävän metsänhoidon 
yleisperiaatteiden soveltamista pidemmälle. Lisätoimia voi olla syytä toteuttaa yksittäisillä 
alueilla, jos niillä esiintyviin, EU:n tärkeinä pitämiin lajeihin tai luontotyyppeihin liittyy erityisiä 
suojelutarpeita. 
 
Jäljempänä esitetään kahden EU:n luontodirektiivin säännökset sekä direktiivien ja biologista 
monimuotoisuutta koskevan EU:n politiikan muut näkökohdat, joilla on merkitystä 
metsänomistajien ja -hoitajien kannalta. Tavoitteena on esittää taustatietoja ja 
lainsäädäntökehys, joita tarvitaan yksityiskohtaisempia kysymyksiä ja vastauksia varten 
osassa II.  
 
2.2  Lintu- ja luontodirektiivit 
 
Lintudirektiivi23 ja luontodirektiivi24 ovat biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n politiikan 
kulmakivet. Niiden ansiosta EU:n 28 jäsenvaltiota voivat toimia yhdessä yhteisen 
lainsäädäntökehyksen puitteissa Euroopan uhanalaisimpien ja arvokkaimpien lajien ja 
luontotyyppien säilyttämiseksi niiden luontaisella levinneisyysalueella EU:ssa. 
 
Lintudirektiivin soveltamisalaan kuuluvat kaikki luonnonvaraisina EU:ssa elävät lintulajit (noin 
500 lajia). Luontodirektiivin soveltamisalaan puolestaan sisältyy noin 2 000 lajia, jotka 
tarvitsevat suojelua niiden häviämisen estämiseksi tai koska ne edustavat tärkeitä 
luontotyyppejä EU:ssa. Lisäksi luontodirektiivillä suojellaan erikseen noin 230 luontotyyppiä. 
Näitä kutsutaan usein yhteisön tärkeinä pitämiksi lajeiksi tai luontotyypeiksi (ks. lisätietoa 
luvussa 3 ja liitteessä 2). 
 
Näiden kahden direktiivin yleisenä tavoitteena on varmistaa, että niiden nojalla suojeltujen 
lajien ja luontotyyppien suotuisa suojelun taso25 säilytetään tai saatetaan ennalleen niiden 
luontaisella levinneisyysalueella EU:ssa. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi ottaen samalla huomioon taloudelliset, 
sosiaaliset ja sivistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet. 
 
Tavoite on määritelty myönteisesti: tavoitteena on suotuisa tilanne, joka on saavutettava ja 
säilytettävä. Sen vuoksi ei riitä, että pelkästään ehkäistään tilanteen huononemista. 
 
Tarkemmin ottaen EU:n luontodirektiiveissä vaaditaan jäsenvaltioita  
 

 osoittamaan, säilyttämään ja tarvittaessa ennallistamaan ydinalueita, joilla 
suojellaan luontodirektiivin liitteessä I ja II sekä lintudirektiivin liitteessä I lueteltuja lajeja ja 
luontotyyppejä sekä muuttolintuja; yhdessä nämä alueet muodostavat EU:n laajuisen 
Natura 2000 -verkoston 
 

 perustamaan suojelujärjestelmän kaikille Euroopan luonnonvaraisille lintulajeille ja 
muille uhanalaisille lajeille, jotka luetellaan luontodirektiivin liitteessä IV ja V. Tätä 
suojelujärjestelmää sovelletaan lajien koko luontaisella levinneisyysalueella EU:ssa 
eli sekä Natura 2000 -alueilla että niiden ulkopuolella. 

                                                 
23  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY (kodifioitu toisinto luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta annetusta neuvoston direktiivistä 79/409/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna) – 
ks. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN  
24   Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta, konsolidoitu toisinto 1.1.2007 – ks. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  
25  ’Suotuisan suojelun tason’ käsitettä ei mainita lintudirektiivissä, mutta erityisiin suojelualueisiin 
liittyy vastaavia vaatimuksia. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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2.3  EU:n suojeltujen lajien ja luontotyyppien suojelutaso  
 
Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kuuden vuoden välein niiden EU:n tärkeinä pitämien 
luontotyyppien ja lajien suojelun tason, joita niiden alueella – ei siis ainoastaan Natura 2000 
-alueilla – esiintyy. Tämä tehdään käyttämällä vakiomenetelmää26, jonka avulla komissio voi 
koota tietoja luonnonmaantieteellisesti ja koko EU:n tasolla.  
 
Kahden luonnonsuojeludirektiivin nojalla suojeltujen lajien ja luontotyyppien suojelutasoa 
koskeva viimeisin luontokertomus julkaistiin toukokuussa 2015, ja se kattaa vuodet 2007–
2012. Kertomuksen tietojen perusteella arvioidaan direktiivien tavoitteen edistymistä sekä 
asetetaan uusia suojelutavoitteita ja -painopisteitä ja mukautetaan olemassa olevia 
viimeisimpien tietojen mukaisesti. Vuoden 2015 arvioinnissa todetaan, että 
metsäluontotyyppien suojelutaso on yleisesti ottaen heikko ja että työtä riittää edelleen, jotta 
luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian ja uuden EU:n metsästrategian 
tavoitteet voidaan saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. 
 

Mitä suotuisa suojelun taso tarkoittaa? (luontodirektiivin 1 artikla) 

Luontotyypin suojelun taso katsotaan ”suotuisaksi”, jos 
- sen luontainen levinneisyys sekä alueet, joilla sitä esiintyy tällä alueella ovat vakaita tai 

laajenemassa ja 
- erityinen rakenne ja erityiset toiminnot, jotka ovat tarpeen sen säilyttämiseksi pitkällä aikavälillä, 

ovat olemassa ja säilyvät todennäköisesti ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa ja 
- alueelle luonteenomaisten lajien suojelun taso on suotuisa. 
 
Lajin suojelun taso katsotaan ”suotuisaksi”, kun 
- kyseisen lajin kannan kehittymistä koskevat tiedot osoittavat, että tämä laji pystyy pitkällä 

aikavälillä selviytymään luonnollisten elinympäristöjensä elinkelpoisena osana, ja 
- lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä ole vaarassa pienentyä ennakoitavissa olevassa 

tulevaisuudessa, ja 

- lajin kantojen pitkäaikaiseksi säilymiseksi on ja tulee todennäköisesti olemaan riittävän laaja 
elinympäristö. 

 
Arvioinnissa tarkasteltiin kaikkien metsäluontotyyppien suojelutasoa yhdeksällä 
luonnonmaantieteellisellä alueella vuosina 2007–2012. Tulokset osoittavat, että arvioiduista 
luontotyypeistä vain 15 prosentissa suojelutaso oli suotuisa ja 80 prosentissa suojelutaso oli 
epäsuotuisa (kaavio 5). 
 
Jos näitä tuloksia verrataan aiempaan vuosien 2001–2006 arviointiin (ks. kaavio 6 
jäljempänä), on ensiksi pantava merkille, että suojelutasoa koskeva tietämys on parantunut 
jonkin verran. Metsäluontotyyppien huonoa suojelutasoa koskevien arviointien määrä on 
vähentynyt, mutta kaiken kaikkiaan epäsuotuisaa tasoa osoittavien arviointien osuus on 
kasvanut (63 prosentista 80 prosenttiin). Eri vuosien tulosten vertailu on kuitenkin tehtävä 
varovaisesti, sillä tietämys ja arviointimenetelmät ovat parantuneet. 
 

                                                 
26  Saatavilla osoitteessa http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 
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Kaavio 5. Metsäluontotyyppien suojelun taso vuosina 2007–2012 

Huom.: arviointien määrä ilmoitetaan suluissa. 
Lähde: laadittu Eionetissa (17 artiklassa tarkoitettu portaali) julkaistuista tuloksista27 

 
 

 
 
Kaavio 6. Metsäluontotyyppien suojelun taso vuosina 2001–2006  

Huom.: arviointien määrä ilmoitetaan suluissa. Maantieteellinen alue EU25 (pois lukien Bulgaria ja 
Romania). Lähde: ETC/BD, 2008 
 
 
2.4  EU:n tärkeinä pitämien metsäluontotyyppien ja -lajien tärkeimmät kuormitukset ja 
uhat 
 
Seuraavaksi esitetään tiivistelmä tärkeimmistä uhista ja paineista, joita yhteisön tärkeinä 
pitämiin metsäluontotyyppeihin kohdistuu. Tiedot ovat peräisin luontodirektiivin 17 artiklan 
mukaisista jäsenvaltioiden kertomuksista vuosilta 2007–2012. Tiivistelmä perustuu 
17 artiklassa tarkoitetussa viiteportaalissa28 julkaistujen kansallisten kertomusten alustavaan 
analyysiin. Kertomuksissa käytetty uhkien ja kuormitusten luettelo on saatavilla myös 
portaalissa. 

                                                 
27   Kaavio perustuu 81 metsäluontotyypin arviointiin. Nämä luontotyypit kuuluvat luontodirektiivin 
ryhmään 9 ”Metsät”. Arviointien tulokset ovat saatavilla osoitteessa http://bd.eionet.europa.eu/article-
ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment 
28  Ks. http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013 

http://bd.eionet.europa.eu/article-ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment
http://bd.eionet.europa.eu/article-ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013
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Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet tärkeimmät uhat ja paineet kunkin luontotyypin osalta kullakin 
luonnonmaantieteellisellä alueella29, jolla luontotyyppiä esiintyy. Uhat ja paineet vaihtelevat 
eri alueilla. Sen vuoksi ne tiivistetään jäljempänä kutakin luonnonmaantieteellistä aluetta 
kohden. 
 
Alppivyöhyke 
 
Tämän alueen metsäluontotyyppeihin kohdistuvat tärkeimmät uhat liittyvät metsänhoitoon ja 
metsätalouteen ja johtuvat pääosin metsien hoito- ja käyttötavoista (kuten kuolleiden ja 
kuolevien puiden poistaminen, epäluontaisten metsälajien istutus, raivaus) sekä metsien 
hyödyntämisestä ilman uudelleenistutusta tai luontaista jälkikasvua. Ihmisen aiheuttamat 
häiriöt, jotka liittyvät pääasiassa hiihtokeskuksiin, ilmoitetaan usein tärkeimmiksi uhiksi tällä 
alueella. 
 
Joitakin muita huomioon otettavia uhkia ovat teiden ja moottoriteiden rakennus, riistaeläinten 
aiheuttamat vahingot (liian tiheä kanta), ilmansaasteet (ilman epäpuhtaudet), metsäpalot, 
lajikoostumuksen muutos (sukkessio) ja luontotyypin vaihtuminen ja muuttuminen. 
 
Atlantin vyöhyke 
 
Tietyt metsänhoitoon ja metsätalouteen liittyvät hoitomenetelmät, kuten kuolleiden ja 
kuolevien puiden liiallinen poistaminen, kuuluvat atlanttisten metsien tärkeimpiin uhkiin. 
Haitallisten vieraslajien esiintyminen ja ihmisen aiheuttama luontotyyppien välisten 
yhteyksien väheneminen kuormittavat useita alueen metsäluontotyyppejä. 
 
Rannikko- ja tulvametsiin kohdistuvia keskeisiä uhkia ovat (limnisten ja maanpäällisten) 
pintavesien pilaantuminen, tulvavirtojen muutokset ja vedenotto pohjavedestä. 
 
Boreaalinen vyöhyke 
 
Metsänhoitoa, kuten metsän raivausta ja puukerroksen harvennusta, pidetään yhtenä 
tärkeimmistä uhista, samoin kuin ihmisen aiheuttamaa luontotyyppien välisten yhteyksien 
vähenemistä ja eliöyhteisön evoluutiota (sukkessio). Merkittäviä uhkia liittyy myös 
luonnonjärjestelmien muuttumiseen, kuten ihmisen aiheuttamiin hydrologisiin muutoksiin 
(kanavointi ja vesivirtojen muuttaminen, tulvien väheneminen). Nämä tekijät vaikuttavat tulva- 
ja rannikkometsien lisäksi myös joihinkin muihin boreaalisiin metsätyyppeihin, kuten 
suometsiin ja boreaalisiin luonnonmetsiin. 
 
Lisäksi kasvinsyöjät (mukaan lukien riistaeläimet) aiheuttavat vahinkoa, jota on pidettävä 
tärkeänä uhkana alueen metsäluontotyypeille. 
 
Mannervyöhyke 
 
Mannervyöhykkeen metsäluontotyyppien tärkeimpiä uhkia ovat ilmansaasteet, haitalliset 
vieraslajit, ihmisen aiheuttama luontotyyppien välisten yhteyksien väheneminen, 
lajikoostumuksen muutos (sukkessio), kasvinsyöjien (mukaan lukien riista) aiheuttamat 
vahingot ja teiden ja moottoriteiden rakentaminen. Metsänhoidon osalta epäluontaisten 
puiden istutus, aluskasvillisuuden poistaminen ja kuolleiden ja kuolevien puiden liiallinen 

                                                 
29  Euroopan unionissa on yhdeksän luonnonmaantieteellistä aluetta, joista jokaisella on 
luonteenomainen kasvillisuus, ilmasto ja geologia. Ks. 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1 
 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1
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poistaminen ovat ilmoitusten mukaan tärkeimpiä uhkia alueen metsäluontotyypeille. Myös 
metsien hävittäminen on ongelmallista.  
 
Joitakin muita ilmoitettuja uhkia ovat suojelutoimenpiteiden puutteellinen toteutus, 
metsäpalot, luontainen rehevöityminen, taudit (mikrobiperäiset patogeenit), kuivuus ja 
sademäärän väheneminen, luontotyyppien vaihtuminen ja muuttuminen sekä ihmisen 
aiheuttamat hydrologiset muutokset (pääasiassa tulva- ja rannikkometsissä). 
 
Makaronesian vyöhyke 
 
Tämän alueen metsäluontotyyppien tärkeimmät uhat liittyvät laiduntamiseen, eläinten 
kasvatukseen ja kasvinsyöjien (mukaan lukien riista) aiheuttamiin vahinkoihin. Myös 
haitallisia vieraslajeja pidetään merkittävänä uhkana. 
 
Joitakin muita huomioon otettavia tekijöitä ovat urheilu- ja vapaa-ajan toiminta, 
virkistystoiminta, hydrologiset muutokset, lajienvälinen kilpailu (kasvisto), luonnonkatastrofit 
(myrskyt) ja lämpötilan muutokset (kuten lämpötilan nousu ja äärilämpötilat). 
 
Välimeren vyöhyke 
 
Tulipalot ovat yksi suurimmista riskeistä Välimeren alueen metsissä. Muita tärkeitä uhkia ovat 
kestämätön laiduntaminen (sekä riista että karja), haitalliset vieraslajit, eksoottiset haitalliset 
tuholaiset ja taudit. Lisäksi ongelmia aiheuttavat metsien hävittäminen maankäytön 
muutosten vuoksi (kaupungistuminen, teollinen toiminta, teiden rakennus, päästöt, urheilu- ja 
vapaa-ajan rakentaminen) ja luonnonjärjestelmien muutokset (ihmisen aiheuttamat 
hydrologiset muutokset). Osa uhista liittyy metsänhoitoon (kuten metsien hyödyntäminen 
ilman uudelleenistutusta tai luontaista jälkikasvua). 
 
Pannonian vyöhyke 
 
Tärkeimmät uhat liittyvät metsänhoitoon ja metsätalouteen ja johtuvat pääosin metsien hoito- 
ja käyttötavoista (kuten uudelleenistutus, raivaus, kuolleiden ja kuolevien puiden liiallinen 
poistaminen). Myös metsien hävittäminen on ongelmallista. Riistaeläinten (liian tiheä kanta) 
ja haitallisten vieraslajien aiheuttamia vahinkoja pidetään tärkeinä uhkina joillekin alueen 
metsäluontotyypeille. 
 
Hydrologiset muutokset uhkaavat tulva- ja rannikkometsiä sekä eräitä muita Pannonian 
vyöhykkeen metsiä, joissa kasvaa Quercus- ja Carpinus-puustoa. 
 
Mustanmeren vyöhyke 
 
Jotkin metsänhoitoon ja metsätalouteen liittyvät hoitomenetelmät (kuten epäluontaisten 
puulajien istutus, kuolleiden ja kuolevien puiden liiallinen poistaminen) kuuluvat tämän alueen 
metsien tärkeimpiin uhkiin. Muita huomioon otettavia uhkia ovat metsien hävittäminen, 
laiduntaminen metsissä tai metsämaalla, sienten, jäkälän ja marjojen kerääminen, metsäpalot 
ja lajikoostumuksen muutos (sukkessio).  
 
Arovyöhyke 
 
Laiduntaminen metsissä tai metsämaalla on merkittävä uhka tämän alueen 
metsäluontotyypeille, samoin kuin kuivuus ja sademäärän väheneminen. Joitakin muita 
jäsenvaltioiden ilmoittamia tärkeitä uhkia ovat luontotyypin vaihtuminen ja muuttuminen, 
lajikoostumuksen muutos (sukkessio), loissairaudet (eläimistö) ja lajienvälinen kilpailu 
(kasvisto). 
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2.5  Natura 2000 -verkosto 
 
Natura 2000 -verkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 27 000 aluetta. Yhdessä ne kattavat noin 
18 prosenttia Euroopan maa-alueesta ja merkittäviä merialueita. 
 
Yksittäisten Natura 2000 -alueiden koko vaihtelee alle hehtaarista yli 5 000 neliökilometriin 
riippuen suojeltavista lajeista ja luontotyypeistä. Jotkin suojelualueet sijaitsevat syrjäseuduilla, 
mutta enemmistö muodostaa olennaisen osan Euroopan maaseutua ja on jonkin 
muotoisessa hoidossa tai käytössä. 
 
Arvioiden mukaan Natura 2000 -verkostoon kuuluu noin 375 000 km² metsää. Tämä on 
noin puolet koko Natura 2000 -verkostosta ja noin 21 prosenttia EU:n kaikista metsävaroista 
(ks. taulukko 1). 
 
Metsien suuri osuus Natura 2000 -verkostossa kuvaa paitsi metsien levinneisyyttä koko 
Eurooppaan myös niiden keskeistä merkitystä biologisen monimuotoisuuden kannalta. Useat 
metsät ovat arvokkaita juuri sen vuoksi, miten niitä on (tai ei ole) tähän saakka hoidettu. Sen 
vuoksi on tärkeää säilyttää nykytilanne tulevaisuudessa, jotta ne harvinaiset ja uhanalaiset 
lajit ja luontotyypit voivat edelleen kasvaa ja elää metsissä, joita varten kyseiset metsäalueet 
osoitettiin Natura 2000 -verkostoon. Muut Natura 2000 -alueiksi osoitetut metsät ovat erittäin 
monimuotoisia sen vuoksi, että ne eivät juuri eroa aarniometsistä tai niissä on hyvin vähän 
jälkiä ihmisen toiminnasta (vanhat metsät). Jotkin suurimmista vanhoista metsistä sijaitsevat 
boreaalisella luonnonmaantieteellisellä vyöhykkeellä. 
 

 
  Kaavio 7: Natura 2000 -verkosto (2012) 
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Taulukko 1. Natura 2000 -metsäalue 

 

Jäsenvaltio 
 

Natura 2000 
-verkoston 
koko maa-

alue (km²) (1) 

Natura 2000 
-verkoston 

koko 
metsäalue* 

(km²) (2) 

Metsien* 
osuus 

Natura 2000 
-verkostossa 

(%) 

Metsät ja 
muu 

metsämaa 
(km²) (3) 

Koko 
Natura 2000 

-metsäalueen* 
osuus (%) 

AT 12 559 4 790 38 40 060 12 
BE 3 883 2 130 55 7 060 30 
BG 38 066 22 220 58 39 270 57 
CY 1 628 880 54 3 870 23 
CZ 11 062 7 510 68 26 570 28 
DE 55 142 26 550 48 110 760 24 
DK 3 584 760 21 5 910 13 
EE 8 076 4 670 58 23 500 20 
ES 137 365 79 780 58 277 470 29 
FI 48 851 28 910 59 232 690 12 
FR 69 127 30 090 44 175 720 17 
GR 35 761 15 550 43 65 390 24 
HR 20 675 9 172 44 24 740 37 
HU 19 950 8 080 41 20 290 40 
IE 9 222 410 4 7 890 5 
IT 57 137 29 300 51 109 160 27 
LT 7 890 4 910 62 22 400 22 
LU 469 280 60 880 32 
LV 7 449 4 030 54 34 670 12 
MT 41 20 49 0 - 
NL 5 563 1 210 22 3 650 33 
PL 61 059 33 470 55 93 370 36 
PT 19 010 7 460 39 36 110 21 
RO 53 788 22 390 42 67 330 33 
SE 57 410 23 530 41 312 470 8 
SI 7 673 4 990 65 12 740 39 
SK 14 442 9 460 66 19 330 49 
UK 20 884 1 290 6 29 010 4 
Yhteensä 787 766 383 842 49 1 802 310 21 

Lähteet:  

(1) Natura 2000 -barometri, joka perustuu jäsenvaltioiden EU:lle toimittamiin viimeisimpiin tietoihin 
joulukuuhun 2013 mennessä. 

(2) State of Europe’s forests, 2011, Forest Europe, UNECE ja FAO. Tiedot ovat peräisin 
ympäristöasioiden pääosastolta (paitsi Kroatian tiedot kansallisilta viranomaisilta).  

(3) Eurostat, Agriculture, forestry and fishery statistics, 2013 edition. 

Huom.: metsäalueen laskelmissa on käytetty tietoja, jotka ovat peräisin lähteestä Corine Land Cover 
2006 ja Yhdistyneen kuningaskunnan ja Kreikan osalta lähteestä Corine Land Cover 2000. Metsiksi 
ryhmitellyt CLC-luokat: 311 Lehtimetsät; 312 Havumetsät; 313 Sekametsät; 323 Nahkealehtisen 
kasvillisuuden alueet; 324 Harvapuustoiset alueet. 
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Natura 2000 -alueiden valintaperusteet  
 

Natura 2000 -verkoston suojelualueet valitaan sen perusteella, että ne ovat EU:n tärkeinä pitämien ja kahdella 
luontodirektiivillä suojeltujen luontotyyppien ja lajien tärkeimpiä alueita (ks. liite 3 ja 4).  
Luontodirektiivin tapauksessa valinta tehdään direktiivin liitteessä 3 vahvistettujen tieteellisten valintaperusteiden 
mukaisesti ja noudattaen monivaiheista menettelyä (kansallinen, luonnonmaantieteellinen ja EU:n taso). Näin 
varmistetaan, että valitut alueet kattavat yhteensä riittävästi kunkin luontotyypin ja lajin koko EU:ssa. 
Lintudirektiivin tapauksessa jäsenvaltiot luokittelevat alueet, jotka liitetään Natura 2000 -verkostoon arvioinnin 
jälkeen. 

 
 
 

Natura 2000 Viewer -sivusto 
 
Natura 2000 Viewer -sivusto on verkkopohjainen GIS-karttapalvelu, jossa ilmoitetaan kunkin 
Natura 2000 -alueen täsmällinen sijainti EU:n verkostossa. Alueita voi tarkastella hyvin 
yksityiskohtaisesti, minkä ansiosta niiden rajat ja keskeiset maisemapiirteet näkyvät erittäin tarkasti.  
 
Sivustolla on kutakin aluetta kohden myös tietolomake. Tietolomakkeessa yksilöidään ne EU:n 
tärkeinä pitämät lajit ja luontotyypit, joita varten alue on osoitettu. Lisäksi ilmoitetaan arvioitu kannan 
koko ja suojelun taso alueella sekä alueen yleinen merkitys kyseisille lajeille ja luontotyypeille koko 
EU:ssa (http://natura2000.eea.europa.eu/#).   

 
 
2.6 Natura 2000 -alueiden suojelu ja hoito  
 
Luontodirektiivien nojalla osoitettujen Natura 2000 -alueiden suojelua ja hoitoa säännellään 
luontodirektiivin 6 artiklassa30. Direktiivin 6 artiklan kolmessa keskeisessä säännöksessä 
vaaditaan jäsenvaltioita 

 toteuttamaan kullakin alueella tarvittavat suojelutoimenpiteet, jotka vastaavat EU:n 
tärkeinä pitämien suojeltujen luontotyyppien ja lajien ekologisia vaatimuksia alueella 
(6 artiklan 1 kohta) 

 toteuttamaan toimenpiteitä luontotyyppien heikentymisen ja niitä lajeja koskevien 
merkittävien häiriöiden estämiseksi, joita varten alueet on osoitettu (6 artiklan 
2 kohta) 

 arvioimaan suunnitelmia ja hankkeita, jotka ovat omiaan vaikuttamaan kielteisesti 
Natura 2000 -alueeseen (6 artiklan 3 ja 4 kohta). 

 

                                                 
30   Ks. komission ohjeasiakirja osoitteessa 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_fi.pdf 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_fi.pdf
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Luontodirektiivin 2 artiklan 3 kohdan mukaan direktiivin mukaisesti toteutetuilla toimenpiteillä 
otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja 
paikalliset erityispiirteet. Direktiivissä tunnustetaan, että ihminen on olennainen osa luontoa ja 
että luonnonsuojelutoimenpiteet ja sosioekonominen toiminta on järkevintä toteuttaa 
yhteistyössä. Natura 2000 -verkoston tarkoituksena ei ole estää taloudellista toimintaa vaan 
asettaa parametreja, joiden perusteella voidaan harjoittaa tällaista toimintaa ja suojella 
samanaikaisesti Euroopan arvokkaimpia lajeja ja luontotyyppejä. 
 

Ote luontodirektiivistä: 

2 artikla 

1. Tämän direktiivin tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä 
suojelemalla luontotyyppejä ja luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa jäsenvaltioiden sillä 
Euroopassa olevalla alueella, jossa perustamissopimusta sovelletaan. 

2. Tämän direktiivin mukaisesti toteutetuilla toimenpiteillä pyritään varmistamaan yhteisön 
tärkeänä pitämien luontotyyppien ja luonnonvaraisen eläin- ja kasvilajien suotuisan suojelun 
tason säilyttäminen tai sen ennalleen saattaminen. 

3. Tämän direktiivin mukaisesti toteutetuilla toimenpiteillä otetaan huomioon taloudelliset, 
sosiaaliset ja sivistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet. 

 

6 artikla 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava erityisten suojelutoimien alueilla tarvittavat 
suojelutoimenpiteet ja laadittava tarvittaessa tarkoituksenmukaisia käyttösuunnitelmia, jotka 
koskevat erityisesti näitä alueita tai jotka sisältyvät muihin kehityssuunnitelmiin, sekä 
tarpeellisia lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai sopimusoikeudellisia toimenpiteitä, jotka 
vastaavat liitteen I luontotyyppien ja liitteessä II esitettyjen lajien ekologisia vaatimuksia 
alueilla.  

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava erityisten suojelutoimien alueilla tarpeellisia toimenpiteitä 
luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen heikentymisen sekä niitä lajeja koskevien häiriöiden 
estämiseksi, joita varten alueet on osoitettu, siinä määrin kuin nämä häiriöt saattaisivat 
vaikuttaa merkittävästi tämän direktiivin tavoitteisiin. 

3. Kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen 
kannalta tarpeellisia, mutta ovat omiaan vaikuttamaan tähän alueeseen merkittävästi joko 
erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, on arvioitava 
asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. Alueelle 
aiheutuvien vaikutusten arvioinnista tehtyjen johtopäätösten perusteella ja jollei 4 kohdan 
säännöksistä muuta johdu, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset antavat hyväksyntänsä 
tälle suunnitelmalle tai hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, että suunnitelma tai hanke ei 
vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen, ja kuultuaan tarvittaessa kansalaisia. 

4. 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. 
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2.6.1  Suojelutavoitteiden asettaminen 
 
Jotta suojelutoimenpiteitä voidaan toteuttaa luontodirektiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
on tärkeää asettaa ensin selkeitä suojelutavoitteita kullekin Natura 2000 -alueelle31. 
Näissä tavoitteissa kuvataan kunkin EU:n tärkeänä pitämän lajin ja luontotyypin haluttu 
suojelun taso (määrällisesti ja/tai laadullisesti)32 ottaen huomioon niiden ekologiset 
vaatimukset, niihin kohdistuvat uhat ja kuormitukset kyseisellä alueella sekä alueen 
mahdollisuus edistää suotuisan suojelun tason saavuttamista kansallisella tai 
luonnonmaantieteellisellä tasolla.  
 
Suojelutavoitteet vaihtelevat alueesta toiseen, vaikka eri alueilla esiintyisi samoja lajeja tai 
luontotyyppejä. Tämä johtuu siitä, että eri alueiden paikalliset ekologiset olosuhteet 
(suojelutaso, uhat) sekä strateginen merkitys kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta 
voivat vaihdella huomattavasti. Kullakin alueella on sille ominainen sosioekonominen tausta, 
joka voi vaikuttaa tiettyjen suojelutavoitteiden ja -toimenpiteiden toteutettavuuteen. Sen 
vuoksi on suositeltavaa tiedottaa, kuulla ja toimia yhdessä asianomaisten sidosryhmien 
kanssa suojelutoimenpiteiden vahvistamisen lisäksi myös suojelutavoitteita määriteltäessä. 
 
Suojelutavoitteiden voidaan odottaa pysyvän melko samanlaisina ajan kuluessa, ja 
useimmiten niiden olisikin perustuttava pitkän aikavälin tavoitteisiin. Tavoitteena voi olla 
esimerkiksi palokärkikannan lisääminen 10 prosenttia alueella 20 vuoden aikana. Aikaväli voi 
olla paljon pidempikin esimerkiksi metsäluontotyypin ennallistamisessa. Suojelutoimenpiteet 
puolestaan liittyvät käytännön toimiin, joita näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. 
Toimenpiteitä voidaan mukauttaa, jos uhat ja kuormitukset, paikalliset intressit ja 
sidosryhmien osallistuminen muuttuvat tai jos aikaisemmista suojelutoimenpiteistä saadaan 
myönteisiä tuloksia. 
 
Kun Natura 2000 -alueelle on määritetty suojelutavoitteet, niiden saavuttamiseksi tarvittavat 
suojelutoimenpiteet voidaan määrittää ja toteuttaa melko joustavasti ottaen huomioon kaikki 
sosioekonomiset toiminnot ja intressit alueella. 
 

2.6.2  Tarvittavien suojelutoimenpiteiden määrittäminen 
 
Kuten edellä todettiin, suojelutoimenpiteet ovat varsinaisia mekanismeja ja käytännön toimia, 
joiden avulla alueelle asetetut suojelutavoitteet pyritään saavuttamaan. Nämä toimenpiteet 
eivät kuitenkaan ole vapaaehtoisia. Luontodirektiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan alueella on 
toteutettava suojelutoimenpiteet, jotka vastaavat siellä esiintyvien lajien ja luontotyyppien 
ekologisia vaatimuksia. Suojelutoimenpiteisiin voi sisältyä aktiivisia hoito- ja 
ennallistamistoimia, tai niillä voidaan vain varmistaa, että nykyisiä hoitokäytäntöjä jatketaan 

                                                 
31  On suositeltavaa, että jokainen jäsenvaltio/alue määrittelee ensin suojelutavoitteita 

kansallisella tai aluetasolla jokaista yhteisön tärkeänä pitämää ja niiden alueella esiintyvää 
luontotyyppiä ja lajia kohden. Tavoitteiden määrittelyssä otetaan huomioon niiden suojelun taso, joka 
arvioidaan luontodirektiivin 17 artiklan mukaisesti, sekä tarve edistää kunkin luontotyypin ja lajin 
suotuisaa suojelun tasoa kullakin luonnonmaantieteellisellä vyöhykkeellä. Näin luodaan hyödylliset 
perusteet, joiden pohjalta voidaan asettaa aluekohtaiset suojelutavoitteet ottaen huomioon kunkin 
alueen mahdollisuus edistää suotuisan suojelun tason saavuttamista (ks. esimerkkejä liitteessä 2). 
32  Komission yksiköt ovat julkaisseet selittävän muistion suojelutavoitteiden asettamisesta 

Natura 2000 -alueille. Ks. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf


35 

 

 

 

tarpeen mukaan suojellun luontotyypin tai lajin säilyttämiseksi. Joillain alueilla toimenpiteisiin 
voi kuulua passiivista hoitoa (jolloin ei tehdä mitään).33 
 
Suojelutoimenpiteiden käytännön toteutus vaihtelee eri alueilla riippuen kunkin alueen 
erityisistä olosuhteista (ekologiset tekijät, sosioekonominen tausta, perinteiset 
hoitokäytännöt). Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat varsin joustavasti 
päättää, miten suojelutoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan maan Natura 2000 -alueilla. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai sopimusoikeudellisia 
toimenpiteitä sen mukaan, mitä ne pitävät asianmukaisimpana vaihtoehtona. 
 

2.6.3  Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnittelun välineet 
 
Jotta voidaan varmistaa, että alueita hoidetaan tehokkaasti ja avoimesti, suojelualueiden 
hallinnasta vastaavia tahoja kehotetaan laatimaan Natura 2000 -alueiden hoito- ja 
käyttösuunnitelmia yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Aluekohtaisia (yhtä 
aluetta tai alueryhmää koskevia) suunnitelmia voidaan käyttää alueen suojelutavoitteiden ja 
niiden saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden suunnitteluun. Lisäksi suunnitelmien avulla 
voidaan määrittää erilaisten toimijoiden (toimivaltaiset viranomaiset, maanomistajat ja 
-käyttäjät, muut sidosryhmät kuten kansalaisjärjestöt) asianmukaiset tehtävät ja vastuualueet 
tarvittavien suojelutoimenpiteiden toteutuksessa. 
 
Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat voidaan laatia nimenomaisesti tietylle 
suojelualueelle tai integroida muihin kehittämissuunnitelmiin, kuten metsänhoitosuunnitelmiin, 
jos Natura 2000 -suojelutavoitteet ovat selvästi osa näitä suunnitelmia. Toisin sanoen yhdellä 
asiakirjalla voidaan periaatteessa kattaa sekä tietyn alueen yleiset metsänhoitosäännökset 
että Natura 2000 -alueen suojelutavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet. 
 
Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmissa esitetään myös yleensä tarkka selostus 
siitä, miksi alue on osoitettu, mikä yhteisön tärkeinä pitämien lajien ja luontotyyppien suojelun 
taso on ja mitä keskeisiä uhkia ja kuormituksia niihin kohdistuu. Lisäksi suunnitelmissa 
voidaan tarkastella nykyistä maankäyttöä ja sosioekonomista toimintaa alueella sekä näiden 
toimintojen ja alueen suojelutavoitteiden välistä suhdetta (ja mahdollisia synergiaetuja). 
 

2.6.4  Heikentymisen ja haittavaikutusten estäminen 
 
Natura 2000 -alueilla tarvittavien suojelutoimenpiteiden määrittämisen lisäksi jäsenvaltioiden 
on toteutettava tarpeellisia toimenpiteitä luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen 
heikentymisen sekä niitä lajeja koskevien merkittävien häiriöiden estämiseksi, joita varten 
alueet on osoitettu (luontodirektiivin 6 artiklan 2 kohta). Suojelutavoitteita käytetään 
viitekohtana sen arvioinnissa, onko jokin toiminta omiaan aiheuttamaan alueen 
heikentymisen. 
 
Uusia kehittämistoimia varten direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan 
arviointimenettely, jolla suojellaan Natura 2000 -alueita vahingollisilta suunnitelmilta tai 
hankkeilta. Näin ollen kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity suoranaisesti alueen 
käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellisia, mutta ovat omiaan vaikuttamaan tähän alueeseen 

                                                 
33  Ks. selittävä muistio suojelutoimenpiteiden käyttöönotosta Natura 2000 -alueilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20
measures.pdf ja ohjeasiakirja suojelutoimenpiteiden käyttöönotosta Natura 2000 -alueilla osoitteessa 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf
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merkittävästi, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen 
suojelutavoitteisiin.  
 
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset antavat hyväksyntänsä tälle suunnitelmalle tai 
hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, että suunnitelma tai hanke ei vaikuta kyseisen alueen 
koskemattomuuteen. Joskus tämä saattaa edellyttää lieventäviä toimenpiteitä, joilla 
poistetaan mahdollinen haittavaikutus tai vähennetään sitä huomattavasti. 

 

Yhteistoiminta Natura 2000 -verkoston luonnonmaantieteellisessä prosessissa 
 
Komissio aloitti vuonna 2011 prosessin, jolla kannustetaan kaikkien Natura 2000 -alueiden 
hoitoon osallistuvia toimijoita verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä. Tavoitteena on lisätä 
verkoston hoidon yhtenäisyyttä luonnonmaantieteellisellä tasolla ja koko EU:ssa. Prosessissa 
myös edistetään rajat ylittävää yhteistyötä, vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja lisätään 
suojelutasoa, tavoitteita ja toimenpiteitä koskevaa keskinäistä ymmärrystä. Kattavat tiedot 
prosessista esitetään Natura 2000 -viestintäalustassa osoitteessa 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm  
 

 

2.6.5  Natura 2000 -verkoston yhtenäisyyden parantaminen  
 
Useat Euroopan luontotyypit, myös metsät, ovat erittäin pirstoutuneita, mikä johtuu metsien 
hävittämisestä ja muista aikaisemmista ja nykyisistä tapahtumista, maankäytöstä ja 
maanpeitteen muutoksista. Tämä heikentää huomattavasti metsien kykyä tuottaa 
yhteiskunnalle arvokkaita ekosysteemipalveluja. Luontodirektiivin 10 artiklassa todetaan, että 
jäsenvaltioiden on Natura 2000 -verkoston ekologista yhtenäisyyttä silmällä pitäen edistettävä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kannalta erityisen merkittävien maiseman piirteiden 
huomioon ottamista. 
 
Euroopan komissio hyväksyi toukokuussa 2013 uuden strategian, jolla edistetään vihreää 
infrastruktuuria34 kaikkialla Euroopassa ja myötävaikutetaan siten myös tämän tavoitteen 
saavuttamiseen. Strategialla luodaan kehys, jolla edistetään vihreää infrastruktuuria koskevia 
hankkeita nykyisten lainsäädännöllisten, toimintapoliittisten ja rahoituksellisten välineiden 
avulla. 
 
Metsäluontotyyppien välisten yhteyksien parantaminen on erittäin tärkeä tavoite, sillä 
alueiden pirstoutuminen on yksi tärkeimmistä metsäluontotyyppeihin kohdistuvista uhista. 
Tavoite voidaan saavuttaa esimerkiksi laajentamalla tiettyjä metsäluontotyyppejä soveltuville 
alueille metsittämällä ja parantamalla olemassa olevien metsäluontotyyppien ekologista 
laatua. 
 

2.7 Natura 2000 -alueiden hoidon rahoittaminen 
 
Vaikka Natura 2000 -verkoston rahoitus on pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla, 
luontodirektiivin 8 artiklassa todetaan, että tarvittavien suojelutoimenpiteiden toteutukseen 
voidaan hakea EU:n yhteisrahoitusta. Edellä kohdassa 1.2.2 esitetään yleiskatsaus metsiin ja 
Natura 2000 -verkostoon saatavilla olevasta keskeisestä EU:n rahoituksesta. 
 

                                                 
34  Komission tiedonanto, Vihreä infrastruktuuri (GI), COM(2013) 249 final, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0249:FI:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN
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Näitä varoja kuvataan lähemmin Natura 2000 -rahoitusta koskevassa oppaassa35. Oppaalla 
autetaan viranomaisia, alueiden hallinnasta vastaavia tahoja ja maanomistajia hyödyntämään 
lukuisia mahdollisuuksia, joita kuluvalla rahoituskaudella (2014–2020) on saatavilla 
Natura 2000 -alueiden hoitoa, myös metsiä, koskeviin toimenpiteisiin. 
 
Saatavilla olevan EU:n rahoituksen parhaan mahdollisen käytön varmistamiseksi komissio on 
kannustanut jäsenvaltioita soveltamaan strategisempaa monivuotista suunnittelua 
Natura 2000 -rahoitukseen. Tätä varten laaditaan hankkeiden toteutusjärjestyksen 
sisältäviä toimintasuunnitelmia, joissa määritellään Natura 2000 -alueiden rahoitustarpeet 
ja strategiset painopisteet kansallisella tai aluetasolla vuosiksi 2014–2020. Näillä 
toimintasuunnitelmilla on nimenomaisesti tarkoitus helpottaa soveltuvien 
suojelutoimenpiteiden integrointia uusiin toimenpideohjelmiin erilaisia EU:n rahoitusvälineitä 
varten36. Uudesta vuosien 2014–2020 Life-ohjelmasta voidaan rahoittaa integroituja 
hankkeita, joilla helpotetaan hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävien 
toimintasuunnitelmien täysimääräistä toteutusta pidemmällä aikavälillä. 
 
Yksittäisten suojelualueiden tasolla tarvittavien suojelutoimenpiteiden määrittämisen 
(esimerkiksi hoito- ja käyttösuunnitelmissa tai muilla välineillä) ohella on arvioitava niiden 
toteuttamiseen tarvittavaa rahoitusta. Tässä yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon 
toimenpiteiden kustannusten lisäksi niiden toteutuksen seuraamukset. Erityisen tärkeää tämä 
on silloin, kun ehdotetaan nykyisten metsänhoitokäytäntöjen rajoittamista tai mukauttamista, 
mikä voi joissain tapauksissa johtaa ansionmenetyksiin37. 
 

2.8  Lajien suojelu EU:n alueella 
 
EU:n luontodirektiivien toinen keskeinen säännöskokonaisuus liittyy tiettyjen lajien suojeluun 
koko EU:ssa, eli sekä Natura 2000 -alueilla että niiden ulkopuolella. Lajien suojelua koskevat 
säännökset kattavat kaikki luonnonvaraiset lintulajit EU:ssa sekä luontodirektiivin liitteessä IV 
ja V luetellut muut lajit. 
 
Käytännössä näissä säännöksissä38 vaaditaan jäsenvaltioita kieltämään 
- suojeltujen lajien tahallinen tappaminen tai pyydystäminen käytetystä menetelmästä 

riippumatta 
- pesien ja munien tahallinen tuhoaminen tai ottaminen luonnosta tai suojeltujen kasvien 

poimiminen, kerääminen, leikkaaminen, irtikiskominen tai hävittäminen 
- lisääntymis- tai levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen 
- tahallinen häiritseminen erityisesti lisääntymis-, jälkeläistenhoito-, talvehtimis- ja 

muuttoaikana 
- luonnosta otettujen yksilöiden hallussapito, kaupan pitäminen ja kuljetus. 
 

                                                 
35  Ks. uusi Natura 2000 -rahoitusta koskeva opas osoitteessa 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
36  SEK(2011) 1573 lopullinen. Ks. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 
37   Kaikkia mahdollisia ansionmenetyksiä ei tarvitse tai voi korvata, jos ne johtuvat esimerkiksi 

sellaisen lakisääteisen vaatimuksen noudattamisesta, jonka tarkoituksena on estää uudentyyppisen 
hoidon aiheuttama heikentyminen (luontodirektiivin 6 artiklan 2 kohta). Korvausta ei tarvitse myöntää 
esimerkiksi tilanteessa, jossa velvoitteena on säilyttää pyökkimetsä ja kieltää sen muuntaminen 
havumetsäksi.  
38  Täsmälliset edellytykset vahvistetaan lintudirektiivin 5 artiklassa (lintujen osalta) sekä 
luontodirektiivin 12 artiklassa (eläinten osalta) ja 13 artiklassa (kasvien osalta). Ks. luontodirektiivin 
mukaisten yhteisön tärkeinä pitämien eläinlajien tiukkaa suojelua koskeva opas osoitteessa 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Poikkeaminen näistä säännöistä sallitaan tietyissä olosuhteissa (esim. viljelmiä, 
karjankasvatusta, metsiä, kalataloutta ja vesistöjä koskevien merkittävien vahinkojen 
ehkäisemiseksi) edellyttäen, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua (kuten suunniteltujen töiden 
lykkääminen) ole ja että poikkeusten seuraukset eivät ole ristiriidassa direktiivien 
kokonaistavoitteiden kanssa. Poikkeuksia koskevat edellytykset vahvistetaan lintudirektiivin 
9 artiklassa ja luontodirektiivin 16 artiklassa. 
 

2.9  Vieraslajien torjunta EU:ssa 
 
Luontodirektiivin 22 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että vierasperäisten 
lajien tahallinen istuttaminen niiden alueella säännellään siten, että se ei aiheuta haittaa 
luontotyypeille niiden luontaisella levinneisyysalueella eikä luontaiselle luonnonvaraiselle 
eläimistölle tai kasvistolle, ja jos se katsotaan tarpeelliseksi, kiellettävä tällainen istuttaminen. 
 
Haitalliset vieraslajit ovat kasvava ongelma, sillä ne uhkaavat olennaisesti luonnonvaraisia 
eläimiä, kasveja ja luontotyyppejä Euroopassa ja aiheuttavat miljoonien eurojen suuruisia 
vahinkoja vuosittain. 
 
Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2014 haitallisia vieraslajeja koskevan 
uuden EU:n asetuksen39. Asetuksella luodaan koordinoitu EU:n laajuinen oikeudellinen 
toimintakehys, jolla ehkäistään ennalta, vähennetään mahdollisimman paljon ja lievennetään 
haitallisten vieraslajien luonnon monimuotoisuudelle ja siihen liittyville ekosysteemipalveluille 
sekä ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle aiheuttamia haittavaikutuksia. 
 
Asetus sisältää kolme erillistä toimenpidetyyppiä, jotka vastaavat kansainvälisesti sovittua, 
haitallisten vieraslajien torjuntaa koskevaa hierarkkista lähestymistapaa: 

 Ennaltaehkäisy: useilla voimakkailla toimenpiteillä estetään uusien haitallisten vieraslajien 
pääsy EU:hun tahallisesti tai tahattomasti. 

 Varhainen havaitseminen ja nopeat vastatoimet: jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
varhaisvaroitusjärjestelmä, jolla havaitaan haitallisen vieraslajin esiintyminen 
mahdollisimman varhain, ja ryhdyttävä nopeisiin toimiin sen vakiintumisen estämiseksi. 

 Jo vakiintuneiden haitallisten vieraslajien hallinta: jotkin vieraslajit ovat jo vakiintuneet 
EU:n alueelle, ja niiden hallintaan tarvitaan yhteisiä toimia, jotta estetään niiden 
leviäminen laajemmalle ja minimoidaan niiden aiheuttama haitta.  

 
Viimeinen toimenpidetyyppi on erityisen tärkeä metsäekosysteemeissä, joissa haitallisten 
vieraslajien aiheuttamat taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset voivat olla erityisen 
huomattavat.  

 

 

 

                                                 
39  http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
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3. NATURA 2000 -VERKOSTON METSÄT: 

YLEISKATSAUS 

3.1  Euroopan metsät ja niiden merkitys biologiselle monimuotoisuudelle  
 
Euroopan metsät ovat kaikista EU:n maanpäällisistä luontotyypeistä monimuotoisuudeltaan 
rikkaimpia. Metsät ovat rakenteellisen monitahoisuutensa, monimuotoisuutensa ja 
dynaamisen luonteensa ansiosta säilyttäneet vuosisatojen ajan suuren osan Euroopan 
biologisesta monimuotoisuudesta. Tämä koskee yksinomaan ”sulkeutuneissa” metsissä 
elävien lajien lisäksi myös muita lajeja, etenkin selkärangattomia ja lintuja, jotka vaativat 
elinympäristökseen sulkeutuneiden metsien ja muun metsämaan, kuten avointen 
pensaikkojen ja metsäaukkojen, mosaiikin. 
 
Euroopan eri alueille on kehittynyt niille luonteenomaisia metsiä, jotka sopeutuvat paikallisiin 
ympäristöoloihin. Pyökkimetsät valtaavat alaa Keski-Euroopassa, kun taas havumetsät ovat 
yleisimpiä vuoristoalueilla ja Pohjois-Euroopassa. Välimeren alueella on eniten sekametsiä, 
joissa kasvaa tammi- ja havupuita. Arvioiden mukaan EU:ssa on metsäluontotyyppien osalta 
yhteensä 14 metsäluontotyyppiluokkaa ja 79 metsätyyppiä (Barbati et al., 2014)40. 
 
Metsien luontaista kasvillisuutta on vuosisatojen kuluessa korvattu useimmilla Euroopan 
alueilla muulla maankäytöllä tai puoliluontaisilla metsillä, joita on hoidettu ja käytetty 
vaihtelevissa määrin erilaisiin tarkoituksiin, kuten puuntuotantoon ja laiduntamiseen. Nykyisin 
Euroopassa on jäljellä vain vähän täysin koskemattomia metsiä (noin 5 prosenttia) verrattuna 
maailman muihin osiin (EEA, 2010)41. Laajalle levittyneissä puoliluontaisissa metsissä 
peräkkäisten metsäsukupolvien korvautumisaika keskimäärin puolittuu, vaikka 
metsänhoidolla jäljiteltäisiin joitakin luontaisia voimasuhteita. Tämä vähentää myös vanhojen 
puiden, metsikköjen ja niihin liittyvien mikroluontotyyppien määrää ja vaikuttaa biologisen 
monimuotoisuuden tiettyihin osiin. Tietyt metsät ovat kuitenkin edelleen elintärkeitä biologisen 
monimuotoisuuden kannalta, mikä johtuu usein juuri siitä tavasta, jolla niitä on tähän saakka 
hoidettu. Euroopan metsätaloudessa on jo pitkään huomioitu biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen42. 
 
 
3.2  Natura 2000 -alueiksi osoitetut metsät 
 
Edellä esitetyn perusteella ei ole yllättävää, että lähes puolet Natura 2000 -verkostosta on 
metsää, vaikka eri maiden ja luonnonmaantieteellisten alueiden välillä onkin huomattavia 
eroja. Verkostoon kuuluva metsäala vaihtelee 6,4 prosentista Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa 53,1 prosenttiin Bulgariassa. 
 
 

                                                 
40  European forest types – Categories and types for sustainable forest management reporting 
and policy, EEA:n tekninen raportti 09/2006, jota on tarkistettu asiakirjassa Barbati et al., European 
Forest Types and Forest Europe SFM indicators: Tools for monitoring progress on forest biodiversity 
conservation, Forest Ecology and Management, nro 321, 1. kesäkuuta 2014. 
41   10 messages for 2010 Forest ecosystems, Euroopan ympäristökeskus, 2010. Saatavilla 
osoitteessa http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-3  
42  Ks. arvio: Kraus, D. ja Krumm, F. (toim.), Integrative approaches as an opportunity for the 

conservation of forest biodiversity, Euroopan metsäinstituutti, 2013, s. 284. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/321/supp/C
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-3
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Kaavio 8. Metsien osuus Natura 2000 -verkostossa jäsenvaltioittain (2012) 

Huom.: metsien osuus Natura 2000 -verkostossa on arvioitu käyttäen Corine Land Cover -luokittelua. 
Kaikki metsäalueet eivät vastaa liitteen I luontotyyppejä. 

Lähde: Rural Development in the EU – Statistical and economic information, Report 2013 
 

 
Metsä voidaan sisällyttää Natura 2000 -verkostoon pääasiassa kolmesta syystä: 
 

 Alueella sijaitsee yhden tai useamman luontodirektiivin liitteessä I luetellun EU:n 

tärkeänä pitämän metsäluontotyypin kannalta tärkeä alue. Direktiivin liitteessä I43 on 

lueteltu yhteensä 85 metsäluontotyyppiä, mukaan lukien 29 ensisijaista luontotyyppiä44 

(ks. lisätietoja liitteessä 2). Direktiivin mukaan liitteen I metsäluontotyypit määritellään 

seuraavasti: Luontaisista lajeista koostuva, puista ja tyypillisestä aluskasvillisuudesta 

muodostuva (puoli)luontainen metsäkasvillisuus, joka täyttää seuraavat kriteerit: 

harvinainen tai jäännösluonteinen ja/tai jossa elää yhteisön tärkeinä pitämiä lajeja. 

 

Yhteisön tärkeinä pitämien metsäluontotyyppien suuri määrä ei välttämättä tarkoita, että 

metsävaroja olisi runsaasti. Sitä vastoin useat luontotyypit ovat harvinaisia tai 

jäännösluonteisia, ja yli puolet niistä on rajoittunut suhteellisen pienelle 

levinneisyysalueelle yhteen tai kahteen maahan. Tällaisia ovat esimerkiksi Apenniinien 

pyökkimetsät (9210*, 9220*), Phoenix-palmulehdot (9370*), Kaledonian metsät (91C0*) 

ja Makaronesian laakeripuumetsät (9360*). Jotkin metsätyypit ovat kuitenkin levinneet 

laajemmalle, kuten Boreaaliset luonnonmetsät (9010*), Asperulo-Fagetum-pyökkimetsät 

(9130) sekä Quercus ilex- ja Quercus rotundifolia -metsät (9340).  

 Alueella sijaitsee yksi tai useampi luontodirektiivin liitteessä II tai lintudirektiivin liitteessä I 

luetellun EU:n tärkeänä pitämän lajin merkittävä elinympäristö (kuten lisääntymis-, 

levähdys- tai ruokailupaikka). Luontodirektiivin liitteessä II luetelluista lajeista yhteensä 

                                                 
43   Mukaan lukien 81 luontotyyppiä, jotka kuuluvat luontodirektiivin liitteessä I ryhmään 9 ”Metsät”, ja 

direktiivin neljä muuta luontotyyppiä, joita tässä asiakirjassa pidetään metsäluontotyyppeinä (mukaan lukien 
lehdes- ja vesaniityt sekä dyynit). 
44  Ensisijaisella tarkoitetaan uhanalaisia luontotyyppejä, joista unioni on erityisvastuussa. Nämä 

ensisijaisesti suojeltavat luontotyypit on merkitty liitteessä I tähdellä(*). 
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121 lajia liittyy metsiin, mukaan lukien 11 sammakkoeläintä, 23 nisäkästä, 

44 selkärangatonta ja 43 kasvia)45. Lintudirektiivin liitteessä I luetelluista lajeista noin 

63 lajin katsotaan liittyvän läheisesti metsiin (ks. lisätietoja tämän asiakirjan liitteessä 2). 

Myös useiden näiden lajien levinneisyysalue on pieni, mikä johtuu niiden 

uhanalaisuudesta tai rajoittuneesta elinympäristöstä. 

 Metsä ei itsessään ole keskeinen EU:n suojeleman lajin elinympäristö tai luontotyyppi, 
mutta se on tärkeä Natura 2000 -alueen ekologisen yhtenäisyyden kannalta (esim. 
ekologinen käytävä, joka yhdistää suojeltujen lajien keskeiset elinympäristöt 
suojelualueella, tai ydinalueen ympärillä oleva puskurivyöhyke).  

 
On tärkeää muistaa, että syyt, joiden perusteella metsä sisällytetään Natura 2000 
-alueeseen, vaikuttavat suoraan siihen, minkä tyyppisiä suojelutoimenpiteitä 
luontodirektiivin 6 artiklan 1 kohdan nojalla voidaan edellyttää.   
 

 

                                                 
45   EU 2010 Biodiversity Baseline, EEA, 2010. Appendix III – Allocation of species for each ecosystem. 

Luvut eivät sisällä lajeja, jotka on lisätty Bulgarian, Romanian ja Kroatian liittymisen jälkeen. 
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OSA II: 

 
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä 
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4.  USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ 

4.1.  Johdanto 
 
Tässä luvussa pyritään vastaamaan usein kysyttyihin kysymyksiin, jotka koskevat 
Natura 2000 -metsiä. Kysymysten laadinnassa on saatu apua työryhmältä, jonka komissio 
perusti tämän asiakirjan valmistelua varten. Lukijoita, jotka eivät tunne Natura 2000 
-verkostoa, kehotetaan lukemaan aluksi asiakirjan osa I, jossa annetaan selkeä yleiskatsaus 
luontotyyppi- ja lintudirektiivien tavoitteista ja oikeudellisista vaatimuksista sekä Natura 2000 
-alueiden suojelusta.  
 
Käytön helpottamiseksi kysymykset on ryhmitelty seuraavien otsikoiden alle:  

 Alueiden osoittaminen Natura 2000 -verkostoon  

 Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteiden asettaminen 

 Metsiä koskevien suojelutoimenpiteiden toteuttaminen Natura 2000 -alueilla 

 Natura 2000 -metsien heikentymisen estäminen 

 Metsänhoitokäytännöt ja Natura 2000 -vaatimukset 

 Natura 2000 -verkoston metsätoimintoja tukevat rahoitusmahdollisuudet 

 Uudet toiminnot Natura 2000 -verkostossa: lupamenettely 

 Suojelutoimenpiteiden edistymisen seuranta ja arviointi 

 Viestintä, yhteistyö ja sidosryhmien aktiivinen osallistuminen 

 Toimenpiteet Natura 2000 -alueiden ulkopuolella  
 

Kunkin kysymyksen alussa ilmoitetaan, 

 sisältääkö kysymys (luontotyyppi- ja lintudirektiivien mukaisen) oikeudellisen velvoitteen, 
suosituksen vai ainoastaan tietoa 

 mikä on pääasiallinen kohdeyleisö (esim. metsänomistajat, metsäammattilaiset, 
viranomaiset, kansalaiset ja kansalaisjärjestöt) 

 mitkä osassa III kuvatut tapaustutkimukset liittyvät asiaan ja mikä on niiden viitenumero. 
 
Oikeudellisilla velvoitteilla (O) tarkoitetaan direktiiveissä asetettuja velvollisuuksia. Velvoite 
voi koskea viranomaisia ja/tai metsänomistajaa tai -hoitajaa. Jäsenvaltioiden on saatettava 
direktiivien säännökset osaksi oikeusjärjestelmäänsä. Joidenkin kansalliseen lainsäädäntöön 
saatettujen säännösten täytäntöönpanosta vastaavat asiaan liittyvät toimijat, kuten 
metsäammattilaiset tai -omistajat. Tekstissä pyritään selittämään oikeudellisten velvoitteiden 
vaikutukset ja viitataan tarvittaessa oikeuskäytäntöön. 
Suosituksilla (S) pyritään tarjoamaan vaihtoehtoja direktiivien tiettyjen osa-alueiden 
käsittelyä varten. Suositukset ovat vain tiedoksi eivätkä sisällä velvoitetta. 

Tiedoksi (T) merkitty teksti antaa lisätietoa Natura 2000 -verkostosta sekä lintu- ja 
luontodirektiiveistä. Kaikki tekstissä esitetyt esimerkit kuuluvat tähän ryhmään.  
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4.2  Alueiden osoittaminen Natura 2000 -verkostoon 

 
 

Kysymykset:  
1. Miksi lähes puolet Natura 2000 -verkostosta on metsää?  
2. Millaisia metsiä Natura 2000 -verkostoon sisältyy? 
3. Mistä saa lisätietoa Natura 2000 -verkostoon osoitetuista alueista? 

 
 

1. Miksi lähes puolet Natura 2000 -verkostosta on metsää?  

Tiedoksi 
Kohde: kansalaiset, 
metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro):  

Metsät sisältävät erittäin merkittävän osan Euroopan biologisesta monimuotoisuudesta. 
Niissä kasvaa monia harvinaisia ja uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä, jotka luetellaan 
luontotyyppi- ja lintudirektiiveissä. Soveltuvimmat alueet on osoitettu Natura 2000 
-verkostoon, millä pyritään varmistamaan lajien ja luontotyyppien säilyminen pitkällä 
aikavälillä EU:ssa. Natura 2000 -verkosto kattaa tällä hetkellä 28 maan alueella noin 
375 000 neliökilometriä metsää. Suurimmat verkostoon kuuluvat metsäalueet sijaitsevat 
Espanjassa (noin 79 800 km2), Puolassa (noin 33 500 km2) ja Ranskassa (30 090 km2). 

Metsien suuri osuus Natura 2000 -verkostossa kuvaa myös sitä tosiasiaa, että metsät 
peittävät noin 42 prosenttia EU:n alueesta ja merkittävän osan Euroopan maanpeitteestä. 
Useita metsiä on myös hoidettu siten, että lintu- ja luontodirektiivien nojalla suojellut 
luontotyypit ja lajit ovat säilyneet. Tämä selittää niiden suhteellisen runsaan biologisen 
monimuotoisuuden verrattuna muihin maankäyttötapoihin. Hoidettujen metsien lisäksi 
Natura 2000 -verkostoon sisältyy myös huomattavia vanhoja metsäalueita. Kun metsä 
osoitetaan Natura 2000 -alueeksi, tunnustetaan sen arvo suhteessa lintu- tai luontodirektiivin 
tavoitteisiin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että kaikkien niiden luontotyyppien 
tai lajien, joita varten alue on osoitettu, tilanne olisi alueella hyvä. Joissain tapauksissa tilanne 
voi olla päinvastainen, minkä vuoksi sen parantamiseksi voidaan tarvita erityisiä 
suojelutoimenpiteitä. Näihin toimenpiteisiin voi sisältyä tiukkaa suojelua sekä aktiivista hoitoa, 
kuten laiduntamista, vanhojen puiden suojelua ja epätoivottujen puulajien poistamista. 
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2. Millaisia metsiä Natura 2000 -verkostoon sisältyy?  

Tiedoksi 
Kohde: kansalaiset, 
metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

Metsäalueet sisällytetään Natura 2000 -verkostoon sen vuoksi, että ne ovat parhaat 
elinalueet EU:ssa kahden luontodirektiivin nojalla suojelluille lajeille ja metsäluontotyypeille. 
Alueiden valinta tehdään tieteellisin perustein. 

Luontodirektiivin osalta valintaprosessiin sisältyy useita vaiheita. Prosessi aloitetaan 
määrittämällä soveltuvimmat alueet kansallisella tasolla direktiivin liitteessä III kuvatulla 
tavalla. Sen jälkeen komissio tarkastelee kansallisia luetteloita yhdessä jäsenvaltioiden ja 
tieteellisten asiantuntijoiden kanssa. Näin varmistetaan – yhteistyössä – että luettelot kattavat 
riittävästi kunkin luontotyypin ja lajin niiden luontaisella levinneisyysalueella EU:ssa ja että 
verkosto on yhtenäinen. Lintudirektiivin tapauksessa jäsenvaltiot luokittelevat alueet, jotka 
liitetään Natura 2000 -verkostoon tieteellisen arvioinnin jälkeen.  

Kun jäsenvaltiot valitsevat Natura 2000 -alueita 85 metsäluontotyypille46, joita suojellaan 
luontodirektiivin nojalla, niiden on noudatettava direktiivin liitteessä III lueteltuja perusteita. 
Näiden perusteiden mukaan alueet valitaan muun muassa sen perusteella, että tietty 
luontotyyppi on alueella hyvin edustettuna ja alueella on kyseisen luontotyypin rakenteen ja 
toimintojen hyvä suojeluaste tai hyvät mahdollisuudet palauttaa alkuperäinen tila. 
Luontotyyppien suuri määrä kuvaa metsien erittäin monimuotoista luontoa koko EU:ssa.  

Metsiä osoitetaan Natura 2000 -alueiksi myös silloin, jos niissä on yhden tai useamman EU:n 
tärkeänä pitämän lajin tärkeitä lisääntymis-, levähdys- tai ruokailupaikkoja. Näitä lajeja ovat 
luontodirektiivin liitteessä II ja lintudirektiivin liitteessä I luetellut lajit sekä säännöllisesti 
esiintyvät muuttavat lintulajit, joita ei luetella liitteessä I. Ensiksi mainittuun ryhmään kuuluu 
metsien osalta 43 kasvia, 44 selkärangatonta, 23 nisäkästä ja 11 sammakkoeläintä, kun taas 
jälkimmäiseen ryhmään kuuluu 63 metsälintulajia. Useat näistä lajeista ovat levinneet pienelle 
alueelle, mikä johtuu niiden uhanalaisuudesta tai rajoittuneesta elinympäristöstä. 

Tietty alue voidaan valita myös alueella elävän lajin kannan koon ja tiheyden perusteella ja 
alueen yleisen merkityksen vuoksi kyseisen luontotyypin tai lajin suojelulle. Lintudirektiivin 
nojalla alueiksi valitaan direktiivin liitteessä I lueteltujen lajien tai säännöllisesti esiintyvien 
muuttavien lajien suojelemiseen lukumäärältään ja kooltaan sopivimmat alueet. 

Metsä voidaan sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, vaikka se ei ole EU:n suojeleman lajin tai 
luontotyypin keskeinen elinympäristö, jos se on kuitenkin elintärkeä alueen tai verkoston 
yleisen ekologisen yhtenäisyyden kannalta (kuten ekologinen käytävä, joka yhdistää 
suojeltujen lajien keskeiset elinympäristöt suojelualueella, tai ydinalueen ympärillä oleva 
puskurivyöhyke). 

Kaikkia alueita, joilla esiintyy EU:n tärkeänä pitämä luontotyyppi tai laji, ei kuitenkaan 
sisällytetä Natura 2000 -verkostoon. Tavoitteena on osoittaa ainoastaan lajien ja 
luontotyyppien suojelun kannalta sopivimmat ja tärkeimmät alueet. Sen vuoksi joistakin 
laajimmalle levittyneistä luontodirektiivillä suojelluista metsäluontotyypeistä vain osa sisältyy 
Natura 2000 -verkostoon. Tällaisia ovat esimerkiksi Boreaaliset luonnonmetsät 
(luontotyyppikoodi 9010), Asperulo-Fagetum-pyökkimetsät (9130) sekä Quercus ilex- ja 
Quercus rotundifolia -metsät (9340). Samoin menetellään useiden metsälajien kohdalla, 
kuten palokärki (Dryocopus martius) tai pyy (Bonasia bonasia)47.  

                                                 
46  Mukaan lukien metsäluontotyypit, lehdes- ja vesaniityt, laidunmetsät (dehesas) ja metsäiset 
dyynit. Bulgarian ja Romanian liittymisen yhteydessä luontodirektiivin liitteeseen I (ryhmään 9 ”Metsät”) 
lisättiin yhdeksän uutta metsäluontotyyppiä. Kroatian liittymisen yhteydessä luontodirektiiviin ei lisätty 
uusia metsäluontotyyppejä. 
47  Boreaaliset luonnonmetsät (9010): 2 848 Natura 2000 -aluetta kattaa noin kaksi miljoonaa 
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Joissain tilanteissa voi kuitenkin olla tarpeen osoittaa kaikki tietyn lajin tai luontotyypin jäljellä 
olevat alueet sen säilymisen varmistamiseksi. Näin on erityisesti silloin, kun kyse on erittäin 
harvinaisesta tai pienelle alueelle levittäytyneestä luontotyypistä, kuten Moesian 
saksanpihtametsät (91BA) (18 osoitettua aluetta kattaa noin 15 000 km2).  

On tärkeää tiedostaa syyt, joiden perusteella metsä sisällytetään Natura 2000 -verkostoon, 
sillä ne vaikuttavat suoraan suojelutavoitteisiin, tarvittavien suojelutoimenpiteiden tyyppiin ja 
suunnitelmien tai hankkeiden mahdollisten vaikutusten arviointiin alueella (luontodirektiivin 
6 artikla). 

 

3. Mistä saa lisätietoa Natura 2000 -verkostoon osoitetuista alueista? 

Tiedoksi 
Kohde: kansalaiset, 
metsäammattilaiset/-omistajat 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

Jokaisesta Natura 2000 -alueesta on laadittu tietolomake, jossa ilmoitetaan ne EU:n tärkeinä 
pitämät lajit ja luontotyypit, joita varten alue on osoitettu. Lisäksi selvitetään niiden arvioitu 
kannan koko ja suojeluaste kyseisellä alueella sen osoitushetkellä tai myöhemmässä 
vaiheessa, jolloin on havaittu uusien lajien tai luontotyyppien esiintyminen alueella ja 
tietolomaketta on päivitetty. Tietolomakkeet ovat julkisia asiakirjoja, ja niitä voi tarkastella 
Natura 2000 Viewer -sivustolla48 osoitteessa http://natura2000.eea.europa.eu/.  

Natura 2000 Viewer -sivusto on verkkopohjainen GIS-karttapalvelu, jossa ilmoitetaan kunkin 
Natura 2000 -alueen täsmällinen sijainti EU:n verkostossa. Sivustosta voi hakea ja tarkastella 
mitä tahansa suojelualuetta EU:ssa. Karttojen suuren mittakaavan ansiosta alueiden rajat ja 
keskeiset maisemapiirteet ovat helposti nähtävissä. 

Yksityiskohtaisempia tietoja alueesta annetaan myös Natura 2000 -alueiden mahdollisissa 
hoito- ja käyttösuunnitelmissa tai muissa asiaa koskevissa asiakirjoissa (joissa käsitellään 
esimerkiksi suojelutavoitteita, alueen osoittamista).  

Jäsenvaltiot antavat yleensä tarkkoja tietoja Natura 2000 -alueistaan ja julkaisevat alueen 
valintaperusteet, suojelutavoitteet, hoito- ja käyttösuunnitelmat ja suojelutoimenpiteet 
verkkosivustolla tai muuta kautta (esim. paikallishallinnon kautta). Jotkin maat toimittavat 
myös täsmällisiä ja yksityiskohtaisia tietoja kunkin Natura 2000 -alueen maanomistajille ja 
keskeisille maankäyttäjille (esim. erityisillä ilmoituksilla, kuten Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, tai perustamalla paikallisryhmiä tai -komiteoita, joissa keskeiset 
sidosryhmät osallistuvat alusta lähtien alueiden hoitoon, kuten Ranskassa ja muissa EU:n 
jäsenvaltioissa). Maanomistajat ja -käyttäjät voivat myös tiedustella paikallisilta 
luonnonsuojeluviranomaisilta tarkempia tietoja tietyistä Natura 2000 -alueista. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
hehtaaria eli 49 prosenttia luontotyypin koko alueesta. Asperulo-Fagetum-pyökkimetsät (9130): 
2 236 aluetta kattaa noin 800 000 hehtaaria eli 54 prosenttia koko alueesta. Quercus ilex- ja Quercus 
rotundifolia -metsät (9340): 1 163 aluetta kattaa noin miljoona hehtaaria eli 64 prosenttia luontotyypin 
koko alueesta. Luvut ovat peräisin asiakirjasta EU 2010 Biodiversity baseline report, EEA, 2010. Niihin 
eivät sisälly luontotyypit, jotka on lisätty Romanian, Bulgarian ja Kroatian liittymisen jälkeen. 
48  Public Viewer -sivustolla olevista tietolomakkeista voidaan poistaa eräitä herkkiä lajeja 
koskevat tiedot. Tarkkoja tietoja tarvitsevat maanomistajat tai -käyttäjät voivat ottaa yhteyttä alueensa 
tai maansa toimivaltaiseen luonnonsuojeluviranomaiseen. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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4.3  Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteiden asettaminen 
 

Kysymykset:  
4. Miksi ja miten Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteet asetetaan?  
5. Kuka vastaa suojelutavoitteiden asettamisesta? Kuullaanko tässä yhteydessä 

maanomistajia/-käyttäjiä?  
6. Mistä saa lisätietoa tietyn alueen suojelutavoitteista? 
7. Miten voi varmistaa, mitkä toiminnot ovat Natura 2000 -säännösten mukaisia, jos 

suojelutavoitteita ei ole asetettu? 

 

4. Miksi ja miten Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteet asetetaan?  

Tiedoksi Kohde: viranomaiset 
Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 1, 2, 
5, 6, 8, 10, 18 

Luontodirektiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan alueella esiintyviä luontotyyppejä ja lajeja varten 
on toteutettava suojelutoimenpiteitä. Sen vuoksi on tärkeää asettaa selkeitä suojelutavoitteita 
kutakin alueella esiintyvää luontotyyppiä ja lajia varten. Suojelutavoitteissa on tarkoitus 
määritellä mahdollisimman tarkasti tietyllä alueella tavoiteltava suojelutaso tai -aste. 

Usein nämä esitetään määrällisinä tavoitteina. Tavoitteena voi olla esimerkiksi lajin x kannan 
säilyttäminen tietyllä yksilöiden vähimmäismäärän tasolla tai luontotyypin y suojeluasteen 
parantaminen luokasta C luokkaan B kymmenen vuoden aikana. 

Natura 2000 -alueiden selkeiden suojelutavoitteiden asettaminen on tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa, että jokainen verkoston suojelualue edistää mahdollisimman tehokkaasti kahden 
luontodirektiivin kokonaistavoitetta eli kaikkien direktiiveillä suojeltujen49 luontotyyppien ja 
lajien suotuisan suojelun tason saavuttamista niiden koko levinneisyysalueella EU:ssa. 

Suojelutavoitteet ovat aluekohtaisia ja niiden olisi perustuttava luotettaviin tietoihin 
suojelualueesta ja sillä esiintyvistä lajeista/luontotyypeistä, niiden ekologisista vaatimuksista 
sekä niiden jatkuvuuteen alueella kohdistuvista uhista ja kuormituksista. Tämä johtuu siitä, 
että jokaisella Natura 2000 -alueella on sille ominainen ainutlaatuinen joukko bioottisia, 
abioottisia ja sosioekonomisia tekijöitä, jotka voivat vaihdella huomattavasti alueelta toiselle 
myös silloin, kun niillä esiintyy samoja lajeja ja luontotyyppejä. 

Lisäksi on suositeltavaa asettaa kaikkia tietyn alueen tai maan suojelualueita tai tiettyjä lajeja 
tai luontotyyppejä koskevia laajempia (kansallisia tai alueellisia) suojelutavoitteita. Ne 
helpottavat yksittäisten alueiden suojelutavoitteiden asettamista sekä suojelun strategisten 
painopisteiden määrittämistä eri alueilla ja niiden välillä. Näin voidaan painottaa toimenpiteitä, 
joilla voidaan todennäköisimmin parantaa tai säilyttää tietyn lajin tai luontotyypin suojelutaso 
kyseisellä alueella tai kyseisessä maassa. 

Komissio on julkaissut tulkintaa koskevan muistion, jossa annetaan ohjeita ja lisätietoa 
Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteiden asettamiseen50. 

Ks. myös kohdan 4.4 kaksi ensimmäistä kysymystä. 

 
 
 
 

                                                 
49  Lintudirektiivin tavoite on muotoiltu hieman eri tavoin, mutta päämäärä on sama.  
50  
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
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5. Kuka vastaa suojelutavoitteiden asettamisesta ja kuullaanko tässä yhteydessä 
maanomistajia, -käyttäjiä tai muita eturyhmiä? 

Tiedoksi Kohde: viranomaiset 
Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 1, 8, 
10 

Suojelutavoitteiden asettaminen kuuluu kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
tehtäviin. Luontodirektiiveissä ei säädetä, miten tämä on tehtävä, sillä kukin jäsenvaltio saa 
itse päättää direktiivien säännösten täytäntöönpanon muodosta ja menetelmistä. 
Luontodirektiivien tavoitteena on kuitenkin saavuttaa yhteisön tärkeinä pitämien lajien ja 
luontotyyppien suotuisa suojelun taso ja käyttää Natura 2000 -verkostoa tämän tavoitteen 
saavuttamiseen. 

Suojelutavoitteiden on perustuttava luotettaviin tietoihin, minkä lisäksi on suositeltavaa, että 
kaikki asiaan liittyvät osapuolet – metsäammattilaiset, -omistajat, luonnonsuojelujärjestöt – 
osallistuvat suojelutavoitteiden asettamiseen. Näin on helpompi määritellä suojelutavoitteita, 
jotka voidaan todella saavuttaa.  

Metsänomistajilla ja -hoitajilla on yleensä hyvä käsitys metsänhoidosta, jolla on aikaisemmin 
saatu joko hyviä tai heikkoja tuloksia suojelun alalla. Lisäksi on tärkeää käydä laajaa 
keskustelua toimivaltaisten viranomaisten, metsänomistajien ja -hoitajien kesken siitä, miten 
aluekohtaiset suojelutavoitteet ja -toimenpiteet kannattaa määritellä. Keskustelemalla ja 
viestimällä selkeästi tietyn suojelualueen merkityksestä, roolista ja suojelutavoitteista voidaan 
myös parantaa kaikkien asiaan liittyvien tahojen tietämystä ja sitoutumista.  

 
 

6. Mistä saa lisätietoa tietyn alueen suojelutavoitteista? 

Tiedoksi 
Kohde: kansalaiset, 
metsäammattilaiset/-omistajat 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 1 

Jokaisella maalla on oma järjestelmänsä, jota käytetään maan alueiden suojelutavoitteiden 
julkistamiseen. Suojelutavoitteet voidaan ilmoittaa alueen osoittamista koskevissa 
päätöksissä tai asiakirjoissa tai asiaan liittyvissä tausta-asiakirjoissa. Ne voidaan julkistaa 
myös toimivaltaisten luonnonsuojeluviranomaisten verkkosivuilla. Suojelutavoitteet 
ilmoitetaan ja niistä annetaan lisätietoa yleensä Natura 2000 -alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelmissa tai mahdollisissa vastaavissa välineissä. Jäsenvaltioiden kannattaa 
antaa Natura 2000 -suojelutavoitteista tietoa, joka on helposti saatavilla, merkityksellistä ja 
helposti ymmärrettävää metsänomistajien ja -hoitajien näkökulmasta. 
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7. Miten voi varmistaa, mitkä toiminnot ovat Natura 2000 -säännösten mukaisia, jos 
suojelutavoitteita ei ole asetettu? 

Tiedoksi 
Kohde: kansalaiset, 
metsäammattilaiset/-omistajat 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

Toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on asettaa suojelutavoitteet kaikille Natura 2000 
-alueille. Toisinaan voi kuitenkin käydä niin, että prosessi viivästyy eikä suojelutavoitteita 
aseteta.  

Tällöin toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava sidosryhmille, mitä vaikutuksia alueen 
osoittamisella Natura 2000 -alueeksi on. Niiden olisi erityisesti tiedotettava, onko tiettyjä 
metsänhoitotoimenpiteitä tai muita toimintoja mukautettava tai mahdollisesti lopetettava, jotta 
estetään alueen heikentyminen, tai mitä toimintoja olisi edistettävä alueen suojelutason 
parantamiseksi. Tietolomake on hyödyllinen tietolähde, joka antaa käsityksen tietyn 
suojelualueen osoittamisen perusteista. Tietolomakkeeseen olisi aina tutustuttava, kun 
tehdään hoitoon liittyviä päätöksiä (esim. laaditaan hoitoasiakirjoja tai suunnitellaan uusia 
investointeja).  

Jäsenvaltion vähimmäisvaatimuksena on ryhtyä tarvittaviin toimiin kaikkien alueella 
esiintyvien merkittävien luontotyyppien ja lajien heikentymisen estämiseksi tietolomakkeen 
mukaisesti. Jos tieteellisiä tietoja ei ole saatavilla, on toteutettava varotoimia. Ks. myös 
kysymys 3. 
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4.4 Metsäluontotyyppejä ja -lajeja koskevien suojelutoimenpiteiden 
toteuttaminen Natura 2000 -alueilla 
 

Kysymykset: 
8. Miten Natura 2000 -alueen suojelutoimenpiteet määritetään ja otetaan käyttöön? Missä 

aikataulussa ne on toteutettava? 
9.  Mitä Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat ja ovatko ne pakollisia? 
10. Onko Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien valmisteluun saatavilla 

työkaluja? 
11. Miten luontotyyppien ja lajien ekologiset vaatimukset määritetään?  
12. Edellyttääkö EU:n tärkeänä pitämän lajin/luontotyypin pelkkä esiintyminen alueen 

hoitokäytäntöjen muuttamista?  
13. Natura 2000 -alueiden metsissä esiintyy usein lajeja ja luontotyyppejä, jotka eivät kuulu 

lintu- ja luontodirektiivien soveltamisalaan. Onko myös näitä lajeja ja luontotyyppejä 
varten otettava käyttöön suojelutoimenpiteitä?   

14. Ovatko Natura 2000 -alueiden suojelutoimenpiteet pakollisia? 
15. Miten suojelutoimenpiteet laaditaan? 
16. Kuka päättää, mitä suojelutoimenpiteitä tarvitaan? Kuullaanko tässä yhteydessä 

sidosryhmiä? 
17. Minkälaisia suojelutoimenpiteitä Natura 2000 -alueen metsissä vaaditaan? 
18. Miten päätetään suojelutoimenpiteistä, jotka vaikuttavat todennäköisesti myönteisesti 

tiettyyn luontotyyppiin tai lajiin mutta saattavat johtaa toisen luontotyypin tai lajin 
heikentymiseen? 

19. Voidaanko erilaisilla Natura 2000 -alueilla toteuttaa samanlaisia suojelutoimenpiteitä?   
20. Miksi kuolleet puut ja puuston monipuolinen ikärakenne ovat niin tärkeitä Natura 2000 

-alueilla? 
21. Onko passiivinen hoito mahdollinen suojelutoimenpide, jonka avulla saavutetaan 

Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteet?   
22. Miten tarpeelliset suojelutoimenpiteet toteutetaan ja kuka siitä vastaa? 
23. Vaikuttavatko metsän omistajuus ja koko sen hoitoon Natura 2000 -alueella? 
24. Miten metsänomistajat/-hoitajat voivat osallistua tai vaikuttaa?  
25. Onko suojelutoimenpiteiden toteutuksen, tiedotuksen tai sidosryhmien valmiuksien 

lisäämisen tueksi saatavilla työkaluja? 

 
 

8. Miten Natura 2000 -alueen suojelutoimenpiteet määritetään ja otetaan käyttöön? 
Missä aikataulussa ne on toteutettava?  

Oikeudellinen velvoite 

Kohde: viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 
20, 22, 23 

Suojelutoimenpiteet ovat käytännön toimia, jotka on toteutettava alueelle asetettujen 
suojelutavoitteiden saavuttamiseksi. Niiden on vastattava alueella esiintyvien luontotyyppien 
ja lajien ekologisia vaatimuksia. Suojelutoimenpiteitä määritettäessä on otettava huomioon 
taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset näkökohdat sekä alueelliset ja paikalliset 
erityispiirteet. Tämä periaate vahvistetaan luontodirektiivissä (2 artikla). 

Tarvittavien suojelutoimenpiteiden määrittämiseksi käytettävissä on oltava luotettava 
tietopohja, joka koskee alueen olemassa olevia olosuhteita sekä alueella esiintyvien lajien ja 
luontotyyppien suojelutasoa, uhkia, kuormituksia ja tarpeita sekä yleistä sosioekonomista 
tilannetta (kuten nykyinen maankäyttö ja -omistajuus, sidosryhmien intressit, meneillään 
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oleva taloudellinen toiminta).  

Suojelutoimenpiteet ovat suojelutavoitteiden tavoin yleensä aluekohtaisia ja ne on 
määritettävä erikseen kullekin suojelualueelle. Tämä johtuu siitä, että jokaisella Natura 2000 
-alueella on sille ominainen ainutlaatuinen joukko bioottisia, abioottisia ja sosioekonomisia 
tekijöitä, jotka voivat vaihdella huomattavasti alueelta toiselle myös silloin, kun niillä esiintyy 
samoja lajeja ja luontotyyppejä. 

Sen jälkeen, kun alue on hyväksytty yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi (SCI), jäsenvaltiolla 
on kuusi vuotta aikaa määrittää tarpeelliset suojelutoimenpiteet ja osoittaa alue erityisten 
suojelutoimien alueeksi (SAC). Näiden kuuden vuoden aikana olisi paitsi kerättävä kaikki 
tarvittavat tiedot alueesta myös tiedotettava, keskusteltava ja neuvoteltava kaikkien 
eturyhmien kanssa siitä, mitä toimenpiteitä olisi toteutettava alueelle asetettujen 
suojelutavoitteiden saavuttamiseksi. 

 
 

9. Mitä Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat ja ovatko ne pakollisia? 

Suositus  Kohde: viranomaiset 
Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro):  
10, 17 

Jotta voidaan varmistaa, että alueita hoidetaan selkeästi ja avoimesti, jäsenvaltioita 
kehotetaan laatimaan Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia tiiviissä yhteistyössä 
paikallisten sidosryhmien kanssa. Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien 
laadinta kuuluu verkostosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten tehtäviin. Hoito- ja 
käyttösuunnitelma muodostaa eheän ja tehokkaan kehyksen suojelutoimenpiteiden toteutusta 
ja seurantaa varten.  

Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien laatiminen ei ole luontodirektiivin mukaan 
pakollista, mutta ne ovat erittäin hyödyllisiä työkaluja, joiden avulla voidaan 

 kirjata kattavasti alueella esiintyvien luontotyyppien ja lajien suojelutavoitteet sekä 
ekologiset olosuhteet ja vaatimukset, jotta kaikki saavat selvän käsityksen suojelun 
kohteista ja perusteista  

 selvittää alueen sosioekonominen ja kulttuurinen tilanne sekä erilaisten 
maankäyttötapojen ja alueella esiintyvien lajien ja luontotyyppien väliset keskinäiset 
vaikutukset  

 laatia puitteet kaikkien eturyhmien avoimelle keskustelulle, saavuttaa yhteinen näkemys 
alueen pitkän aikavälin hoidosta ja sitouttaa toimijat lopputulokseen 

 löytää käytännöllisiä hoitoratkaisuja, jotka ovat kestäviä ja integroitu tiiviisti muihin 
maankäyttötapoihin 

 vahvistaa erilaisten sosioekonomisten sidosryhmien, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen 
vastuualueet tarvittavien suojelutoimenpiteiden toteutuksessa. 

Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat voidaan laatia nimenomaisesti tietylle 
suojelualueelle tai integroida muihin kehittämissuunnitelmiin, kuten metsänhoitosuunnitelmiin, 
jos Natura 2000 -suojelutavoitteet ovat selvästi osa näitä suunnitelmia. Toisin sanoen yhdellä 
asiakirjalla voidaan periaatteessa kattaa sekä tietyn alueen yleiset metsänhoitosäännökset 
että Natura 2000 -alueen suojelutavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet. Asiaa käsitellään 
tarkemmin kysymyksessä 34. 
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10. Onko Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien valmisteluun saatavilla 
työkaluja? 

Tiedoksi Kohde:  viranomaiset 
Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro):    
10, 18, 19 

Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien valmistelua, suojelutoimenpiteiden 
muotoilua sekä hoidon suunnitteluprosessia varten on saatavilla ohjeistusta Euroopan 
komission verkkosivulla51. Lisäksi useat maat ovat laatineet asiaa koskevia ohjeita.  

Rahoitustukea Natura 2000 -alueita koskevien suunnitelmien laadintaan ja päivittämiseen 
(asetuksen (EU) N:o 1305/2013 20 artikla) voi olla saatavilla EU:n rakennerahastoista 
(Euroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto), Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) kansallisista täytäntöönpano-ohjelmista riippuen 
sekä Life-ohjelmasta.  

Näitä EU:n varoja on käytetty aikaisemmin huomattavia määriä Natura 2000 -alueiden hoito- 
ja käyttösuunnitelmien valmisteluun: maaseuturahastoa on hyödynnetty Ranskassa, Italiassa, 
Espanjassa, Portugalissa ja joissain Saksan osavaltioissa, EAKR:a Kreikassa, Puolassa, 
Unkarissa ja Italiassa, koheesiorahastoa Liettuassa ja Life-rahoitusta Kyproksessa, 
Unkarissa, Liettuassa ja useissa muissa maissa. Näiden rahastojen varoja käytetään 
todennäköisesti jatkossa myös hoito- ja käyttösuunnitelmien tarkistamiseen ja päivittämiseen 
(ks. katsaus mahdollisista EU:n rahoituslähteistä osan I kohdassa 1.2.2). 

 
 

11. Miten luontotyyppien ja lajien ekologiset vaatimukset määritetään? 

Tiedoksi Kohde: viranomaiset 
Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 12, 
13 

Luontotyyppien ja lajien ekologisiin vaatimuksiin sisältyvät kaikki ekologiset tarpeet, mukaan 
lukien abioottiset ja bioottiset tekijät, joita tarvitaan alueella esiintyvien luontotyyppien 
(luontotyyppikohtaiset rakenteet ja toiminnot, joita sen säilyminen pitkällä ajalla edellyttää, 
sekä luonteenomaiset lajit) ja lajien suojelun varmistamiseksi. Vaatimuksiin sisältyvät myös 
luontotyyppien ja lajien suhteet fyysiseen ympäristöön (kuten ilma, vesi, maaperä, 
kasvillisuus).  

Nämä vaatimukset perustuvat tieteelliseen tietoon, ja ne pitäisi määritellä tapauskohtaisesti, 
mikä tarkoittaa, että ekologiset vaatimukset voivat vaihdella lajista tai luontotyypistä toiseen 
saman alueen sisällä, mutta myös saman lajin tai luontotyypin kohdalla alueelta toiselle. Ne 
ovat riippumattomia mahdollisista sosioekonomisista näkökohdista.  

EU:n tärkeinä pitämien luontotyyppien ja lajien ekologisista vaatimuksista on saatavilla niiden 
hoitoa edistäviä tarkoituksenmukaisia ja yksityiskohtaisia tietoja kansallisissa ja alueellisissa 
lähteissä. Lisäksi komissio on julkaissut joidenkin luontotyyppien ja lajien hoito-ohjeita, joissa 
annetaan asiaa koskevia tietoja (esim. 9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet, 9110 
Luzulo-Fagetum-pyökkimetsät, 9360* Makaronesian laakeripuumetsät (Laurus, Ocotea), 
9530* (Sub)mediterraaniset kotoperäisiä euroopanmustamäntyjä kasvavat mäntymetsät sekä 

lajit Cerambyx cerdo ja Tetrao urogallus52). 

                                                 
51  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
52  Ks. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm; 
ks. myös http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx cerdo 
factsheet – SWIFI.pdf ja http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao 
urugallus factsheet – SWIFI.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf


53 

 

 

 

 

12. Edellyttääkö EU:n tärkeänä pitämän lajin/luontotyypin pelkkä esiintyminen 
Natura 2000 -metsän hoitokäytäntöjen muuttamista?  

Tiedoksi  
Kohde: toimivaltaiset 
viranomaiset, 
metsäammattilaiset/-omistajat 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 2, 8, 
9, 19, 20 

Ei välttämättä. Lajin tai luontotyypin suojeluaste tietyllä alueella voi olla hyvä juuri sen 
ansiosta, miten aluetta on tähän saakka hoidettu, ja tällaisissa tapauksissa on tärkeää 
varmistaa, että nykyisiä hoitokäytäntöjä jatketaan myös tulevaisuudessa.  

Joissain tilanteissa alueella esiintyy lajia tai luontotyyppiä, jonka suojeluaste on kuitenkin 
heikko. Jos kyseisen alueen suojelutavoitteissa pyritään parantamaan suojelutasoa, 
hoitokäytäntöjä voi olla tarpeen muuttaa. Tällöin voi olla tarpeen esimerkiksi parantaa 
metsäluontotyypin rakennetta ja toimintoja sekä lajikoostumusta, laajentaa heikosti suojellun 
luontotyypin aluetta tai parantaa ja laajentaa tietyn heikosti suojellun lajin elinympäristöä.  

Näiden tavoitteiden saavuttaminen voi edellyttää tiettyjä toimenpiteitä, kuten metsän tiettyjen 
keskeisten piirteiden (kuten lajien monimuotoisuus, eri-ikäiset metsiköt, mikroluontotyypit) 
ylläpitäminen tai ennallistaminen, vanhojen, lahoavien ja kuolleiden puiden riittävän määrän 
säilyttäminen, lisäistutukset tai uudelleen metsittäminen, avointen alueiden hoito luontaisen 
uudistumisen tukemiseksi, epäluontaisten puulajien poistaminen, valikoiva harvennus, 
kivennäismaakerroksen suojelu, torjunta-aineiden ja biosidivalmisteiden käytön kieltäminen, 
vanhojen ja/tai onttojen puiden säilyttäminen, juurakkojen ja kantojen säilyttäminen tai 
metsänreunojen suojelu. Erityistapauksissa voidaan tarvita tiukkaa suojelua. Tarpeellisten 
toimenpiteiden täsmällinen luonne on määritettävä suojelualueittain, jotta ne vastaavat 
alueella esiintyvien lajien ja luontotyyppien ekologisia vaatimuksia (ks. myös kysymykset 8 ja 
11).  

 

13. Natura 2000 -alueiden metsissä esiintyy usein lajeja ja luontotyyppejä, jotka eivät 
kuulu lintu- ja luontodirektiivien soveltamisalaan. Onko myös näitä lajeja ja 
luontotyyppejä varten otettava käyttöön suojelutoimenpiteitä?   

Tiedoksi 
Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 2, 
12 

Yleensä ei. Lintu- ja luontodirektiivien säännösten täyttymiseksi ainoastaan näillä kahdella 
direktiivillä suojellut ja Natura 2000 -alueella esiintyvät lajit ja luontotyypit edellyttävät 
suojelutoimenpiteiden käyttöönottoa. Lajit, joita ei sinänsä suojella luontodirektiivillä mutta 
jotka ovat luonteenomaisia liitteen I luontotyypille tai tarpeellisia yhteisön tärkeänä pitämän 
lajin suojelun kannalta (esim. muurahaiskekojen suojelu lintuja varten), voivat myös vaatia 
huomiota. Toimivaltaisten viranomaisten olisi kyettävä antamaan asiasta olennaisia tietoja. 

Metsänhoidossa voidaan ottaa huomioon myös muut lajit ja luontotyypit, joita ei suojella EU:n 
luontodirektiiveillä. Jäsenvaltiot sekä yksittäiset metsänomistajat ja -hoitajat saavat täysin 
vapaasti laatia suojelutavoitteita ja/tai -toimenpiteitä myös sellaisille lajeille ja luontotyypeille, 
jotka eivät kuulu näiden kahden direktiivin soveltamisalaan. Nämä voivat olla esimerkiksi 
luontotyyppejä ja lajeja, joita suojellaan tai jotka ovat uhanalaisia kansallisella tai aluetasolla.  
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14. Ovatko kaikki Natura 2000 -alueiden suojelutoimenpiteet pakollisia? 

Oikeudellinen velvoite / 
suositus / tiedoksi 

Kohde:  viranomaiset, 
metsäammattilaiset/-omistajat 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 4, 5, 
7 

(O) Tarpeellisten suojelutoimenpiteiden vahvistaminen kullekin Natura 2000 -alueelle ei ole 
vapaaehtoinen säännös vaan pakollinen kaikille jäsenvaltioille. Tämä tarkoittaa, että 
jokaiselle Natura 2000 -alueelle on määritettävä ja toteutettava tarpeelliseksi katsotut 
suojelutoimenpiteet (yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-508/04)53. 

(S) On kuitenkin hyödyllistä erottaa toisistaan toimenpiteet, joita pidetään tarpeellisina 
alueella esiintyvien lajien tai luontotyyppien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi, ja 
toimenpiteet, joita pidetään suositeltavina ja jotka olisi hyvä toteuttaa, jos se on käytännössä 
mahdollista. Viimeksi mainitut toimenpiteet voidaan ilmoittaa Natura 2000 -alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelmassa. Niitä voidaan pitää hyvinä käytäntöinä, joilla pyritään parantamaan 
alueen yleistä biologista monimuotoisuutta ja jotka ylittävät alueella sovellettavat pakolliset 
vaatimukset. 

(T) Suojelutoimenpiteiden täytäntöönpano ei aina tarkoita aktiivisia hoito- tai 
ennallistamistoimenpiteitä, kuten haitallisten vieraslajien poistamista tai metsikköjen 
ikärakenteen monipuolistamista. Niihin voi sisältyä suojaavia toimenpiteitä, joilla esimerkiksi 

estetään lajien häirintä lisääntymiskauden aikana.  

 

15. Miten suojelutoimenpiteet laaditaan? 

Suositus Kohde:  viranomaiset 
Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 2, 9, 
11, 17, 18 

Suojelutoimenpiteet kannattaa kuvata riittävän yksityiskohtaisesti, jotta varmistetaan niiden 
tehokas toteutus. Yleisen käytännön mukaan ilmoitetaan toimenpiteiden sijainti, kuvataan 
niiden toteutukseen tarvittavat keinot ja työkalut ja annetaan tietoa asiaan liittyvien eri 
toimijoiden tehtävistä ja vastuualueista. Suojelutoimenpiteet kannattaa kuvata selkeällä 
kielellä, jotta ne olisivat mahdollisimman helposti ymmärrettäviä. 

Suojelutoimenpiteitä kannattaa tarpeen mukaan tarkastella ja mukauttaa esimerkiksi jo 
toteutettujen toimenpiteiden tosiasiallisten tulosten perusteella. Lisäksi on tärkeää ilmoittaa 
arvioidut kustannukset ja käytettävissä oleva rahoitus ja asettaa määräaika, jonka puitteissa 
tarkastellaan toteutettujen suojelutoimenpiteiden tosiasiallista toteutusta ja soveltuvuutta 
suojelutavoitteiden saavuttamiseen. 

 

16. Kuka päättää, mitä suojelutoimenpiteitä tarvitaan? Kuullaanko tässä yhteydessä 
sidosryhmiä?  

Suositus 
Kohde:  kansalaiset, 
metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

  2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 20, 24 

Kunkin maan toimivaltaisten viranomaisten vastuulla on päättää, mitä suojelutoimenpiteitä 
tarvitaan. Luontodirektiiveissä ei säädetä, minkä tyyppisiä toimenpiteitä olisi toteutettava. 
Niissä ainoastaan täsmennetään, että toimenpiteiden on vastattava alueella esiintyvien lajien 

                                                 
53  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&num=c-508/04 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&num=c-508/04
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ja luontotyyppien ekologisia vaatimuksia. Kukin jäsenvaltio saa itse suunnitella ja toteuttaa 
maan Natura 2000  -alueilla sentyyppiset toimenpiteet, joita se pitää 
tarkoituksenmukaisimpina ja tehokkaimpina.  

Suojelutoimenpiteiden on perustuttava luotettaviin tietoihin, minkä lisäksi on suositeltavaa, 
että metsäammattilaiset tai -omistajat sekä muut asiaan liittyvät eturyhmät – kuten 
paikallisyhteisöjen tai luonnonsuojelujärjestöjen edustajat – osallistuvat aktiivisesti tarvittavien 
suojelutoimenpiteiden määrittämiseen ja Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien 
valmisteluun.  

Erityisesti suositellaan, että metsänomistajat ja -hoitajat osallistuvat jo alkuvaiheessa 
aluekohtaisten suojelutoimenpiteiden laadintaan. Kun nämä toimijat osallistuvat Natura 2000 
-alueen suojelutoimenpiteiden suunnitteluun ja valmisteluun, voidaan hyödyntää niiden 
asiantuntemusta ja osallistaa toimijat aktiivisesti myös määritettyjen toimenpiteiden 
toteutukseen. Hyvän käytännön mukaisesti kaikkien asianomaisten sidosryhmien aktiivinen 
osallistuminen varmistetaan esimerkiksi perustamalla ohjausryhmiä tai komiteoita. 

Asianmukainen viestintä alusta lähtien auttaa löytämään kompromisseja ja luomaan 
synergiaetuja jo toteutettujen toimien ja parannusehdotusten välillä. Näin saatu lopputulos on 
todennäköisesti kustannustehokkaampi ja vie vähemmän aikaa. Lisäksi onnistumisen 
todennäköisyys kasvaa, sillä näin toimimalla kannustetaan erilaisia sidosryhmiä 
osallistumaan aktiivisemmin ja sitoutumaan Natura 2000 -alueen hoitoon ja luodaan tähän 
mahdollisuus. 

Suojelutoimenpiteiden määrittämisen jälkeen niistä tiedotetaan kansalaisille (esim. 
verkkosivulla, paikallislehdessä tai paikallisviranomaisten virallisissa rekistereissä).  

 
 

17. Minkälaisia suojelutoimenpiteitä Natura 2000 -alueen metsissä vaaditaan? 

Suositus 
Kohde:  metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 2, 4, 
5, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 20, 21, 
23 

Kuten edellä on todettu, suojelutoimenpiteiden tyyppi on hyvin aluekohtainen ja riippuu kunkin 
alueen erityisolosuhteista ja siellä esiintyvien lajien ja luontotyyppien ekologisista 
vaatimuksista. 

Sen vuoksi on mahdotonta yleistää, minkä tyyppiset toimenpiteet voisivat olla tarpeellisia. 
Joillain alueilla ei tarvita mitään lisätoimenpiteitä, vaan riittää, että alueen hoitoa jatketaan 
entiseen tapaan. Toisilla alueilla tarvitaan yksinkertaisia toimenpiteitä, joilla esimerkiksi 
estetään häiriöt tiettyjen puiden ympärillä lisääntymiskaudella, luodaan latvustoon pieniä 
aukkoja auringonvalon lisäämiseksi tai jätetään metsään enemmän kuollutta puuainesta. 
Tietyillä alueilla tarvitaan kuitenkin merkittäviä ennallistamistoimia, joilla poistetaan 
laajamittaisesti vieraslajeja tai muokataan metsäaluetta siten, että monipuolistetaan 
ikärakennetta ja luodaan pirstoutuneiden luontotyyppien välille yhteyksiä. Joissain 
tapauksissa myös passiivista hoitoa ja tiukkaa suojelua voidaan pitää suojelutoimenpiteenä, 
etenkin vanhassa metsässä, joka on suurelta osin luonnontilassa (ks. myös kysymys 21). 

Tämän asiakirjan osassa III esitetyissä tapaustutkimuksissa ja muissa olemassa olevissa 
selvityksissä54 annetaan runsaasti esimerkkejä erilaisista suojelutoimenpiteistä, joita 

erilaisissa olosuhteissa on toteutettu eri puolilla EU:ta.  

                                                 
54  Esim. Kraus, D. ja Krumm, F. (toim.), Integrative approaches as an opportunity for the 

conservation of forest biodiversity, Euroopan metsäinstituutti, 2013, s. 284.  
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18. Miten päätetään suojelutoimenpiteistä, jotka vaikuttavat todennäköisesti 
myönteisesti tiettyyn luontotyyppiin tai lajiin mutta saattavat johtaa toisen luontotyypin 
tai lajin heikentymiseen? 

Suositus 
Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro):    

Toisinaan voi käydä niin, että tietty suojelutoimenpide hyödyttää yhtä lajia tai luontotyyppiä 
mutta voi vaikuttaa kielteisesti toisiin lajeihin tai luontotyyppeihin. Kun esimerkiksi päätetään 
suojella tiukasti osa metsästä, voidaan samalla laajentaa haitallisen vieraslajin kantaa. 
Vastaavasti tammimetsikön uudistuminen voi heikentää joidenkin lintujen elinympäristöä. 
Pienemmät kompromissit ovat arkipäivää, mutta huolellisesti harkituilla suojelutavoitteilla 
helpotetaan oikean päätöksen tekemistä. Näitä tavoitteita kannattaa tarkastella ja selvittää, 
mitkä ovat tietyn alueen suojelutoimenpiteiden painopisteet ja onko suunnitelluilla 
toimenpiteillä todennäköisesti myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia näihin painopisteisiin.   

Kompromisseja voidaan usein välttää tai vähentää ajoittamalla toimenpiteet järkevästi, 
ohjaamalla ne alueen tiettyihin osiin tai jopa hyvittämällä tietyssä alueen osassa syntyvää 
vaikutusta toteuttamalla samaa luontotyyppiä tai lajia koskevia suojelutoimenpiteitä toisessa 
osassa. 

 
 

19. Voidaanko erilaisilla Natura 2000 -alueilla toteuttaa samanlaisia 
suojelutoimenpiteitä?   

Suositus 
Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 2, 4, 
19, 21 

Suojelutoimenpiteet vastaavat kunkin alueen suojelutavoitteita ja ovat yleensä aluekohtaisia. 
Erilaisilla Natura 2000 -alueilla, joilla on samanlaisia erityispiirteitä ja tavoitteita, voidaan 
kuitenkin tarvita samanlaisia toimenpiteitä. Tällöin suojelutoimenpiteitä voidaan myös 
toteuttaa yhteisesti (esim. hoito- ja käyttösuunnitelma voi kattaa useita Natura 2000 -alueita, 
jotka vaativat samanlaisia toimenpiteitä).  

 
 

20. Miksi kuollut puuaines, vanhat puut, vanhat metsät ja monipuolinen rakenne ovat 
niin tärkeitä Natura 2000 -metsäalueilla?   

Tiedoksi 
Kohde: kansalaiset, 
metsäammattilaiset/-omistajat 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 2, 4, 
5, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 19 

Kuolleet puut tarjoavat sopivan elinympäristön useille metsälajeille, jotka ovat uhanalaisia tai 
erittäin uhanalaisia. Kuolleet ja lahoavat puut ovat erityisen tärkeitä saproksyylihyönteisille 
(lahopuuta syövät lajit) ja lajeille, jotka käyttävät näitä puita suoja- tai pesäpaikkoina (kuten 
tikat ja eräät pienet nisäkkäät). Luontotyyppi- ja lintudirektiiveillä suojellaan useita 
saproksyylilajeja sekä kuolleista ja lahoavista puista riippuvaisia lajeja, kuten Cerambyx 
cerdo, Lucanus Cervus, Osmoderma eremita, Rosalia alpina ja Dendrocopos major. Tästä 
aiheesta on laadittu tieteellisiä selvityksiä55 56. Kuolleiden puiden suojelu on usein erittäin 

                                                 
55  Esim. Stockland, J. N., Siitonen, J. ja Jonsson, B. G., Biodiversity in dead wood, Cambridge 
University Press, 2012, s. 509. 
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tärkeää, mutta kaikissa asiaa koskevissa päätöksissä on otettava huomioon myös paloriskit 
herkillä alueilla.  

Hoidetuissa metsissä on harvoin vanhoja puita (eli yli 160–200 vuotta vanhoja puita), sillä 
metsätalouden tavanomainen kierto on yleensä lyhyempi kuin puiden luontainen elinikä ja 
metsän luontaiset kierrot. Vanhat puut ovat elintärkeitä mikroluontotyyppejä joillekin erittäin 
uhanalaisille kovakuoriaisille, jäkälille ja sienille. Sen vuoksi tällaisten lajien suojelua voidaan 
parantaa säilyttämällä metsissä vanhoja puita tai antamalla vähintään yksittäisten puiden tai 
puuryhmien kasvaa vanhoiksi. 

Monimuotoinen metsän rakenne, jossa on esimerkiksi eri-ikäisiä metsikköjä, valoisia ja 
varjoisia alueita, lahoavia ja kuolleita puita, tarjoaa erilaisia elinpaikkoja useille lajeille. 

Vanhoihin metsäalueisiin kiinnitetään yleisesti erityistä huomiota Natura 2000 -verkostossa. 
Niissä elää useita luonteenomaisia metsälajeja (kuten selkärangattomia lajiryhmiä, joitakin 
kasveja ja sammaleita), jotka eivät kykene muuttamaan tai asuttamaan entisellä 
maatalousmaalla kasvavia uusia metsäalueita. Euroopan tietyissä osissa on edelleen 
suurelta osin luonnontilassa olevia metsiä, kuten vanhoja boreaalisia luonnonmetsiä Pohjois-
Euroopassa. EU:n muissa osissa tällaiset metsät ovat kuitenkin vain pieniä alueita 
hoidetuissa kokonaisuuksissa tai ne rajoittuvat alueille, joilla on erityiset ekologiset ja 
sosiaaliset olosuhteet, kuten Karpaattien tai Alppien vuoristoalueille. Vanhoilla metsillä on 
erityisen suuri merkitys yhteisön tärkeinä pitämien metsäluontotyyppien ja -lajien suojelulle. 
Viranomaisia, metsänomistajia ja -hoitajia kehotetaan sen vuoksi aktiivisesti edistämään 
tällaisten alueiden suojelua keskittymällä metsien muihin kuin puutalouden hyötyihin ja 
hyödyntämällä tarvittaessa täysimääräisesti suojeluun saatavilla olevia taloudellisia 
kannustimia. Muiden Natura 2000 -metsien hoitoa koskevien päätösten tavoin on 
suositeltavaa, että esimerkiksi kuolleiden ja vanhojen puiden määrään vaikuttavat 
hoitopäätökset tehdään tarkasti määriteltyjen ja aluekohtaisten suojelutavoitteiden mukaisesti 
ottaen huomioon alueella esiintyvien luontotyyppien ja lajien ekologiset vaatimukset. 

 

21. Onko passiivinen hoito mahdollinen suojelutoimenpide, jonka avulla saavutetaan 
Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteet? 

Suositus 
Kohde: kansalaiset, 
metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 4, 5, 
7, 12, 16, 18, 19, 22 

Passiivinen hoito voi olla hyödyllinen hoitotekniikka tietyissä olosuhteissa. Ydinalueiden 
hoitamatta jättämistä luonnonsuojelutarkoituksessa olisi harkittava tapauskohtaisesti 
esimerkiksi silloin, jos alueella esiintyy erityisen harvinaisia tai arvokkaita luontotyyppejä tai 
erittäin uhanalaisia lajeja ja passiivisella hoidolla tuetaan niiden suojelua. Muiden 
Natura 2000 -alueiden suojelutoimenpiteiden tavoin passiivisen hoidon olisi vastattava 
tarkasti määriteltyjä ja aluekohtaisia suojelutavoitteita.  

Passiivinen hoito soveltuu lähtökohtaisesti ainoastaan metsäluontotyypeille, joissa 
varsinainen metsäkasvillisuus on suurelta osin luonnontilassa ja myöhäisessä 
sukkessiovaiheessa. Yhteisön tärkeinä pitämät metsäluontotyypit, jotka ovat muodostuneet 
aikaisemman ja nykyisen hoidon tuloksena ja jotka häviäisivät tai muuttuisivat 
muuntyyppiseksi metsäksi passiivisella hoidolla, vaativat jatkuvaa aktiivista metsänhoitoa. 

Jos suojelutoimenpiteeksi valitaan passiivinen hoito, on arvioitava huolellisesti sen 
seuraamuksia, myös taloudellisia vaikutuksia.  

                                                                                                                                                         
56   Kattava eurooppalainen selvitys kuolleen puuaineksen kynnysarvoista esitetään lähteessä 
Müller, J. ja Bütler, R., A review of habitat thresholds for dead wood: a baseline for management 
recommendations in European forests, European Journal of Forest Reserarch 129, nro 6, 2010. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Jörg+Müller
http://www.springerlink.com/content/?Author=Rita+Bütler
http://www.springerlink.com/content/1612-4669/
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22. Miten tarpeelliset suojelutoimenpiteet toteutetaan ja kuka siitä vastaa?  

Suositus 
Kohde:  metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 
18, 20, 21, 22, 23 

Toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on määrittää, miten niiden Natura 2000 -alueille 
määritetyt tarpeelliset suojelutoimenpiteet voidaan parhaiten toteuttaa. Direktiivissä 
ainoastaan todetaan, että näihin voi sisältyä tarpeellisia lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai 
sopimusoikeudellisia toimenpiteitä. Jäsenvaltiot saavat itse valita toimenpiteet 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.  

Valitsemalla vähintään yhden näistä toimenpideluokista jäsenvaltiot voivat varmistaa, että ne 
saavuttavat Natura 2000 -alueitaan koskevat suojelutavoitteet:  
- Lainsäädännölliset toimenpiteet noudattavat yleensä prosessioikeudessa vahvistettua 

kaavaa, ja niissä voidaan asettaa erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat suojelualueella 

sallittavia, rajoitettavia ja kiellettyjä toimintoja.  
- Hallinnollisissa toimenpiteissä voidaan asettaa määräyksiä, jotka koskevat 

suojelutoimenpiteiden toteutusta tai muiden toimintojen lupamenettelyä alueella. 
- Sopimusoikeudellisissa toimenpiteissä tehdään sopimuksia yleensä hallintaviranomaisten 

ja suojelualueen maanomistajien tai -käyttäjien välillä.  

Näitä kolmea toimenpidetyyppiä ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen. Jäsenvaltiot voivat siten 
valita tietylle Natura 2000 -alueelle vain yhdentyyppisiä toimenpiteitä (esim. pelkästään 
sopimusoikeudellisia toimenpiteitä) tai monentyyppisiä toimenpiteitä (esim. sekä 
lainsäädännöllisiä että sopimusoikeudellisia toimenpiteitä). Ainoat sitovat ehdot liittyvät siihen, 
että toimenpiteet ovat tarpeellisia luontotyyppien heikentymisen sekä niitä lajeja koskevien 
merkittävien häiriöiden estämiseksi, joita varten alue on osoitettu (luontodirektiivin 6 artiklan 
2 kohta). Lisäksi toimenpiteiden on vastattava alueella esiintyvien luontotyyppien ja lajien 
ekologisia vaatimuksia (luontodirektiivin 6 artiklan 1 kohta). Nämä ekologiset vaatimukset 
voivat vaihdella heikentymisen estämisestä suotuisten ekosysteemirakenteiden ja 
-toimintojen aktiiviseen ennallistamiseen riippuen asianomaisten lajien ja luontotyyppien 
tosiasiallisesta suojelutasosta. 

Aktiivisia suojelu- tai ennallistamistoimenpiteitä varten voidaan tehdä metsänomistajien ja 
-hoitajien kanssa sopimuksia esimerkiksi siitä, miten oikeudelliset velvoitteet ylittävien 
toimenpiteiden kustannukset katetaan. Lisäkustannuksia voidaan tukea mahdollisuuksien 
mukaan riittävällä rahoituksella, ja määrättyjen käyttörajoitusten aiheuttamia 
ansionmenetyksiä voidaan korvata. Korvausaste riippuu määrättyjen rajoitusten luonteesta ja 
tosiasiallisista menetyksistä sekä paikallisista olosuhteista. 

Maaseudun kehittämispolitiikkaan kuuluvat Natura 2000 -tuet ja metsätalouden ympäristötuet 
ovat hyvä esimerkki siitä, miten metsänomistajien kanssa voidaan sopia metsänhoidosta, 
jolla varmistetaan luontotyyppien ja lajien suojelu. Natura 2000 -tuilla voidaan kattaa 
lisäkustannuksia ja Natura 2000 -verkoston velvoitteista aiheutuneita ansionmenetyksiä, kun 
taas metsätalouden ympäristötuilla voidaan kattaa perustason ylittäviä lisäsitoumuksia. 
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23. Vaikuttavatko metsän omistajuus ja koko sen hoitoon Natura 2000 -alueella? 

Oikeudellinen velvoite / 
suositus / tiedoksi 

Kohde:  metsänomistajat/-
hoitajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 

(O) Direktiiveistä johtuvat velvoitteet koskevat välillisesti kaikentyyppisiä metsänomistajia ja 
-hoitajia riippumatta niiden asemasta ja Natura 2000 -alueella sijaitsevan metsätilan koosta, 
ellei kansallisissa säädöksissä, joilla direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
säädetä toisin.  

(T) Käytettävän suojelutoimenpiteen tyyppiä voidaan kuitenkin mukauttaa omistuksen ja koon 
mukaan. Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi käyttää sopimuksia yksityisten maanomistajien 
kohdalla ja hallinnollisia tai poliittisia toimenpiteitä valtionmetsien kohdalla, kunhan 
suojelutavoitteet täyttyvät. 

(T) Natura 2000 -verkostoon kuuluvien metsäalueiden koko voi toisinaan vaikuttaa 
suojelutoimenpiteiden tyyppiin ja tavoiteltavaan päämäärään. Suuriin valtionmetsiin käytetään 
todennäköisemmin oikeudellisia keinoja ja menetelmiä, joilla mukautetaan metsätalouden 
hoitokäytäntöjä kunnianhimoisempien suojelutoimenpiteiden toteuttamiseksi. Viranomaisten 
poliittisessa toimeksiannossa voidaan painottaa voimakkaammin valtionmetsien monikäyttöä 
kuin esimerkiksi pienten metsänomistajien tapauksessa.  

(T) Suurilla alueilla suojelutoimenpiteitä voidaan usein toteuttaa joustavammin, sillä 
käytettävissä on enemmän liikkumavaraa sen osalta, missä ja millä voimakkuudella tietyt 
toimenpiteet on toteutettava. 

(S) Pienten yksityisten ja julkisten (esim. kunnat) maanomistajien kanssa työskentely 
edellyttää toisaalta riittäviä resursseja, jotta voidaan tiedottaa, lisätä tietoa ja sitouttaa 
maanomistajat soveltuvien toimenpiteiden ja metsätalouden käytäntöjen toteuttamiseen. 
Pienten metsätilojen ryhmien koordinoiduilla toimilla voidaan usein luoda synergiaetuja ja 
saada aikaan säästöjä. 

 

24. Miten metsänomistajat/-hoitajat voivat osallistua tai vaikuttaa?  

Suositus 
Kohde:  metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 20, 
21, 23 

Metsänomistajilla ja paikallisilla metsänhoitajilla on keskeinen asema Natura 2000 -verkoston 
toteutuksessa. Ne tuntevat metsätilansa ja niillä on laaja kokemus toimenpiteiden 
toteutuksesta käytännön tasolla. Sen vuoksi nämä toimijat ovat tärkeitä kumppaneita 
Natura 2000 -verkoston kehittämisessä ja onnistuneessa toteutuksessa.  

Natura 2000 -säännöksissä tunnustetaan, että ihmiset ovat olennainen osa luontoa ja että 
suojelutavoitteet voidaan saavuttaa ennen kaikkea yhteistyöllä. Kaikki toimijat voivat vaikuttaa 
Natura 2000 -verkoston menestymiseen riippumatta siitä, ovatko ne viranomaisia, yksityisiä 
maanomistajia ja -käyttäjiä, rakennuttajia, luonnonsuojelujärjestöjä, tieteellisiä asiantuntijoita, 
paikallisyhteisöjä tai yleisesti kansalaisia. 

Kumppanuuksien luominen ja ihmisten yhteen saattaminen on järkevää myös käytännön 
tasolla. Useilla Natura 2000 -alueilla on jo pitkään ollut jonkinlaista aktiivista maankäyttöä, 
joka muodostaa olennaisen osan laajempaa maaseutua. Useat alueet ovat luonnon kannalta 
arvokkaita juuri sen ansiosta, miten niitä on tähän saakka hoidettu, jolloin on tärkeää 
varmistaa, että nämä toiminnot jatkuvat myös tulevaisuudessa.  



60 

 

 

 

Tällä tavalla luontodirektiivillä tuetaan kestävän kehityksen ja yhdennetyn hoidon periaatetta. 
Tavoitteena ei ole poistaa kaikkea sosioekonomista toimintaa Natura 2000 -alueilta vaan 
varmistaa, että sitä toteutetaan tavalla, jolla turvataan ja tuetaan alueella esiintyviä arvokkaita 
lajeja ja luontotyyppejä ja ylläpidetään luonnon ekosysteemien yleistä terveyttä. 

On kuitenkin otettava huomioon, että jotkin Natura 2000 -verkoston metsät ovat luonnon 
prosessien muovaamia, eikä ihmisen toiminnalla ole vaikutettu niihin välttämättä mitenkään. 
Tällaisten metsien hoidossa olisi pyrittävä säilyttämään niiden luonnollisuus. 

Luontodirektiivissä asetetaan toimintakehys ja vahvistetaan saavutettavat yleiset tavoitteet, 
mutta kukin jäsenvaltio saa itse päättää yksittäisten Natura 2000 -alueiden asianmukaisesta 
hoidosta yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa. Ensisijaisesti pyritään löytämään 
paikallisia ratkaisuja paikallisiin hoitokysymyksiin ja edistämään samalla yhteistä 
kokonaistavoitetta, eli säilyttämään tai saattamaan ennalleen yhteisön tärkeinä pitämien 

luontotyyppien ja lajien suotuisa suojelu taso. 

 

25. Onko suojelutoimenpiteiden toteutuksen, tiedotuksen tai sidosryhmien 
valmiuksien lisäämisen tueksi saatavilla työkaluja? 

Suositus Kohde:  viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 
19, 21, 23, 24 

Natura 2000 -alueiden hoitoon liittyvien paikallisten valmiuksien lisääminen on olennaista 
verkoston onnistuneen toteutuksen kannalta. Toimivaltaisten kansallisten tai 
alueviranomaisten kannattaa tarjota neuvontapalveluja kaikille Natura 2000 -alueiden hoito- 
ja käyttösuunnitelmien tai suojelutoimenpiteiden toteutukseen osallistuville osapuolille. Osa 
jäsenvaltioista tarjoaa jo tällaisia palveluja. 

Osallistavaan suunnitteluun sisältyy keskeisten tietojen antaminen kaikille asiaan liittyville 
toimijoille ja monitieteisten, teknisesti perusteltujen toimien mahdollistaminen. Käsitys 
perustuu saatavilla olevan tiedon määrään ja laatuun. Tässä yhteydessä määritetään 
kohderyhmät ja suunnitellaan tilapäistä tiedotusta, jossa käytetään kullekin ryhmälle 
soveltuvia erilaisia työkaluja ja materiaaleja. On tärkeää arvioida ja korjata Natura 2000 
-alueisiin ja metsiin liittyviä mahdollisia väärinkäsityksiä. 

Natura 2000 -verkostoa varten on perustettu luonnonmaantieteellinen prosessi ”Working 
Together in Natura 2000”, jolla helpotetaan suojelualueiden hoitoa koskevien tietojen ja 
hyvien käytäntöjen vaihtoa ja luodaan yhteistyötä kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla alueilla57. 
EU:n varoista on saatavilla rahoitusta, jolla lisätään valmiuksia toteuttaa soveltuvia 
suojelutoimenpiteitä yhdessä keskeisten paikallisten sidosryhmien, kuten viljelijöiden ja 
metsänomistajien, kanssa. Rahoitusta on erityisesti saatavilla maaseuturahastosta mutta 
myös Life-välineestä ja muista rahoitusohjelmista.  
 
 

                                                 
57  Lisätietoa prosessista on Natura 2000 -viestintäalustassa osoitteessa 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
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4.5 Natura 2000 -alueiden heikentymisen estäminen 
 

Kysymykset:  
26.  Mitä tarkoittaa käytännössä, että alueen ei saisi antaa heikentyä?  
27. Onko nykyisen metsänhoidon vastattava Natura 2000 -alueen suojelutavoitteita? 
28. Kuka vastaa heikentymisen estämisvelvoitteen toteutuksesta ja todentamisesta?  

 
 

26. Mitä tarkoittaa käytännössä, että alueen ei saisi antaa heikentyä? 

Oikeudellinen velvoite / 
suositus / tiedoksi  

Kohde:  metsänomistajat/-
hoitajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 7, 
13, 17, 19, 20, 22 

(O) Luontodirektiivissä (6 artiklan 2 kohta) vaaditaan jäsenvaltioita toteuttamaan tarpeellisia 
toimenpiteitä luontotyyppien heikentymisen sekä niitä lajeja koskevien merkittävien häiriöiden 
estämiseksi, joita varten alue on osoitettu. Lintudirektiivissä (4 artiklan 4 kohta) vaaditaan 
yleisesti estämään lintulajien elinympäristöjen huonontuminen. 

Metsänomistajien ja -hoitajien on luonnollisesti noudatettava kaikkia oikeudellisesti sitovia 
säännöksiä, joita hyväksytään kansallisella, alue- tai paikallistasolla (kuten lupamenettelyt). 

 Jäsenvaltioiden toteuttamilla ”tarpeellisilla toimenpiteillä” ei välttämättä tarkoiteta 
ainoastaan tarkoituksellisia toimia vaan myös mitä tahansa sattumanvaraista tapahtumaa 
(kuten palo tai tulva) edellyttäen, että tapahtuma on ennustettavissa ja sen alueelle 
aiheuttamien riskien vähentämiseksi voidaan toteuttaa varotoimia. Häiriöt kuuluvat 
luonnon ekosysteemien dynamiikkaan, eikä niitä pitäisi tulkita heikentymiseksi. 

 Jäsenvaltioiden velvoitteella toteuttaa ”tarpeellisia toimenpiteitä” ei myöskään tarkoiteta 
pelkästään ihmisen toimintaa, vaan se kattaa myös tietyt luonnolliset tapahtumat, jotka 
voivat heikentää lajien ja luontotyyppien suojelutasoa alueella. Esimerkiksi 
puoliluontaisissa luontotyypeissä tapahtuva luontainen sukkessio voi olla tarpeen 
pysäyttää toimenpiteillä, jos se saattaa vaikuttaa kielteisesti niihin lajeihin ja 
luontotyyppeihin, joita varten alue on osoitettu (yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa 
C-6/0458). Säännöstä ei sovelleta prosessiin, johon ei voida vaikuttaa aktiivisella hoidolla 
(kuten ilmastonmuutoksen aiheuttama heikentyminen). 

 Vaatimus koskee myös toimintoja, joita harjoitettiin alueella jo ennen kuin se sisällytettiin 
Natura 2000 -verkostoon. Tämä tarkoittaa, että käynnissä oleva toiminta voi olla syytä 
kieltää tai sitä on muutettava, jos se vaikuttaa alueeseen kielteisesti (unionin 
tuomioistuimen tuomio asiassa C-404/0959). 

 Jäsenvaltioiden odotetaan tarpeen mukaan varmistavan, että heikentymisen estäviä 
tarpeellisia toimenpiteitä toteutetaan myös suojelualueiden ulkopuolella, jos haittavaikutus 

voi kohdistua alueilla esiintyviin luontotyyppeihin tai lajeihin. 

 Tarpeelliset toimenpiteet on toteutettava ennen kuin alueella ilmenee selviä 
heikentymisen merkkejä (yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asioissa C-355/9060 ja C-
117/0061). 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Natura 2000 -metsissä on vältettävä kaikkia toimia, jotka 

                                                 
58  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&num=C-6/04 
59  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&num=C-404/09 
60  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355 
61  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&num=C-117/00 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&num=C-6/04
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&num=C-404/09
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&num=C-117/00
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vaikuttavat kielteisesti suojeltujen luontotyyppien ekologiseen rakenteeseen ja toimintoihin tai 
elinympäristöjen soveltuvuuteen suojelluille lajeille (esim. ruokailu-, levähdys- tai 
lisääntymispaikkoina), sekä kaikkia toimia, jotka voivat merkittävästi häiritä suojeltuja lajeja 
etenkin niiden lisääntymis-, levähdys- tai ruokailuaikoina.  

(T)/(S) Se, johtaako tietty toiminto tosiasiallisesti alueen heikentymiseen, riippuu myös alueen 
yleisistä ekologisista olosuhteista ja siellä esiintyvien lajien ja luontotyyppien suojeluasteesta. 
Jos näihin saattaa kohdistua kielteisiä vaikutuksia, on ryhdyttävä ehkäiseviin toimenpiteisiin. 
Jos tietyn toimenpiteen vaikutuksista on epäselvyyttä, olisi toteutettava varotoimia. 

(S) Aina suositellaan näin ollen tapauskohtaista analyysia.  

Esimerkiksi avohakkuuta pienellä Natura 2000 -alueella, joka on osoitettu alueen 
tammimetsää varten, pidettäisiin todennäköisesti heikentymisenä. Sen sijaan vastaava toimi 
suurella Natura 2000 -alueella, joka koostuu pääasiassa suurista tammimetsiköistä, ei 
välttämättä aiheuttaisi mitään merkittävää haittaa tai voisi jopa olla suotuisa tietyille lajeille, 
joita varten alue on osoitettu.  

Lisäksi on tarkasteltava metsätalouden toimenpiteiden mahdollisia välillisiä vaikutuksia. 
Hakkuulla voi olla myönteisiä vaikutuksia yhdessä paikassa, jos sen avulla esimerkiksi 
lisätään auringonvalon pääsyä maaperään tai poistetaan epätoivottuja lajeja, mutta se voi 
aiheuttaa ongelmia toisessa paikassa, jossa hakkuu voisi heikentää suojellun luontotyypin 
rakennetta ja toimintoja (sillä se voi johtaa maaperän tiivistymiseen ja vaikuttaa hydrologisiin 
olosuhteisiin, luontaiseen uudistumiseen tai lahoamisprosesseihin). 

(T) Mustahaikaran pesäpuun kaataminen, puustoisen suon kuivaaminen ja hakkuu 
kotkanpesän läheisyydessä keväällä ovat esimerkkejä toimista, joita on vältettävä.  

(S) Tarpeelliset toimenpiteet ja rajoitukset voidaan sisällyttää esimerkiksi 
metsänhoitosuunnitelmiin, jolloin varmistetaan metsätalouden toimintojen toteutus siten, että 
estetään EU:n tärkeinä pitämien lajien häirintä tai luontotyyppien heikentyminen.  

(T) Lisäksi voi olla tarpeen toteuttaa joitakin ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla estetään ulkoisten 
tekijöiden tai riskien, kuten metsäpalojen tai tautien, aiheuttama heikentyminen. Joissakin 
boreaalisissa metsissä tulipaloilla on tärkeä tehtävä, sillä ne pitävät yllä biologista 
monimuotoisuutta, joten paloja ei tällaisissa metsissä pitäisi pitää heikentymisenä. 

(T) Jotkin EU:n jäsenvaltiot ja alueet ovat laatineet ohjeita siitä, miten EU:n tärkeinä pitämiin 
luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvia metsätalouden kielteisiä vaikutuksia voidaan välttää. 
Tällaisesta ohjeistuksesta on hyötyä metsänhoidossa sekä Natura 2000 -alueilla että niiden 
ulkopuolella (ks. edellä mainitut tapaustutkimukset). 

(S) Toimivaltaisten paikallis-, alue- ja kansallisten viranomaisten olisi varmistettava, että 
metsänomistajille ja -hoitajille tiedotetaan kattavasti tietyllä alueella suunnitelluista tai 
toteutetuista toimenpiteistä. Natura 2000 -alueiden metsänomistajien ja -hoitajien olisi 
pidettävä mielessä, että joitakin toimintoja voidaan säädellä. Niiden olisi itse otettava selvää 
käytössä olevista toimenpiteistä. Epäselvissä tapauksissa on syytä ottaa yhteyttä 
toimivaltaisiin viranomaisiin.   

 

27. Onko nykyisen metsänhoidon vastattava Natura 2000 -alueen suojelutavoitteita? 

Oikeudellinen velvoite / 
suositus  

Kohde:  metsänomistajat/-
hoitajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

1, 2, 3, 5, 8, 17, 18, 20 

(O) Kyllä. Luontodirektiivin 6 artiklan 2 kohdan mukaan on estettävä luontotyyppien 
heikentyminen ja niiden lajien merkittävä häiriö, joita varten alue on osoitettu. Tämä koskee 
myös toimintoja, joita on harjoitettu alueella jo ennen kuin se sisällytettiin Natura 2000 
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-verkostoon. Jos tällainen toiminto Natura 2000 -alueella aiheuttaa luontotyyppien 
heikentymistä tai häiriötä lajeille, joita varten alue on osoitettu, on toteutettava joko 
tarpeellisia toimenpiteitä, joilla heikentyminen pysäytetään luontodirektiivin 6 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, ja/tai aktiivisia suojelutoimenpiteitä, jotka on vahvistettu direktiivin 
6 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tämä voi tarpeen vaatiessa edellyttää, että kielteinen 
vaikutus lopetetaan joko keskeyttämällä toiminta tai toteuttamalla lieventäviä toimenpiteitä. 
Jos metsänomistajille määrätyt velvoitteet ylittävät tavanomaisen kestävän metsänhoidon 
käytänteet, voidaan ottaa käyttöön taloudellisia kannustimia tai korvauksia. 

Esimerkiksi alueella pesivä lintulaji voi edellyttää metsätalouden toimintojen ajoituksen 
muuttamista, jotta estetään lajin häirintä herkkien kausien aikana, tai tiettyjä metsätalouden 
toimintoja voi olla syytä rajoittaa erityisen herkillä alueilla, jotta estetään tiettyjen 
luontotyyppien tai luontaisten piirteiden heikentyminen alueella. 

(S) Toisaalta jos nykyinen metsänhoito vaikuttaa alueeseen myönteisesti, sitä olisi 
vahvistettava tai optimoitava, jotta maksimoidaan metsänhoidon mahdollinen vaikutus 
suojelutavoitteiden saavuttamiseen. 

 

28. Kuka vastaa heikentymisen estämisvelvoitteen toteutuksesta ja todentamisesta? 

Oikeudellinen velvoite Kohde: viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

 

Jäsenvaltioiden vastuulla on toteuttaa tarpeellisia toimenpiteitä luontotyyppien heikentymisen 
ja lajien merkittävän häiriön estämiseksi Natura 2000 -alueilla. Velvoite perustuu 
luontodirektiivin 6 artiklan 2 kohtaan. Jäsenvaltioiden odotetaan laativan täsmällinen, 
yhtenäinen ja täydellinen lainsäädäntökehys, jonka avulla voidaan varmistaa kyseisten 
alueiden tehokas suojelu. Pelkästään hallinnolliset tai vapaaehtoiset toimenpiteet eivät siten 

välttämättä ole riittäviä. 

Lisäksi kansallisten ja alueellisten toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on todentaa, että 
heikentymisen ja merkittävän häiriön estävät toimenpiteet toteutetaan asianmukaisesti. 
Heikentymistä tai häiriötä arvioidaan käyttämällä lähtökohtana luontotyyppien ja lajien 
suojeluastetta sillä hetkellä, kun aluetta ehdotetaan yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi. 
Arvioinnissa on tarkasteltava niitä alkuperäisiä olosuhteita, joita kuvataan Natura 2000 
-alueen tietolomakkeessa. Tarvittaessa jäsenvaltiot voivat pyytää Euroopan komissiota 
päivittämään alueen tietolomaketta tietyin perustein (kuten uudet tieteelliset tiedot tai luonnon 
tapahtumat). Jos komissio hyväksyy perusteet, päivitetyssä tietolomakkeessa kuvatusta 
tilanteesta tulee uusi lähtökohta, jonka perusteella arvioidaan mahdollista heikentymistä tai 
häiriötä. Jos todetaan heikentymistä, on ryhdyttävä ennallistaviin toimiin. 

 

4.6  Metsänhoitokäytännöt ja Natura 2000 -vaatimukset  
 

Kysymykset:  
29.  Onko Natura 2000 -metsiä hoidettava vain luonnonsuojelutarkoituksia varten? 
30. Täyttääkö metsänhoito Natura 2000 -vaatimukset, jos se tehdään kestävän 

metsänhoidon kriteerien mukaisesti?  
31. Edellyttääkö Natura 2000 -nimitys aina nykyisten metsänhoitokäytäntöjen muuttamista?  
32. Täyttyvätkö Natura 2000 -vaatimukset, jos metsä on sertifioitu? 
33.  Voiko Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan sisältyä metsänhoitotoimia?  
34. Voidaanko Natura 2000 -alueen suojelutavoitteet ja -toimenpiteet integroida olemassa 

oleviin metsänhoitosuunnitelmiin? 
35. Mitä hyötyä on Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmien sekä 

metsänhoitosuunnitelmien yhdistämisestä? 
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36. Onko olemassa olevia metsänhoitosuunnitelmia mukautettava Natura 2000 -alueen 
hoito- ja käyttösuunnitelmien mukaisesti? 

37. Kaikille metsille ei ole laadittu metsänhoitosuunnitelmaa tai vastaavaa välinettä. Onko 
Natura 2000 -alueelle pakko laatia viranomaisen hyväksymä metsänhoitosuunnitelma? 

38. Metsät ovat dynaamisia ekosysteemejä, joita hoidetaan pitkäjänteisesti. Miten tämä 
näkökohta voidaan sovittaa Natura 2000 -alueen suojelutavoitteisiin? 

39. Metsänhoidossa käytetään joskus vieraslajeja. Onko tämä Natura 2000 -vaatimusten 
mukaista? 

40. Ilmastonmuutoksella on todennäköisesti merkittävä vaikutus metsiin. Voidaanko 
metsänhoitotoimenpiteillä lieventää ilmastonmuutoksen vaikutusta, kun kyse on 
Natura 2000 -luontotyypistä? 

41. Miten ”muun puustoisen maan” (kuten pensaikot, kallioalueet) tai muiden kuin 
metsäluontotyyppien esiintyminen pitäisi ottaa huomioon? 

42.  Miten toimitaan, jos samalla alueella esiintyvien EU:n tärkeinä pitämien luontotyyppien 
tai lajien suojelutavoitteet ovat keskenään ristiriidassa? 

43. Miten toimitaan, jos Natura 2000 -alueilla esiintyy tauteja, joilla voi olla merkittävä 
taloudellinen vaikutus (esim. kaarnakuoriainen, mäntyankeroinen)?  

44. Voiko Natura 2000 -alueelle rakentaa metsäteitä? 
45. Onko avohakkuut sallittu Natura 2000 -alueilla?  
46. Miten toimitaan, jos Natura 2000 -alueella ilmenee uusia liitteen I luontotyyppejä? 
47. Miten toimitaan sekundaaristen liitteen I luontotyyppien kanssa, jotka korvautuvat 

luontaisesti kliimaksivaiheen kasvillisuutta paremmin vastaavalla metsäluontotyypillä? 

 

29. Onko Natura 2000 -metsiä hoidettava vain luonnonsuojelutarkoituksia varten?  

Tiedoksi Kohde: kansalaiset, 
metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

 

Ei, Natura 2000 -metsien hoidossa voidaan ottaa huomioon monien toimintojen toteuttaminen 
luonnonsuojelun lisäksi, kuten puuntuotanto, metsästys ja virkistystoiminta. Metsänhoidossa 
on Natura 2000 -alueilla kuitenkin aina noudatettava aluekohtaisia suojelutavoitteita ja 
pyrittävä aktiivisesti niiden saavuttamiseen. Jos Natura 2000 -alue on päällekkäinen 
kansallisen luonnonsuojelualueen tai kansallispuiston kanssa, metsiä hoidetaan ensisijaisesti 
suojelutarkoituksessa asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Natura 2000 -alueiden tehokas hoito edellyttää tiivistä yhteistyötä toimivaltaisten 
luonnonsuojelu- ja metsäviranomaisten, julkisten ja yksityisten metsänomistajien, muiden 
eturyhmien ja kansalaisjärjestöjen välillä. Asianmukaisten sopimusten tekeminen, 
sidosryhmien intressien kunnioittaminen ja suojelutavoitteiden saavuttamista edistävien 
vapaaehtoisten toimien palkitseminen ovat kaikki olennaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat 
Natura 2000 -metsien tulokselliseen hoitoon. 

 

30. Täyttääkö metsänhoito Natura 2000 -vaatimukset, jos se tehdään kestävän 
metsänhoidon kriteerien mukaisesti?  

Suositus Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

 

Ei välttämättä. Vaikka kestävän metsänhoidon raportointia koskeviin Forest Europe 
-kriteereihin sisältyy metsäekosysteemien hoito, suojelu ja biologisen monimuotoisuuden 
parantaminen, kriteerit eivät välttämättä ole riittävän tarkkoja, jotta ne kattaisivat yksittäisten 
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Natura 2000 -alueiden täsmälliset suojelutavoitteet. Tällöin kestävän metsänhoidon yleisiä 
periaatteita ja kriteerejä voi olla tarpeen täydentää täsmällisillä Natura 2000 -vaatimuksilla, ja 
ne on laadittava tavallista yksityiskohtaisemmin. 
 

31. Edellyttääkö Natura 2000 -nimitys nykyisten metsänhoitokäytäntöjen muuttamista?  

Suositus Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 8, 9, 
19, 20 

Ei välttämättä, alueen osoittaminen Natura 2000 -verkostoon ei edellytä automaattisesti 
nykyisten metsätaloustoimintojen muuttamista. Asia riippuu pitkälti itse alueesta.  

Useilla alueilla käytössä olevat metsätalouden hoitokäytännöt voivat nimenomaisesti olla syy 
siihen, miksi tietyn luontotyypin tai lajin suojeluaste on hyvä. Tällöin on tärkeää varmistaa, 
että näitä käytäntöjä jatketaan myös tulevaisuudessa ja laajennetaan mahdollisesti myös 
uusille alueille. Useat puoliluontaiset metsäluontotyypit (kuten dehesas tai Fennoskandian 
hakamaat ja kaskilaitumet) ovat perinteisten hoitokäytäntöjen muokkaamia, minkä vuoksi 
käytäntöjä on ylläpidettävä. 

Joissain tapauksissa voi kuitenkin olla syytä mukauttaa tai rajoittaa käytössä olevia 
toimintoja, jotta saavutetaan aluekohtaiset suojelutavoitteet. Metsänhoidossa voidaan tarvita 
muutoksia, joilla esimerkiksi parannetaan luontotyyppien ekologista laatua (esim. kuolleiden 
ja vanhojen puiden määrä) tai kasvatetaan tietyn luontotyypin peittämää aluetta 
ennallistamalla. (Ks. myös kysymykset 12 ja 27.)  

Useiden metsäluontotyyppien nykyinen suojelutaso on heikko (ks. liite 2), ja suojelutason 
parantaminen voi edellyttää metsänhoitokäytäntöjen muuttamista. Natura 2000 -alueet ovat 
EU:n ydinalueita, joilla pyritään saavuttamaan luontotyyppien ja lajien suotuisa suojelun taso. 
Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että niitä hoidetaan tavalla, joka mahdollistaa tämän tavoitteen 
saavuttamisen. Tätä varten on vahvistettava aluekohtaiset suojelutavoitteet ja -toimenpiteet, 
joilla varmistetaan, että jokainen suojelualue edesauttaa parhaalla mahdollisella tavalla 
tavoitteen saavuttamista. 
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32. Täyttyvätkö Natura 2000 -vaatimukset, jos metsä on sertifioitu? 

Tiedoksi  Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

 Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

 

Vapaaehtoisissa ja markkinapohjaisissa metsäsertifiointikriteereissä (FSC, PEFC) vaaditaan 
ylläpitämään ja/tai parantamaan metsien biologista monimuotoisuutta ja suojeluarvoa ottaen 
huomioon suojeltujen lajien esiintyminen ja toteuttamalla tarvittavia toimenpiteitä (esim. 
jättämällä metsään kuolleita ja vanhoja puita). Kun kriteereissä vaaditaan noudattamaan 
muita maankäyttösuunnitelmia sekä suojeluvälineitä ja -lainsäädäntöä, niillä voidaan edistää 
myös Natura 2000 -alueen suojelutavoitteita. Nämä kriteerit laaditaan kuitenkin yleensä hyvin 
yleisellä tasolla (ei aluekohtaisesti). Niissä ei varmisteta järjestelmällisesti Natura 2000 
-alueiden suojelutavoitteiden noudattamista. 

 

33. Voiko Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan sisältyä 
metsänhoitotoimia?  

Suositus  Kohde: metsänomistajat/-
hoitajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 8, 
10, 11  

Kyllä voi. Jos metsänhoitosuunnitelmaa ei ole laadittu esimerkiksi metsäalueille, jotka on 
jaettu useiksi tiloiksi, Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan voi sisältyä joitakin 
metsänhoitotoimenpiteitä sekä alueen muita toimintoja ja palveluja, jotka liittyvät esimerkiksi 
virkistykseen, vesiensuojeluun tai maisemanäkökohtiin. Tällöin kaikki toimenpiteet, jotka eivät 
ole täysin välttämättömiä alueen suojelun kannalta mutta sisältyvät hoito- ja 
käyttösuunnitelmaan, olisi suunniteltava niin, ettei niillä ole merkittävää kielteistä vaikutusta 
alueeseen. Parhaassa tapauksessa toimenpiteitä olisi seulottava (’screening’) huolellisesti 
tältä osin ja seulonnan tulos olisi kirjattava hoito- ja käyttösuunnitelmaan. 

Sitä vastoin metsänhoitosuunnitelmaa voidaan käyttää myös Natura 2000 -alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelmana, jos Natura 2000 -tavoitteet sisältyvät siihen (ks. kysymys 34). Myös 
tässä tapauksessa metsätalouden toimenpiteitä, jotka eivät ole välttämättömiä alueen 
suojelun kannalta, olisi seulottava siten, että poistetaan kielteiset vaikutukset alueeseen. 
Seulonnan tulokset olisi kirjattava hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Sekä Natura 2000 -alueen 
hoito- ja käyttösuunnitelmat, jotka sisältävät ”tavanomaisia” metsänhoitotoimenpiteitä, että 
metsänhoitosuunnitelmat, jotka sisältävät Natura 2000 -suojelutoimenpiteitä, edellyttävät 
tiivistä yhteistyötä toimivaltaisten luonnonsuojelu- ja metsäviranomaisten sekä asianomaisten 
metsänomistajien ja -hoitajien välillä. 

 

34. Voidaanko Natura 2000 -alueen suojelutavoitteet ja -toimenpiteet integroida 
olemassa oleviin metsänhoitosuunnitelmiin? 

Suositus  Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 2, 4, 
5, 6, 8, 10, 17, 19, 20 

Metsänhoitosuunnitelmilla ja Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmilla ei aina ole 
samat tarkoitukset ja tavoitteet, minkä lisäksi niillä on usein myös erilainen oikeusperusta. 
Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinta on toimivaltaisten 
luonnonsuojeluviranomaisten vastuulla, kun taas metsänhoitosuunnitelmat kuuluvat 
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metsänomistajan tai -hoitajan tehtäviin. Sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä 
riippuen voidaan edellyttää, että metsänhoitosuunnitelmat ovat toimivaltaisten viranomaisten 
muodollisesti hyväksymiä. Jos metsänhoitosuunnitelma on jo laadittu tai sitä vaaditaan 
sellaisen metsän osalta, joka on osittain tai kokonaan osoitettu Natura 2000 -alueeksi, voi olla 
hyödyllistä ja tehokasta sisällyttää Natura 2000 -alueen suojelutavoitteet ja -toimenpiteet 
tähän suunnitelmaan, jos se on lainsäädännöllisesti ja käytännössä mahdollista. 

Metsänhoitosuunnitelmaan sisältyy yleensä strategisia ja toiminnallisia osa-alueita, ja se voi 
kattaa useita näkökohtia, jotka vaihtelevat puutavaran ja muiden tuotteiden tuotannon 
taloudellisista näkökohdista virkistykseen ja luonnonsuojeluun. Tämä tavoitteiden ja 
toimintojen laaja ja joustava valikoima mahdollistaa yleensä Natura 2000 -alueen tavoitteiden 
ja toimenpiteiden sisällyttämisen suunnitelmaan, etenkin jos on kyse suurista valtionmetsistä 
tai yhden omistajan metsätiloista.  

Metsänhoitosuunnitelmia voidaan käyttää myös metsätilojen liiketoimintasuunnitelmina, ja ne 
voivat sisältää salassa pidettäviä tietoja. Tällöin Natura 2000 -aluetta koskevat olennaiset 
tiedot voidaan koota metsänhoitosuunnitelman erilliseen liitteeseen. 

Tietojen integrointi on kuitenkin vaikeampaa, jos kyse on useista (pienistä) metsätiloista, joilla 
on erilaisia omistussuhteita (joista useat eivät välttämättä edellytä metsänhoitosuunnitelmaa), 
tai jos Natura 2000 -alueen ja metsätilan rajat eivät kohtaa. Joka tapauksessa alueen 
heikentymisen estämiseksi metsää on hoidettava tavalla, joka vastaa alueelle vahvistettuja ja 
mahdollisessa Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettyjä suojelutavoitteita 
ja -toimenpiteitä. 

Useat jäsenvaltiot ovat laatineet suuntaviivoja, sääntöjä ja muita ohjeasiakirjoja, joilla 
helpotetaan Natura 2000 -tarpeiden integrointia metsänhoidon suunnitteluun (ks. myös 
kysymys 33 ja asiaan liittyvät tapaustutkimukset). 

 

35. Mitä hyötyä on Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmien sekä 
metsänhoitosuunnitelmien yhdistämisestä? 

Suositus  Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset  

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 2, 4, 
5, 6, 8, 10, 17, 19, 20 

Natura 2000 -alueen suojelutavoitteiden ja -toimenpiteiden integroimisesta 
metsänhoitosuunnitelmaan voi olla moninkertaisia etuja asiaan liittyville toimijoille, vaikka se 
voi aluksi vaatia joitakin lisäselvityksiä ja kuulemisia. Merkittävin etu on se, että tämän 
ansiosta metsänomistajat ja -hoitajat voivat käyttää vain yhtä asiakirjaa päivittäisessä 
metsänhoidossa sen sijaan, että niiden pitäisi tarkastella sekä Natura 2000 -alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelmaa että metsänhoitosuunnitelmaa. Samalla suunnitelmien yhdistäminen 
auttaa parantamaan erilaisten poliittisten tavoitteiden yhtenäisyyttä sekä välttämään 
mahdollisia ristiriitoja toteutusvaiheessa ja tarpeettomia kustannuksia. Kysymystä siitä, onko 
järkevää integroida kaikki näkökohdat yhteen suunnitelmaan vai laatia kaksi erillistä 
suunnitelmaa, käsitellään tarkemmin jäljempänä. 

Metsänhoitosuunnitelmat, joihin on integroitu Natura 2000 -tavoitteet, ovat erittäin hyödyllisiä 
myös sen kannalta, että niiden toteutukseen on helpompi saada varsin tarpeellista rahoitusta. 
Tämä johtuu siitä, että integroidulla suunnitelmalla voidaan täyttää useita poliittisia tavoitteita. 
Tässä yhteydessä voidaan erityisesti hyödyntää EU:n rakennerahastojen, 
maaseuturahastojen tai Life-ohjelman saatavilla olevia rahoitusmahdollisuuksia (ks. katsaus 
mahdollisista EU:n rahoituslähteistä asiakirjan osan I kohdassa 1.2.2). 

Toinen integroidun suunnitelman merkittävä etu on se, että sen avulla vältetään kyseiseen 
Natura 2000 -alueeseen kohdistuvia merkittäviä kielteisiä vaikutuksia. Jos tämä voidaan 
tosiasiallisesti saavuttaa, osoittaa ja dokumentoida suunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden 
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objektiivisella seulonnalla, suunnitelman ja siihen sisältyvien yksittäisten hoitotoimenpiteiden 
vaikutuksia ei tarvitse arvioida asianmukaisesti luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. 

Jos esimerkiksi puunkorjuuhanke ei ole täysin välttämätön alueen suojelun kannalta, sillä voi 
olla merkittävä kielteinen vaikutus alueeseen joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien 
tai hankkeiden kanssa. Jos tällaisten vaikutusten todennäköisyyttä ei voida sulkea pois, niitä 
on arvioitava asianmukaisesti luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Integroituihin 
metsänhoitosuunnitelmiin sisältyy tavallisesti puunkorjuutoimintoja, jotka eivät välttämättä ole 
tarpeellisia alueen suojelutavoitteiden saavuttamiseksi, vaan niitä tarvitaan muiden 
päämäärien (esim. puutavaran tuotanto, metsästyksen hallinta, virkistys, palontorjunta, 
maaperän suojelu) täyttymiseksi. Tällaisten integroituun metsänhoitosuunnitelmaan 
sisältyvien toimenpiteiden odotetaan olevan suunniteltu siten, että vältetään alueeseen 
kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia tai vähennetään niitä merkityksettömälle tasolle. 
Toteuttamalla nämä varotoimet voidaan yleensä aina seuloa kielteisiä vaikutuksia, joita voi 
syntyä myös yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, jolloin ei vaadita 
6 artiklan 3 kohdan mukaista asianmukaista arviointia. Joissain tapauksissa puunkorjuulla voi 
olla jopa myönteinen vaikutus alueen suojelutavoitteiden saavuttamiseen (esim. yhteisön 
tärkeänä pitämän luontotyypin luontaisen uudistumisen helpottaminen tai epätoivottujen 
puulajien poistaminen). 

On tärkeää korostaa, että kaikki toimenpiteet, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä 
alueen suojelun kannalta mutta sisältyvät integroituun suunnitelmaan, olisi suunniteltava 
siten, ettei niillä ole kielteistä vaikutusta alueeseen joko erikseen tai yhdessä muiden 
suunnitelmien tai hankkeiden kanssa. Näitä vaikutuksia olisi seulottava huolellisesti tältä osin 
ja seulonnan tulos olisi kirjattava hoito- ja käyttösuunnitelmaan (ks. kysymykset 33 ja 34). 

Parhaassa tapauksessa käytössä on vain yksi integroitu suunnitelma, joka kattaa sekä 
Natura 2000 -toimenpiteet että metsänhoidon. Poikkeustapauksissa (jos esimerkiksi yksi 
metsätila vastaa yhtä suojelualuetta) Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma sekä 
metsänhoitosuunnitelma voidaan helposti yhdistää yhdeksi asiakirjaksi. Tällainen asiakirja 
toimii Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmana, jos se on toimivaltaisen 
luonnonsuojeluviranomaisen hyväksymä. Useimmiten käytössä on kuitenkin kaksi erillistä 
asiakirjaa: Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma (joka kattaa koko suojelualueen), 
jota sovelletaan yleensä useisiin metsätiloihin, sekä useita metsänhoitosuunnitelmia, jotka 
kattavat useita metsätiloja. Joka tapauksessa näissä metsänhoitosuunnitelmissa on 
noudatettava heikentymisen estämistä koskevaa luontodirektiivin 6 artiklan 2 kohdan 
vaatimusta. Lisäksi on suositeltavaa integroida suunnitelmiin Natura 2000 -alueen aktiiviset 
suojelutavoitteet (integroidut metsänhoitosuunnitelmat). Natura 2000 -alueilla toteutettavat 
yksittäiset puunkorjuuhankkeet olisi aina suunniteltava niin, että vältetään alueeseen 
kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia tai vähennetään niitä merkityksettömälle tasolle. Jos 
merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ei voida seuloa, vaaditaan aina asianmukainen arviointi. 

 

36. Onko olemassa olevia metsänhoitosuunnitelmia mukautettava Natura 2000 -alueen 
hoito- ja käyttösuunnitelmien mukaisesti?  

Suositus  Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset  

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 4, 6, 
7, 8, 17, 18, 19, 20 

Olemassa olevia metsänhoitosuunnitelmia ei lähtökohtaisesti tarvitse mukauttaa, kunhan 
suunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet eivät aiheuta luontotyyppien tai niiden lajien 
elinympäristöjen heikentymistä, joita varten Natura 2000 -alue on osoitettu, tai merkittävää 
häiriötä näille lajeille. 

Olemassa olevia suunnitelmia voi kuitenkin olla tarpeen mukauttaa, jos niihin sisältyy 
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sellaisia metsänhoito- tai muita toimenpiteitä, jotka eivät ole yhdenmukaisia aluekohtaisten 
suojelutavoitteiden kanssa. Jos olemassa olevassa metsänhoitosuunnitelmassa ei oteta 
huomioon suojelutavoitteita ja -toimenpiteitä, jotka on vahvistettu kyseisen metsän 
kattavassa Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa, metsänhoitosuunnitelmaa 
on muutettava. Synergiaetuja olisi mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä niin, että 
metsänhoitotoimenpiteillä voidaan edistää Natura 2000 -suojelutavoitteiden saavuttamista. 
Natura 2000 -alueen tavoitteiden ja toimenpiteiden integroimista olemassa oleviin 
metsänhoitosuunnitelmiin voidaan kuitenkin lykätä seuraavaan suunniteltuun 
päivitysajankohtaan edellyttäen, että olemassa olevalla suunnitelmalla ei heikennetä 
suojeltuja luontotyyppejä tai häiritä suojeltuja lajeja Natura 2000 -alueella. 

Jos metsänhoitosuunnitelmaan on integroitu kaikki alueen suojelutavoitteita vastaavat 
suojeluvaatimukset siten, että suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin ei kohdistu kielteisiä 
vaikutuksia, ja jos suunnitelmassa esitetyillä metsätalouden toimenpiteillä vieläpä 
mahdollisuuksien mukaan edistetään alueen suojelutavoitteiden saavuttamista, voidaan 
tavallisesti päätellä, ettei suunnitelma aiheuta merkittäviä kielteisiä vaikutuksia alueeseen. 
Tällainen päätelmä voidaan tehdä vain objektiivisten perusteiden mukaisesti sen jälkeen, 
kun kaikkia Natura 2000 -alueeseen kohdistuvia suunnitelman mahdollisia vaikutuksia on 
seulottu. Seulonnan tulokset kannattaa kirjata suunnitelman liitteeseen. Tällöin suunnitelmaa 
ei tarvitse asianmukaisesti arvioida. Lisätietoa metsänhoitosuunnitelman toimittamisesta 
6 artiklan 3 kohdan menettelyyn annetaan myös kysymyksessä 57.  

 

37. Kaikille metsille ei ole laadittu metsänhoitosuunnitelmaa tai vastaavaa välinettä. 
Onko Natura 2000 -alueelle pakko laatia viranomaisen hyväksymä 
metsänhoitosuunnitelma?  

Suositus Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro):  

EU:n direktiiveissä ei vaadita laatimaan metsänhoitosuunnitelmaa Natura 2000 -metsille. 
Metsänhoitosuunnitelman laadintavelvoite riippuu suurelta osin kussakin jäsenvaltiossa 
sovellettavista kansallisista säännöistä. Useissa jäsenvaltioissa suunnitelmat ovat pakollisia 
tietynkokoisille tai -tyyppisille metsille. 

Luonnon monimuotoisuutta koskevassa EU:n strategiassa kannustetaan kuitenkin 
jäsenvaltioita varmistamaan, että ”vuoteen 2020 mennessä laaditaan metsien 
hoitosuunnitelmat tai vastaavat välineet metsän kestävän hoidon (SFM) mukaisesti kaikkia 
niitä julkisten yhteisöjen omistamia metsiä ja tietynkokoisia metsätiloja varten (jäsenvaltiot tai 
alueet määrittävät tämän koon maaseudun kehittämisohjelmissaan), jotka saavat rahoitusta 
EU:n maaseudun kehittämispolitiikasta, jotta saadaan aikaan mitattavissa olevaa parannusta 
niiden lajien ja luontotyyppien suojelun tasossa, jotka riippuvat metsätaloudesta tai joihin se 
vaikuttaa, sekä ekosysteemipalvelujen tarjoamisessa verrattuna EU:n tilanteeseen 
vuonna 2010”62.  

Lisäksi maaseuturahastoa vuosina 2014–2020 koskevan asetuksen (asetus (EU) 
N:o 1305/2013) nojalla tiettyä tilakokoa (joka määritellään edellä) suurempien tilojen osalta 
tuen edellytyksenä on sellaiseen metsäsuunnitelmaan tai vastaavaan välineeseen 
perustuvien asiaankuuluvien tietojen esittäminen, joka noudattaa metsien kestävää hoitoa. 

 

                                                 
62  Kuten asiakirjassa SEK(2006) 748 on määritelty. 
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38. Metsät ovat dynaamisia ekosysteemejä, joita hoidetaan pitkäjänteisesti. Miten tämä 
näkökohta voidaan sovittaa Natura 2000 -alueen suojelutavoitteisiin?   

Suositus  Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 22 

Natura 2000 -suojelutavoitteet on yleisesti laadittu siten, että niissä otetaan huomioon 
metsäekosysteemien dynaaminen luonne. Juuri tämä dynaaminen ominaispiirre auttaa usein 
varmistamaan monien erilaisten metsälajien säilymisen etenkin suurilla jatkuvilla 
metsäalueilla.  

Natura 2000 -nimityksellä ei pyritä järjestelmällisesti ylläpitämään nykytilannetta tietyssä 
metsässä ja tietyllä hetkellä, vaikka jotkin puoliluontaiset metsät vaativat aktiivista hoitoa, jolla 
estetään luontainen sukkessio. Suojelutavoitteiden tarkoituksena ei ole säilyttää tietty tilanne 
keinolla millä hyvänsä ja sen luontaisesta kehityksestä riippumatta. Metsän luontaisen 
kehityksen on oltava olennainen osa niitä ekologisia tekijöitä, joiden perusteella 
suojelutavoitteet ja -toimenpiteet vahvistetaan. Metsänhoidon kierto (uudistuminen, 
harventaminen ja täysikasvuisten puiden tai metsikköjen korjuu) voi sopia yhteen tällaisen 
dynaamisen lähestymistavan kanssa. Usein nykyisiin käytäntöihin on kuitenkin suositeltavaa 
tehdä pieniä muutoksia (kuten vanhojen puiden tai metsikköjen säilyttäminen).  

Toisinaan tilanteen ”jäädyttäminen” voi olla tarpeen, jotta tietyistä hoitotoimenpiteistä 
riippuvainen puoliluontainen luontotyyppi voidaan säilyttää pitkällä aikavälillä.  

Näiden ekologisten tekijöiden sekä suojelun kohteena olevien lajien ja luontotyyppien 
suojelutason säännöllisen seurannan ja arvioinnin kautta voidaan tarpeen mukaan mukauttaa 
alueen suojelutavoitteita ja -toimenpiteitä. 

Metsänhoitoa on kuitenkin helpompi lähestyä dynaamisesti suurilla Natura 2000 -alueilla, sillä 
pienet suojelualueet on usein rajattu suojeltujen luontotyyppien varsinaiselle 
esiintymisalueelle. Lisäksi on tärkeää, että maisematasolla käytössä on seurantajärjestelmä, 
jonka avulla voidaan havaita luontaisten prosessien ongelmallisia muutoksia kaikilla tietyn 
alueen suojelualueilla samanaikaisesti. 

 

39. Metsänhoidossa käytetään joskus vieraslajeja. Onko tämä Natura 2000 
-vaatimusten mukaista? 

Suositus Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 4, 
11, 14, 15 

Puulajien valinta Natura 2000 -alueella ja joidenkin lajien levinneisyyden tukeminen tai 
ehkäiseminen riippuvat niiden lajien ja luontotyyppien ekologisista vaatimuksista, joita varten 
alue on osoitettu, sekä alueen suojelutavoitteista. Jos suojelutavoitteena on parantaa tietyn 
luontotyypin tai lajin suojeluastetta, mahdollisena suojelutoimenpiteenä voidaan pienentää 
vieraslajien levinneisyysaluetta, jotta voidaan saattaa esimerkiksi luontotyypin jatkuvuus tai 
rakenne ennalleen. 

Toisaalta jos tavoitteena on ylläpitää metsien nykytila ja levinneisyys, voidaan alueella 
esiintyvät vieraslajit säilyttää edellyttäen, että tämä ei estä alueen suojelutavoitteiden 
saavuttamista. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi suurilla Natura 2000 -alueilla, joissa on 
jatkuvia luonnonmetsäalueita, joiden riittävän dynaamisen luonteen ja monimutkaisen 
rakenteen avulla voidaan ylläpitää yhteisön tärkeinä pitämien lajien ja luontotyyppien hyvä 
tila. 

Yleisesti ottaen vieraslajien tuomista Natura 2000 -alueille olisi kuitenkin harkittava 
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huolellisesti ja sen mahdollisia vaikutuksia arvioitava. Hyvälaatuisen metsäluontotyypin 
korvaaminen epäluontaisten puulajien istutuksella ei todennäköisesti ole alueen 
suojelutavoitteiden mukaista. 

 

40. Ilmastonmuutoksella on todennäköisesti merkittävä vaikutus metsiin. Voidaanko 
metsänhoitotoimenpiteillä lieventää ilmastonmuutoksen vaikutusta, kun kyse on 
Natura 2000 -luontotyypistä? 

Suositus Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

Metsäluontotyyppien suojeluasteen tai -tason parantaminen asianmukaisella metsänhoidolla 
vaikuttaa myönteisesti myös metsäekosysteemien sietokykyyn, eli niiden kykyyn selviytyä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista (sopeutuminen). Sopeutumista edistävillä hoitostrategioilla 
pyritään vahvistamaan metsien kykyä sietää tulevia muutoksia esimerkiksi parantamalla 
metsän rakennetta, ehkäisemällä pirstoutumista ja toisinaan suosimalla puulajeja, jotka 
soveltuvat parhaiten ennustettuihin oloihin. Metsät voivat hillitä ilmastonmuutosta sitomalla 
hiiltä. Tämä voidaan varmistaa lisäämällä metsikköjä, kuollutta puuainesta ja maaperän hiiltä. 
Suojelemalla tai tarvittaessa ennallistamalla suometsien vesiolosuhteita voidaan ehkäistä 
turpeen pilaantumista ja hiilidioksidin vapautumista metsien turvemaasta. Tällaisia 
hoitostrategioita olisi kuitenkin aina toteutettava harkiten, jotta niillä ei muuteta suojelua 
tarvitsevien metsäluontotyyppien luontaisia ominaisuuksia ja koostumusta.  

EU:n rahastoissa on nostettu etusijalle ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen. Tällaisia rahastoja ovat esimerkiksi maaseuturahasto ja uusi ympäristö- ja 
ilmastotoimien Life-ohjelma, joilla tuetaan asiaan liittyviä metsätoimenpiteitä. 
Maaseuturahastossa edellytetään, että jäsenvaltiot käyttävät vähintään 30 prosenttia kutakin 
maaseudun kehittämisohjelmaa koskevasta maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen sekä ympäristökysymyksiin. 
Sellaiseen varainkäyttöön olisi käytettävä maatalouden ympäristö- ja ilmastotukia, 
luonnonmukaisen maatalouden tukia ja alueille, joilla on luonnonoloista johtuvia tai muita 
erityisrajoitteita, maksettavia tukia sekä metsätaloustukia, Natura 2000 -alueiden tukia ja 
ilmastoon ja ympäristöön liittyvää investointitukea. 

 
 

41. Miten ”muun puustoisen maan” (kuten pensaikot, kallioalueet) tai muiden kuin 
metsäluontotyyppien esiintyminen pitäisi ottaa huomioon?  

Suositus Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset  

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro):  

4, 18 

Natura 2000 -verkoston metsiin kuuluu usein myös ”muuta puustoista maata” (hakamaita ja 
kaskilaitumia, pensaikkoja ja nummia), joista osa on liitteen I luontotyyppejä ja vaatii 
suojelualueiden osoittamisen. Jos alue on osoitettu tällaista luontotyyppiä varten tai jos kyse 
on luontotyypistä, joka on merkittävä EU:n tärkeänä pitämän muun kuin metsälajin kannalta, 
on tarpeen vahvistaa erityisiä suojelutavoitteita ja -toimenpiteitä myös näitä luontotyyppejä 
varten. 

Jos näin ei ole, näitä luontotyyppejä voidaan hoitaa ilman, että pyritään säilyttämään tai 
parantamaan niiden suojeluastetta alueella. Tässä yhteydessä on kuitenkin muistettava, ettei 
hoidolla saa heikentää alueen suojelutavoitteita tai mitään kansallisen, alue- tai paikallistason 
suojeluohjelmaa.  
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42. Miten toimitaan, jos samalla alueella esiintyvien EU:n tärkeinä pitämien 
luontotyyppien tai lajien suojelutavoitteet ovat keskenään ristiriidassa? 

Suositus Kohde: metsäammattilaiset/-omistajat, 

 viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

 

Joissain tilanteissa yhden luontotyypin tai lajin suojelutavoitteet voivat olla ristiriidassa jonkin 
muun EU:n tärkeänä pitämän ja alueella esiintyvän luontotyypin tai lajin suojelun kanssa. 
Esimerkiksi jonkin metsäluontotyypin kannalta voi olla tarpeen laajentaa sen 
levinneisyysaluetta, mikä voi kuitenkin johtaa suojelualueeksi osoitetun nummen 
häviämiseen. 

Mahdolliset ristiriidat on käsiteltävä ja ratkaistava samalla kun asetetaan alueen 
suojelutavoitteet. Tällöin on otettava huomioon kunkin alueen luontotyypin tai lajin vaikutus 
kokonaistavoitteen eli suotuisan suojelun tason saavuttamiseen EU:ssa ja jäsenvaltioiden 
luonnonmaantieteellisillä alueilla. Lisäksi olisi tarkasteltava mahdollisuutta löytää sopivia, 
kaikkia hyödyttäviä kompromisseja. (Ks. myös kysymys 18.) 

 

43. Miten toimitaan, jos Natura 2000 -alueilla esiintyy tauteja, joilla voi olla merkittävä 
taloudellinen vaikutus (esim. kaarnakuoriainen, mäntyankeroinen)? 

Oikeudellinen velvoite / 
suositus / tiedoksi 

Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

(S) Kun Natura 2000 -alueella suunnitellaan kasvinsuojelutoimia, on otettava huomioon 
alueen suojelutavoitteet ja suunniteltava toimenpiteet siten, että vältetään suojeltuihin lajeihin 
ja luontotyyppeihin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia tai vähennetään niitä merkityksettömälle 
tasolle. 

(O) Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukainen asianmukainen arviointi on tehtävä aina, 
jos kasvinsuojelutoimenpide ei ole tarpeellinen alueen suojelun kannalta mutta voi vaikuttaa 
merkittävästi alueeseen (ks. myös kysymys 57). Jos arvioinnin tulos on kielteinen, toimenpide 
voidaan sallia vain luontodirektiivin 6 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti 
(vaihtoehtoinen ratkaisu puuttuu, erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavat syyt, 
korvaavat toimenpiteet, ilmoitus komissiolle ja komission lausunto, jos alueella on 
ensisijaisesti suojeltavia lajeja tai luontotyyppejä). 

(T) Luonnonmetsissä jotkin taudit tai hyönteiset voivat kuulua metsän tärkeisiin ekologisiin 
prosesseihin ja luoda rakenteita ja toimintoja, jotka ovat olennaisia metsän lajeille. Tällaisia 
tekijöitä ei pitäisi automaattisesti ehkäistä, erityisesti suurilla Natura 2000 -alueilla, paitsi jos 
niiden kielteiset ekologiset tai sosioekonomiset vaikutukset selvästi ylittävät mahdolliset 
myönteiset ekologiset vaikutukset. Lisäksi olisi pantava merkille, että luonnon häiriöt 
tapahtuvat usein laajassa mittakaavassa ja voivat olla paikallisesti kielteisiä, vaikka ne olisivat 
maisemallisesti suotuisia. 

(O) Jos Natura 2000 -metsässä on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä, joilla estetään 
kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien leviäminen unioniin 8. toukokuuta 2000 
annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY63 ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan neljännen 
virkkeen mukaisesti, on sovellettava asianmukaisia riskinhallintakeinoja, joihin voi sisältyä 
alttiiden kasvien pienempimuotoinen hakkuu. Tällöin on aina annettava takeet sen 

                                                 
63  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. 
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varmistamiseksi, että yhden tai useamman haitallisen organismin leviämisriski pienenee 
vastaavasti verrattuna täytäntöönpanotoimenpiteessä arvioituun tasoon64. 

(S) Kasvinsuojelutoimien ja mahdollisten korvaavien toimenpiteiden suunnittelusta olisi 
keskusteltava etukäteen kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 
Poikkeustilanteissa, joissa kasvinsuojelutoimia ei voida toteuttaa Natura 2000 
-suojelutavoitteiden vuoksi ja metsänomistajalle koituu tästä syystä huomattavia taloudellisia 
menetyksiä, jäsenvaltion kannattaa harkita asianmukaista taloudellista korvausta saatavilla 
olevista EU:n tai kansallisista varoista. 

 

44. Voiko Natura 2000 -alueelle rakentaa metsäteitä? 

Tiedoksi / oikeudellinen 
velvoite 

Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

19 

(T) Metsätiet ovat usein välttämättömiä taloudellisesti kannattavan metsänhoidon kannalta. 
Joissain tapauksissa ne saattavat jopa edistää alueen suojelua (pääsy suojelutoimenpiteiden 
toteuttamispaikalle, palontorjunta). Toisinaan niillä voi kuitenkin olla merkittäviä suoria tai 
välillisiä vaikutuksia niihin lajeihin ja/tai luontotyyppeihin, joita varten alue on osoitettu. 

(O) Muiden vastaavien hankkeiden tavoin ensin on tutustuttava alueen suojelutavoitteisiin. 
Tienrakennus on erittäin suositeltavaa suunnitella alusta lähtien siten, että vältetään tai 
lievennetään niihin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia, joita varten 
alue on osoitettu. Jos näiden varotoimien jälkeen voidaan kohtuullisesti olettaa, että 
tienrakennus ei vaikuta merkittävästi alueen koskemattomuuteen sen suojelutavoitteiden 
kannalta tai että se vaikuttaa myönteisesti tavoitteiden saavuttamiseen, tie voidaan rakentaa 
ilman asianmukaista arviointia. Tällainen päätelmä voidaan tehdä vain objektiivisten 
perusteiden mukaisesti sen jälkeen, kun kaikkia Natura 2000 -alueeseen kohdistuvia 
hankkeen mahdollisia vaikutuksia on harkittu. 

(S) Toimenpiteiden vaikutusten seulonnan tulokset kannattaa dokumentoida, jotta niihin 
voidaan palata aina tarvittaessa. Sama varotoimi koskee myös mitä tahansa 
metsätiehanketta, joka sisältyy sellaiseen (integroituun tai erilliseen) 
metsänhoitosuunnitelmaan, jonka kaikkia vaikutuksia Natura 2000 -alueeseen ei ole seulottu 
tai asianmukaisesti arvioitu. 

(O) Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukainen asianmukainen arviointi vaaditaan aina, 
jos alueeseen kohdistuvaa metsätien merkittävää vaikutusta ei voida estää (ks. myös 
kysymys 57). 

 

45. Onko avohakkuut sallittu Natura 2000 -alueilla? 

Suositus Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

4, 19 

Myös tässä yhteydessä on tutustuttava alueen suojelutavoitteisiin. Avohakkuut voivat olla 
haitallisia tietyille luontotyypeille tai metsälajeille, etenkin jos ne ovat riippuvaisia pysyvästä 
metsänpeitteestä. Toisaalta ne voivat olla suotuisia muille lintu- tai luontodirektiivillä 
suojelluille lajeille tai luontotyypeille. Siksi asiaa on arvioitava tapauskohtaisesti. Tässä 

                                                 
64  Ks. esimerkiksi 26. syyskuuta 2012 annettu komission täytäntöönpanopäätös kiireellisistä 
toimenpiteistä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -kasvintuhoojan 
(mäntyankeroinen) unionissa leviämisen estämiseksi (EUVL L 266, 2.10.2012, s. 42). 
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yhteydessä on otettava huomioon esimerkiksi aluekohtaiset suojelutavoitteet, luontotyypit ja 
lajit, joihin suunniteltu avohakkuu vaikuttaa, uudet luontotyypit, jotka kasvavat poistettujen 
tilalle (mukaan lukien nykyisten luontotyyppien erilainen kehitysvaihe tai rakenne), ja 
hakkuualueen suhteellinen merkitys. Jos yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien nykyinen 
alue ei täytä 17 artiklassa tarkoitetun kertomuksen mukaan suotuisan suojelun tason 
viitearvoja kansallisella tai luonnonmaantieteellisellä tasolla, avohakkuu on todennäköisesti 
ristiriidassa aluekohtaisten suojelutavoitteiden kanssa. Tällaisessa tilanteessa 
suojelutavoitteiden olisi ilmennettävä kokonaistavoitetta eli suotuisan suojelun tason 
saavuttamista laajemmalla tasolla. 

Menettelyn osalta edellytetään muiden suunnitelmien tai hankkeiden tavoin 6 artiklan 
3 kohdan mukaista asianmukaista arviointia, jos Natura 2000 -alueelle kohdistuvien 
kielteisten vaikutusten todennäköisyyttä ei voida sulkea pois (ks. kysymykset 44 ja 57). 

 

46. Miten toimitaan, jos Natura 2000 -alueella ilmenee uusia liitteen I luontotyyppejä? 

Suositus Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro):  

Metsänhoito on pitkäjänteinen dynaaminen prosessi. Joidenkin metsänhoitotoimenpiteiden 
seurauksena voi syntyä uusi liitteen I luontotyyppi. Esimerkiksi happamalla maaperällä 
kasvavan kuusimetsikön avohakkuu Natura 2000 -alueella voi johtaa eurooppalaisten kuivien 
nummien (luontotyyppi 4030) kehittymiseen. Tällöin voidaan pohtia, pitäisikö tätä uutta 
luontotyyppiä suojella vai voiko se muuttua uudeksi metsiköksi (kuten koivu- tai 
kuusimetsiköksi) muutaman vuoden kuluessa. Vastaus kysymykseen löytyy alueen 
suojelutavoitteista.  

Jos alue on alun perin osoitettu myös kuivien nummien suojelua varten, kyseisen luontotyypin 
esiintyminen on otettava huomioon sitä koskevien suojelutavoitteiden mukaisesti. Tämä 
voidaan tehdä dynaamisesti eli suunnittelemalla avohakkuut siten, että varmistetaan kyseisen 
luontotyypin riittävä esiintymisalue suojelualueella, tai staattisesti eli ryhtymällä toimenpiteisiin 
metsityksen estämiseksi ja kyseisen kuivan nummen säilyttämiseksi, jos kyseisestä 
luontotyypistä on merkittävää puutetta. Jos uusi luontotyyppi ei kuulu niihin luontotyyppeihin, 
joita varten alue on alun perin osoitettu (joko luontotyyppinä tai lajin elinympäristönä), se olisi 
lisättävä alueen tietolomakkeeseen ja kyseistä luontotyyppiä tai vastaavia lajeja varten olisi 
laadittava erityisiä suojelutavoitteita. Näiden tavoitteiden luonteesta riippuen voidaan vaatia 
erityisiä suojelutoimenpiteitä. Jos uuden luontotyypin tai lajin elinympäristön esiintyminen ei 
ole merkittävää alueen päätavoitteiden tai Natura 2000 -verkoston yhtenäisyyden kannalta, 
tämä otetaan huomioon alueen suojelutavoitteissa. Tällöin uusi luontotyyppi ei edellytä 
erityisiä suojelutoimenpiteitä (ks. myös kysymykset 18 ja 42). 

 

47. Miten toimitaan sekundaaristen liitteen I luontotyyppien kanssa, jotka korvautuvat 
luontaisesti toisella metsäluontotyypillä? 

Suositus Kohde: metsänomistajat/-
hoitajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

Useat Natura 2000 -alueet ovat riippuvaisia ihmisen toiminnasta. Jos tällaisilla sekundaarisilla 
luontotyypeillä ei harjoiteta ihmisen toimintaa, ne muuttuvat itsestään toiseksi (yhteisön 
tärkeänä pitämäksi tai muuksi) luontotyypiksi. Uusi luontotyyppi saattaa vastata paremmin 
mahdollista luontaista kasvillisuutta, mutta ei ole se luontotyyppi, joka alueella vallitsi sen 
osoitushetkellä. Esimerkiksi jotkin liitteen I luontotyypit (esim. tammimetsät – liitteen I 
luontotyypit 9160, 9170, 9190) ovat kehittyneet tiettyjen metsänhoitotoimien, kuten 
vesametsäkasvatuksen, seurauksena. Hoitokäytäntöjen muuttuessa, kuten 
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vesametsäkasvatuksen päättyessä, uusi luontotyyppi (esim. pyökkimetsä) saattaa asteittain 
korvata alkuperäisen. Vastaavasti jotkin hakamaat ja kaskilaitumet voivat muuttua metsäksi, 
jos laiduntaminen lopetetaan. 

Tällaisten luontotyyppien hoitoa koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kyseiselle 
alueelle asetetut suojelutavoitteet. Parhaassa tapauksessa nämä tavoitteet perustuvat 
analyysiin, jossa on selvitetty kyseisen alueen merkitystä ja mahdollisuuksia siellä 
tosiasiallisesti esiintyvien luontotyyppien suojelun kannalta ja otettu huomioon näiden 
luontotyyppien suojelutaso alueellisella, kansallisella tai luonnonmaantieteellisellä tasolla.  

Jos on todettu, että tietty luontotyyppi on säilytettävä tai saatettava ennalleen alueella, 
toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä on määrittää tarvittavat suojelutoimenpiteet, joilla 
estetään toisen luontotyypin kehittyminen. 

Jos suojelutavoitteisiin sisältyy kehittyminen toiseksi luontotyypiksi esimerkiksi sen vuoksi, 
että uusi luontotyyppi vastaa alueen luontaista kasvillisuutta, uuden luontotyypin kehittymistä 
ei tarvitse estää toimenpiteillä. Toisinaan myös uusi luontotyyppi voi sisältyä liitteeseen I. 
Toisin sanoen jos uuden luontotyypin kehittyminen vastaa aluekohtaisia suojelutavoitteita, 
sitä ei yleensä pidetä luontodirektiivin 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna heikentymisenä (ks. 
myös kysymykset 18, 26, 42 ja 46). 

 
 
 

4.7  Natura 2000 -alueiden suojelun ja hoidon rahoittaminen 
 

Kysymykset:  
48.  Aiheuttavatko Natura 2000 -suojelutoimenpiteet aina kustannuksia?  
49. Miten suuret ovat Natura 2000 -verkoston kokonaiskustannukset?  
50.  Kuka varmistaa verkoston rahoituksen? Onko Natura 2000 -alueiden suojelun tueksi 

saatavilla EU:n rahoitusta? 
51.  Voidaanko EU:n maaseudun kehittämistä koskevan asetuksen nojalla toteuttaa 

Natura 2000 -verkostoa tukevia toimenpiteitä? 
52. Kuuluuko EU:n maaseudun kehittämispolitiikkaan muita toimenpiteitä, joilla voitaisiin 

lisätä Natura 2000 -rahoitusta? 
53.  Onko metsänomistajien/-hoitajien vastattava kaikista lisäkustannuksista tai 

ansionmenetyksistä? 
54.  Pitäisikö Natura 2000 -hoitotoimenpiteiden kustannukset aina korvata? 
55.  Millä EU:n Life-välineen toimenpiteillä tuetaan Natura 2000 -metsien 

suojelutoimenpiteiden rahoitusta? 
56.  Onko kansallisella tai aluetasolla saatavilla muita Natura 2000 -verkostoon liittyviä 

rahoitusmahdollisuuksia ja kannustimia? 

 
HUOM.: Lukijoita kehotetaan tutustumaan tämän asiakirjan osan I kohtaan 1.2.2, jossa 

annetaan kattava katsaus Natura 2000 -alueisiin liittyvistä EU:n 
rahoitusmahdollisuuksista. 
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48. Aiheuttavatko Natura 2000 -suojelutoimenpiteet aina kustannuksia? 

Suositus Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 3, 4, 
5, 8, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 
22, 23 

Ei aina. Se riippuu hyvin pitkälti toimenpidetyypistä ja alueesta, jossa toimenpiteet 
toteutetaan. Tietyt suojelutoimenpiteet eivät aiheuta lainkaan kustannuksia tai vähennä tuloja 
tai ne voidaan helposti sisällyttää päivittäisiin hoitotoimintoihin ilman ylimääräisiä 
kustannuksia tai ansionmenetyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi metsikköjen taloudellisesti ja 
ekologisesti kestämättömän lajikoostumuksen muuttaminen istuttamalla tuottavia puulajeja, 
jotka vastaavat luontaista kasvillisuutta, tai yksinkertaisesti sen varmistaminen, että alueella 
jatketaan sellaisia metsänhoitokäytäntöjä, joiden on osoitettu olevan hyödyllisiä alueella 
esiintyvien lajien ja luontotyyppien hyvän suojeluasteen saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi. 

Eräät suojelutoimenpiteet voivat jopa tuottaa taloudellisia etuja lyhyellä tai pidemmällä 
aikavälillä. Tällaisia ovat esimerkiksi riistalajien metsästysmahdollisuuksien parantaminen, 
riistavahinkojen vähentäminen, kalastusmahdollisuuksien parantaminen joen kannalta 
paremman metsänhoidon ansiosta, matkailukiinnostuksen lisääminen, aiempaa 
ympäristöystävällisempien ja edullisempien metsänhoitomenetelmien käyttöönotto ja 
maaperän tilan parantaminen.  

Metsänhoidossa on kuitenkin väistämättä toteutettava myös suojelutoimenpiteitä, jotka 
aiheuttavat kustannuksia, koska niiden toteutus vaatii lisätyövoimaa, ne edellyttävät uusia 
investointeja uuteen infrastruktuuriin tai laitteistoon tai ne vähentävät omistajan kaupallisia 
käyttömahdollisuuksia. Näitä on tarkasteltava tapauskohtaisesti. 

Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa on erittäin suositeltavaa arvioida kunkin 
alueelle määritetyn suojelutoimenpiteen toteutuskustannukset ja tarkastella kaikkia 

mahdollisia julkisia ja yksityisiä rahoituslähteitä paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla. 
Lisäksi kannattaa selvittää mahdollisuutta käyttää innovatiivisia itserahoitusjärjestelmiä (esim. 
Natura 2000 -tuotteiden myynti, ekomatkailu, veden laadun säilyttämistä koskevat tuet – ks. 
esimerkkejä kysymyksessä 49). 

 
 

49. Miten suuret ovat Natura 2000 -verkoston hoidon kokonaiskustannukset?  

Tiedoksi Kohde: kansalaiset, 
metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset  

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

Natura 2000 -verkoston suojelualueiden tehokas hoito ja ennallistaminen EU:n 
28 jäsenvaltiossa vaatii merkittäviä taloudellisia investointeja. Komissio arvioi vuonna 2007, 
että EU:n 27 jäsenvaltiota tarvitsevat vuosittain noin 5,8 miljardia euroa verkostoon kuuluvien 
suojelualueiden hoitoon ja ennallistamiseen. Erilaisten EU:n rahoitusvälineiden käyttö on 
toistaiseksi jäänyt merkittävästi jäsenvaltioiden määrittämiä Natura 2000 -verkoston 
rahoitustarpeita vähäisemmäksi ja kattaa näistä vain 20 prosenttia65. 

Nämä kustannukset jäävät kuitenkin olennaisesti verkoston alueiden tarjoamien 
moninkertaisten sosioekonomisten hyötyjen varjoon. Natura 2000 -alueilla on ratkaiseva 
vaikutus Euroopan biologisen monimuotoisuuden suojeluun, minkä lisäksi ne tarjoavat laajan 

                                                 
65  Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Financing Natura 2000. Saatavilla osoitteessa 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 
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valikoiman muita ekosysteemietuja ja -palveluja yhteiskunnalle. Komission tuoreiden 
selvitysten mukaan Natura 2000 -verkostoon osoitetuilta alueilta peräisin olevat hyödyt ovat 
arviolta 200–300 miljardia euroa vuodessa66. 

Vaikka nämä luvut ovat vain arvioita, alustavien tulosten mukaan yhteiskunnalle Natura 2000 
-verkostosta aiheutuvat taloudelliset edut ylittävät reilusti tämän tärkeän resurssin – joka on 
vain pieni osa verkoston mahdollisista hyödyistä – hoitoon ja suojeluun liittyvät kustannukset. 

Täsmällinen kustannusten ja etujen suhde riippuu luonnollisesti useista erilaisista tekijöistä, 
kuten suojelualueiden sijainnista ja maankäytöstä, mutta kaikki todisteet viittaavat siihen, että 
hyvin hoidettu Natura 2000 -verkosto maksaa takaisin sen ylläpitoon liittyvät kustannukset 
korkoineen. 

Esimerkkejä Natura 2000 -verkoston taloudellisista eduista:  

MATKAILU:  

Natura 2000 -verkosto toimii jo tärkeänä moottorina useissa paikallisyhteisöissä houkuttelemalla matkailijoita, 
joiden kulutus tukee paikallisia talouksia. Arvioiden mukaan Natura 2000 -alueiden vierailijat käyttävät noin 50–
85 miljardia euroa vuodessa (tilanne vuonna 2006). Jos tarkastellaan ainoastaan niiden vierailijoiden kulutusta, 
jotka matkailevat alueella juuri Natura 2000 -nimityksen (eikä vain yleisesti luonnon) vuoksi, vaihteluväli oli 9–
20 miljardia euroa vuonna 2006, jolloin vierailupäiviä kertyi noin 350 miljoonaa. 

Matkailun ja virkistystoiminnan kokonaismenojen työllistävä vaikutus on 4,5–8 miljoonaa kokoaikaista työpaikkaa. 
Natura 2000 -nimitykseen liittyvän vierailijoiden kulutuksen työllistävä vaikutus on 0,8–2 miljoonaa kokoaikaista 
työpaikkaa. Tätä voidaan verrata yhteensä noin 13 miljoonaan kokoaikaiseen työpaikkaan matkailualalla EU:n 
27 jäsenvaltiossa (tilanne vuonna 2008). Lisäksi suojelualueet voivat tuoda lisäetuja paikallisille ja alueellisille 
talouksille houkuttelemalla alueelle suuntautuvia sijoituksia ja parantamalla paikallista julkisuuskuvaa ja 
elämänlaatua. 

VESI:  

Toimimalla luonnon pääoman kannalta suotuisasti voidaan säästää rahaa veden puhdistus- ja 
jakelukustannuksissa. Vedenpuhdistus ja -jakelu ovat tärkeitä ekosysteemipalveluja, joita luonnon ekosysteemit 
tarjoavat myös Natura 2000 -verkoston kaltaisilla suojelualueilla. Useat Euroopan suurkaupungit, kuten München, 
Berliini, Wien, Oslo, Madrid, Sofia, Rooma ja Barcelona, hyötyvät luonnollisesta suodatuksesta eri tavoin. Nämä 
kaupungit säästävät vedenkäsittelymaksuissa ekosysteemien luonnollisen vedenkäsittelyn ansiosta. Säästöt 
voidaan siirtää kuluttajille, minkä vuoksi EU:n asukkaat maksavat pienempiä peruspalvelumaksuja. 

Neljästä Euroopan kaupungista eli Berliinistä, Wienistä, Oslosta ja Münchenistä peräisin olevat tiedot kuvaavat 
vedenpuhdistukseen ja -jakeluun liittyviä suojelualueiden etuja. Etuja siirtämällä voidaan arvioida, että 
vedenpuhdistuksen vuotuiset taloudelliset edut ovat 7–16 miljoonaa euroa ja vedenjakelun edut 12–91 miljoonaa 
euroa kaupunkia kohden. Asukasta kohden edut ovat 15–45 euroa vuodessa sekä vedenpuhdistuksen että 
-jakelun osalta yhteensä näissä neljässä Euroopan kaupungissa. Tätä voidaan verrata saksalaisen kotitalouden 
keskimääräisiin vesimaksuihin, jotka ovat 200 euroa vuodessa. 

 
 

50. Kuka varmistaa verkoston rahoituksen? Onko Natura 2000 -alueiden suojelun 
tueksi saatavilla EU:n rahoitusta? 

Tiedoksi/suositus Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

3, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 
21, 22, 23 

(T) Natura 2000 on EU:n laajuinen verkosto, joka perustuu jäsenvaltioiden väliseen 
solidaarisuuteen. Verkosto on tärkeä yhteinen resurssi, jonka avulla voidaan tuottaa 
moninkertaisia hyötyjä yhteiskunnalle ja Euroopan taloudelle. Se tarkoittaa kuitenkin myös 
yhteistä vastuuta, sillä verkoston täysimääräinen toiminta vaatii riittävästi taloudellisia 

                                                 
66  Lisätietoa on saatavilla ympäristöasioiden pääosaston luontosivustolla osoitteessa 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 
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investointeja. 

Vaikka Natura 2000 -verkoston rahoitus on pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla, 
luontodirektiivin 8 artiklassa tunnustetaan tarve myöntää EU:n tukea verkoston hoitoon ja 
todetaan, että tarvittavien suojelutoimenpiteiden toteutukseen voidaan hakea EU:n 
yhteisrahoitusta.  

Natura 2000 -verkoston hoitovaatimukset on integroitu erilaisiin EU:n rahoitusvälineisiin, 
kuten rakennerahastot (EAKR), maaseuturahasto, Euroopan meri- ja kalastalousrahasto 
(EMKR) ja Life-ohjelma.  

Tähän integroituun lähestymistapaan on päädytty useista syistä: 

 Sillä varmistetaan, että Natura 2000 -alueiden hoito sisältyy EU:n laajempaan 
maankäyttöpolitiikkaan. 

 Sen ansiosta jäsenvaltiot voivat asettaa painopisteitä ja laatia toimintalinjoja ja 
toimenpiteitä, jotka vastaavat niiden kansallisia ja alueellisia erityispiirteitä. 

 Sen avulla vältetään erilaisten EU:n rahoitusvälineiden toistoa ja päällekkäisyyttä sekä 
tähän liittyviä hallinnollisia ongelmia. 

Natura 2000 -metsiä varten on saatavilla useita rahoitusmahdollisuuksia uusista EU:n 
rahastoista kaudella 2014–2020 (ks. asiakirjan osan I kohta 1.2.2)67. Useimmiten jäsenvaltion 
viranomaiset päättävät, onko näitä mahdollisuuksia saatavilla ja miten niitä on käytettävä 
tietyssä maassa tai tietyllä alueella. 

(S) Saatavilla olevan EU:n rahoituksen parhaan mahdollisen käytön varmistamiseksi 
komissio on kannustanut jäsenvaltioita soveltamaan strategisempaa monivuotista 
suunnittelua Natura 2000 -rahoitukseen. Tätä varten laaditaan hankkeiden 
toteutusjärjestyksen sisältäviä toimintasuunnitelmia, joissa määritellään Natura 2000 
-alueiden rahoitustarpeet ja strategiset painopisteet kansallisella tai aluetasolla 
vuosiksi 2014–2020. Näillä suunnitelmilla on nimenomaisesti tarkoitus helpottaa soveltuvien 
suojelutoimenpiteiden, myös metsätoimenpiteiden, integrointia uusiin toimenpideohjelmiin 
erilaisia EU:n rahoitusvälineitä varten68. 

 
 

51. Voidaanko EU:n maaseudun kehittämistä koskevan asetuksen nojalla toteuttaa 
Natura 2000 -verkostoa tukevia toimenpiteitä? 

Tiedoksi  Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 
 
 

Kyllä, asetuksessa säädetään erityisestä toimenpiteestä, jossa viitataan Natura 2000 -tukiin 
ja vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisiin tukiin. Uuden maaseuturahastoa koskevan 
asetuksen ((EU) N:o 1305/2013) mukaan Natura 2000 -tukia myönnetään vuosittain 
hehtaarilta metsää, ja sen tarkoituksena on korvata tuensaajille aiheutuneet lisäkustannukset 
ja tulonmenetykset, jotka johtuvat luontotyyppi- ja lintudirektiivien täytäntöönpanoon liittyvistä 
haitoista kyseisillä alueilla. Tukea myönnetään viljelijöille ja yksityisille metsän haltijoille ja 
yksityisten metsän haltijoiden yhteenliittymille. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 

                                                 
67  Kyseisiä rahastoja kuvataan lähemmin myös Natura 2000 -verkoston rahoitusta koskevassa 

uudessa oppaassa, jolla autetaan viranomaisia, metsänhoitajia ja -omistajia hyödyntämään lukuisia 
mahdollisuuksia, joita kuluvalla rahoituskaudella (2014–2020) on saatavilla Natura 2000 -alueiden 
hoitoon ja muun muassa verkoston metsätoimenpiteisiin. Opas on saatavilla osoitteessa 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
68  SEK(2011) 1573 lopullinen. 
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sitä voidaan myöntää myös muille maankäyttäjille (30 artikla).  

Natura 2000 -tukia on saatavilla toimenpiteisiin, jotka liittyvät verkostoon osoitetuilla alueilla 
määrättyihin haittoihin ja rajoituksiin ja jotka määritellään hoito- ja käyttösuunnitelmissa tai 
vastaavissa välineissä. Näiden rajoitusten on oltava luonteeltaan pakollisia, eli kaikkien 
kyseisten alueiden maankäyttäjien on täytettävä ne. Lisäksi rajoituksilla on oltava yhteys 
luontotyyppien ja lajien säilyttämistä tai ennallistamista sekä niiden heikentymisen ja häiriön 
estämistä koskeviin säännöksiin. 

Tämä toimenpide on metsänomistajien käytettävissä edellyttäen, että jäsenvaltiot sisällyttävät 
sen maaseudun kehittämisohjelmiinsa. 

 
 

52. Kuuluuko EU:n maaseudun kehittämispolitiikkaan muita toimenpiteitä, joilla 
voitaisiin lisätä Natura 2000 -rahoitusta? Kuka voi hyötyä tästä rahoituksesta? 

Tiedoksi Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 3, 8, 
14, 18, 21, 23 

Kyllä, uuteen maaseuturahastoa koskevaan asetukseen sisältyy myös muita toimenpiteitä, 
joilla voitaisiin lisätä Natura 2000 -rahoitusta. Tärkeimmät niistä ovat seuraavat:  

21 artikla: Investoinnit metsäalueiden kehittämiseen ja metsien elinkelpoisuuden 
parantamiseen, mukaan lukien 

o metsitys ja puustoisen maan muodostaminen (22 artikla)  
o peltometsätalousjärjestelmien käyttöönotto (23 artikla)  
o metsäpaloista, luonnonkatastrofeista ja muista katastrofeista, tuholaiset ja taudit 

sekä ilmastoon liittyvät uhat mukaan luettuina, metsille aiheutuvien vahinkojen 
ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen (24 artikla)  

o investoinnit, joilla parannetaan metsäekosysteemien häiriönsietokykyä ja 
ympäristöarvoa sekä metsäekosysteemien potentiaalia ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen (25 artikla)  

o investoinnit metsätalouden tekniikoihin sekä metsätuotteiden jalostukseen, 
käyttöönottoon ja kaupan pitämiseen (26 artikla). 

 34 artikla: Metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalvelut ja metsien suojelu 

 35 artikla: Yhteistyö 

Asetuksessa säädetään myös yleisestä vaatimuksesta, jonka mukaan tiettyä (jäsenvaltioiden 
maaseudun kehittämisohjelmissa määrittelemää) tilakokoa suurempien tilojen osalta tuen 
saamisen edellytyksenä on metsien hoito kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti 
(mikä osoitetaan esittämällä metsänhoitosuunnitelmaan tai vastaavaan välineeseen 
perustuvat asiaankuuluvat tiedot). 

Uudessa asetuksessa vaaditaan, että vähintään 30 prosenttia maaseudun 
kehittämisohjelmaa koskevasta maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta on varattava 
ympäristökysymyksiin ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Tämä 
toteutetaan ympäristöön ja ilmastoon liittyviin investointeihin, metsäinvestointeihin (21 ja 
34 artikla), maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteisiin, luonnonmukaiseen 
maatalouteen, luonnonoloista johtuvista tai muista rajoitteista kärsiviin alueisiin sekä 
Natura 2000 -verkostoon liittyvän tuen kautta. 

Suurin osa maaseudun kehittämistä koskevan asetuksen metsätoimenpiteistä on suunnattu 
yksityisille metsän haltijoille ja näiden yhteenliittymille. Ne ovat metsänomistajien 
käytettävissä edellyttäen, että jäsenvaltiot sisällyttävät toimenpiteet maaseudun 
kehittämisohjelmiinsa. Toimenpiteestä riippuen muita mahdollisia edunsaajia ovat myös 
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julkiset metsän haltijat, kunnat, muut yksityisoikeudelliset ja julkiset elimet sekä näiden 
yhteenliittymät, luonnolliset henkilöt ja muut maankäyttöelimet tarkasti määritellyissä ja 
perustelluissa tapauksissa. Esimerkiksi maan kuuluessa valtiolle tukea metsitykseen ja 
puustoisen maan muodostamiseen (22 artikla) sekä metsätalouden ympäristö- ja 
ilmastopalveluihin ja metsien suojeluun (34 artikla) voidaan myöntää vain, jos kyseistä maata 
käyttävä elin on yksityinen elin tai kunta.  

Metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalveluihin ja metsien suojeluun (maaseuturahastoa 
koskevan asetuksen 34 artikla) myönnetään tukea julkisille ja yksityisille metsän haltijoille ja 
muille yksityisoikeudellisille ja julkisille elimille ja näiden yhteenliittymille, jotka sitoutuvat 
vapaaehtoisesti toteuttamaan tukitoimia, joihin sisältyy yksi tai useampi metsätalouden 
ympäristösitoumus ja ilmastositoumus. Metsän kuuluessa valtiolle tukea voidaan myöntää 
vain, jos kyseistä metsää käyttävä elin on yksityinen elin tai kunta. Tukien on katettava 
tehdyistä sitoumuksista tuensaajille aiheutuvat lisäkustannukset ja tulonmenetykset kokonaan 
tai osittain. Tarvittaessa ne voivat kattaa myös transaktiokustannukset enintään 20 prosenttiin 
asti metsätalouden ympäristösitoumuksesta maksetusta palkkiosta. 
’Transaktiokustannuksilla’ tarkoitetaan sitoumuksen täyttämiseen liittyviä lisäkustannuksia, 
jotka eivät ole välitöntä seurausta sen toteuttamisesta tai jotka eivät sisälly kustannuksiin tai 
tulonmenetyksiin, jotka korvataan välittömästi ja jotka voidaan laskea vakiokustannusten 
perusteella. Tätä varten jäsenvaltioiden on kuitenkin sisällytettävä asianomaiset toimenpiteet 
maaseudun kehittämisohjelmiinsa. 

 
 

53. Onko metsänomistajien/-hoitajien vastattava kaikista lisäkustannuksista tai 
ansionmenetyksistä? 

Suositus  Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 3, 5, 
8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 
21, 22, 23 

Tiettyjen suojelutoimenpiteiden toteutuksen edut hyödyttävät koko yhteiskuntaa, joten olisi 
epäoikeudenmukaista, jos metsänomistajien/-hoitajien pitäisi kattaa niiden toteutuksen 
kustannukset, jotka voivat olla suoria kustannuksia tai perusteltuja ansionmenetyksiä. 

Jäsenvaltioilla voi olla omat sääntönsä, joiden mukaan tätä kysymystä käsitellään. Usein ne 
tukevat metsänomistajia ja -hoitajia pyrkiessään edistämään tietyntyyppistä metsänhoitoa, 
joka aiheuttaa lisäkustannuksia tai ansionmenetyksiä. Tällaisten kustannuksen kattamiseksi 
on saatavilla rahoitusta EU:n rahastoista ja etenkin maaseuturahastosta.  

 
 

54. Pitäisikö Natura 2000 -hoitotoimenpiteiden kustannukset aina korvata? 

Suositus Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 21, 22, 
23 

Joidenkin suojelutoimenpiteiden taloudellista korvausmahdollisuutta on selvitettävä, etenkin 
jos on kyse toimenpiteistä, jotka estävät omistajaa hankkimasta tuloja, joita muutoin olisi 
odotettavissa kestävän metsänhoidon yhteydessä, tai jotka edellyttävät lisäinvestointeja 
mutta eivät tuota tuloja. Esimerkiksi avustukset, sopimukset, verohelpotukset ja tekninen apu 
ovat mahdollisia tapoja korvata omistajille ansionmenetyksiä, koko yhteiskunnalle tarjottuja 
palveluja ja tarvittaessa arvonalennusta. 
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Heikentymisen estäminen on luontodirektiiviin perustuva oikeudellinen velvoite, joka ei 
lähtökohtaisesti edellytä korvausta. Jäsenvaltioiden on kuitenkin kansallisesta tilanteesta 
riippuen päätettävä taloudellisten kannustimien tai korvausten käytöstä. Esimerkiksi jos 
alueella perinteisesti harjoitettuun metsänhoitoon määrätään rajoituksia tai velvoitteita, mikä 
aiheuttaa ansionmenetyksiä tai lisäkustannuksia, voi olla kannattavaa tarjota asianomaisille 
metsänomistajille asianmukainen korvaus. Näin voi olla myös tilanteessa, jossa ehkäisevä 
päivittäinen seuranta ei riitä heikentymisen estämisvelvoitteen täyttymiseksi, vaan tilanne 
edellyttää merkittäviä aktiivisia hoitotoimenpiteitä (esim. laajalle levinneen haitallisen 
vieraslajin, kuten Prunus serotina, poistaminen tai toimet, joilla estetään tammimetsikön 

luontainen muuttuminen pyökkimetsiköksi). 

 
 

55. Millä EU:n Life-välineen toimenpiteillä tuetaan Natura 2000 -metsien 
suojelutoimenpiteiden rahoitusta? 

Tiedoksi Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

9, 15, 17, 18, 20, 23 

Life-ohjelmasta on aikaisemmin rahoitettu lukuisia metsähankkeita69. Uudella Life-asetuksella 
(2014–2020)70 jatketaan metsiin liittyvien luonnonsuojeluhankkeiden rahoittamista 
pääasiassa Life-ohjelman Luonto ja luonnon monimuotoisuus -painopistealueen kautta. 

Joka vuosi järjestetään ehdotuspyyntö71. Vuoden 2014 ehdotuspyynnössä asetettiin 
saataville lähes 100 miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla tuetaan yleisesti luonnon ja biologisen 
monimuotoisuuden suojelua, ja tätä summaa on määrä kasvattaa tulevina vuosina. Life-
ohjelman rahoitusosuus on enintään 60 prosenttia valittujen Luonto ja luonnon 
monimuotoisuus -hankkeiden kustannuksista.  

Lisäksi on mahdollista – vaikkakin harvinaisempaa – kohdistaa rahoitusta metsien 
luonnonsuojeluun sellaisten hankkeiden kautta, joihin liittyy olennaisesti viestintää. Tällöin 
hakijoiden olisi tutustuttava Life-ohjelman Ympäristöhallinto ja -tieto -painopistealueen 
hakemuspakettiin72. 

Natura 2000 -metsien suojeluun voidaan hankkia rahoitusta myös osana huomattavasti 
suurempia hankkeita, joiden kohteena on koko Natura 2000 -verkosto alue- tai 
jäsenvaltiotasolla. Hakijoille (yleensä valtion- tai aluehallintoja) on saatavilla lisätietoa Life-
ohjelman integroitujen hankkeiden hakemuspaketista73. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
69   Ks. esimerkiksi vuoden 2006 esite ”LIFE and forests” osoitteessa 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf  
70   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta. 
71   Ks. esim. http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm ja luontohankkeiden 
hakemuspaketti osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat 
72  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf 
73  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated 

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated
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56. Onko kansallisella tai aluetasolla saatavilla muita Natura 2000 -verkostoon liittyviä 
rahoitusmahdollisuuksia ja kannustimia? 

Tiedoksi  Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

4, 5, 8, 12, 14, 17, 22 

Kyllä, metsien hoitoon ja suojeluun voidaan todennäköisesti saada rahoitusta kansallisista ja 
alueellisista ohjelmista, sillä Natura 2000 -alueiden rahoitus on pääasiassa kunkin 
jäsenvaltion vastuulla. Joissakin jäsenvaltioissa rahoitetaan kansallisilla varoilla 
vapaaehtoisia sopimuksia, joiden nojalla metsiä hoidetaan alueen suojelun kannalta 
suotuisasti, ja/tai metsäsopimuksia, joilla suojellaan lajeja ja luontotyyppejä.  

Tietyissä maissa maanomistajat voivat hyötyä kannustimista, joita ovat esimerkiksi vapautus 
kiinteistöverosta ja muut veroedut (esim. Belgiassa). 

Lisäksi osassa jäsenvaltioita maanomistajat ovat lähtökohtaisesti aina oikeutettuja 
lisäkustannusten ja ansionmenetysten täysimääräiseen korvaukseen Natura 2000 -alueilla, 
joissa metsäluontotyyppien osoittaminen edellyttää puuntuotannon rajoittamista (esim. 
Ruotsissa). 

 
 
 

4.8  Uudet toiminnot Natura 2000 -alueilla  
 
 

Kysymykset:  
57. Minkä tyyppiset metsätoiminnot vaativat luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan menettelyn? 

Mitä pidetään luontotyyppi- ja lintudirektiiveissä tarkoitettuna suunnitelmana tai 
hankkeena? 

58. Jos suunnitelma tai hanke saattaa vaikuttaa merkittävästi Natura 2000 -alueeseen, 
hylätäänkö se automaattisesti? Jos ei, miten tilanteessa menetellään? 

59.  Mikä on 6 artiklan 2 kohdan heikentymisen estämisvaatimuksen suhde 6 artiklan 
3 kohdan menettelyyn?  

60.  Onko 6 artiklan 3 kohdan menettelyä sovellettava aina kun Natura 2000 -alueella 
suunnitellaan puunhakkuuta?  

61.  Edellyttävätkö myös Natura 2000 -alueiden ulkopuolella toteutettavat suunnitelmat ja 
hankkeet 6 artiklan 3 kohdan menettelyn?   

 
 

57. Minkä tyyppiset metsätoiminnot Natura 2000 -alueella vaativat 6 artiklan 3 kohdan 
menettelyn74? Mitä pidetään luontotyyppi- ja lintudirektiiveissä tarkoitettuna 
suunnitelmana tai hankkeena?  

Oikeudellinen velvoite / 
suositus 

Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 13, 
19 

(O) Luontodirektiivissä ei määritellä ’suunnitelmaa’ tai ’hanketta’. Oikeuskäytäntö on kuitenkin 
osoittanut, että näitä käsitteitä on tulkittava laajasti, sillä luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan 
soveltaminen määräytyy ainoastaan sen perusteella, kohdistuuko alueeseen todennäköisesti 

                                                 
74  Ks. luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan yleinen esittely osan I kohdassa 2.4.4.  
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merkittävä vaikutus. Hankkeen osalta ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin 
määritelmää sovelletaan nyt myös luontodirektiiviin. Määritelmän mukaan hankkeella 
tarkoitetaan rakennustyön tai muun laitoksen tai suunnitelman toteuttamista sekä muuta 
luonnonympäristöön ja maisemaan kajoamista.  

Metsätalouden hankkeissa määritelmä voi kattaa esimerkiksi uuden metsätien, puuvaraston 
tai sahan rakennuksen, maaperän ojituksen sekä metsityksen ja metsän hävittämisen, laajat 
avohakkuut, metsänhoitojärjestelmän merkittävät muutokset ja huomattavat maankäytön 
muutokset.  

Asiassa Waddenzee (C-127/02)75 selvennetään, että toimintoja, joita on harjoitettu kausittain 
jo useita vuosia kyseisellä alueella mutta joiden harjoittamiseksi tarvitaan vuosittain 
myönnettävä määräaikainen lupa, jonka myöntäminen edellyttää aina sekä tämän toiminnan 
harjoittamismahdollisuuksien että sen alueen, jolla sitä harjoitetaan, uutta arviointia, olisi 
pidettävä luontodirektiivissä tarkoitettuna erillisenä suunnitelmana tai hankkeena. 

Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi todennut76, että hankkeet pitävät sisällään 

 toistuvia ja pienimuotoisia toimintoja (asiat C-127/02 ja C-226/08) 

 toiminnon tehostamisen (asia C-127/02) 

 toimintojen muutokset (asia C-72/95) 
 suojelualueen ulkopuolella toteutettavat toiminnot, joilla saattaa olla merkittävä vaikutus 

alueeseen (asiat C-98/03 ja C-418/04) 
 

ja että 

 tiettyjen toimintojen yleinen vapauttaminen velvoitteesta ei täytä luontodirektiivin 6 artiklan 
3 kohdan säännöksiä (asiat C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04 ja C-538/09) 

 hankkeen koko ei ole olennainen, sillä se ei itsessään sulje pois sitä mahdollisuutta, että 
hankkeella saattaa olla merkittävä vaikutus suojelualueeseen (asiat C-98/03 ja C-418/04). 

’Suunnitelman’ käsitteellä voi olla 6 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa myös erittäin laaja 
merkitys. Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarviointia koskevan direktiivin 
2001/42/EY 2 artiklan a alakohdan mukaan ’suunnitelmilla ja ohjelmilla’ tarkoitetaan  

”sellaisia suunnitelmia ja ohjelmia, mukaan lukien Euroopan yhteisön yhteisrahoittamat 
suunnitelmat ja ohjelmat, sekä niitä koskevia muutoksia 

 jotka kansallinen, alueellinen tai paikallinen viranomainen valmistelee ja/tai hyväksyy tai 
jotka viranomainen valmistelee kansanedustuslaitoksen tai hallituksen hyväksyttäväksi 
lainsäädäntömenettelyllä, ja 

 joita lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset edellyttävät”. 

Suunnitelman asianmukaisen arvioinnin tarvetta on siten tarkasteltava suunnitelman 
luonteen, tarkoituksen ja sisällön perusteella eikä vain sen kannalta, kutsutaanko sitä 
’suunnitelmaksi’. Suunnitelmia, joilla saattaa olla merkittävä vaikutus alueeseen, ovat 
esimerkiksi Natura 2000 -metsien uudet metsänhoitosuunnitelmat, joilla muutetaan 
merkittävästi metsikköjen lajikoostumusta tai kiertoaikoja, tai muut metsätalouden 
järjestelmän tai suurriistan metsästyssuunnitelmien huomattavat muutokset.  

Metsänhoitosuunnitelman, johon on täysimääräisesti integroitu Natura 2000 -alueen 
suojelutavoitteet ja -toimenpiteet (integroitu metsänhoitosuunnitelma), ei yleensä odoteta 
vaikuttavan merkittävästi alueeseen. Merkittävän kielteisen vaikutuksen epätodennäköisyys 
on todennettava objektiivisin perustein (suunnitelman seulonta) ja dokumentoitava 

                                                 

o 75  Unionin tuomioistuimen oikeustapauksia voi hakea osoitteessa 

o   http://europa.eu/eu-law/case-law/index_fi.htm 
76  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05 

http://europa.eu/eu-law/case-law/index_fi.htm
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
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asianmukaisesti. Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua suunnitelman 
asianmukaista arviointia ei saa vaatia, jos tämä edellytys täyttyy (ks. myös kysymys 35). 

On hyvä muistaa, että suunnitelmien tai hankkeiden, jotka liittyvät suoraan Natura 2000 
-alueen suojeluun (hoito- ja käyttösuunnitelma) tai ovat sen kannalta tarpeellisia, ei tarvitse 
läpäistä luontodirektiivin lupaprosessia. Tällöin oletetaan yleisesti, että toimenpiteiden 
vaikutukset Natura 2000 -alueeseen otetaan täysimääräisesti huomioon alueen hoito- ja 
käyttösuunnittelussa, minkä vuoksi arviointia ei tarvitse toistaa. Jos tällaiseen suunnitelmaan 
tai hankkeeseen kuitenkin sisältyy myös osa-alue, joka ei liity suojeluun, se voi edellyttää 
asianmukaista arviointia (asia C-241/08), jos alueeseen kohdistuvia merkittäviä vaikutuksia ei 
voida sulkea pois. 

(S) Jotkin toistuvat metsänhoitotoimenpiteet (kuten kaarnakuoriaisen torjunta) voivat 
vaikuttaa Natura 2000 -alueisiin. Tällaiset tapahtumat olisi niiden todennäköisyyden 
huomioon ottaen sisällytettävä metsänhoitosuunnitelmaan, johon on integroitu 
täysimääräisesti Natura 2000 -suojelutavoitteet, riippumatta siitä, tarvitaanko edellä mainittua 
asianmukaista arviointia. Hoitotoimenpiteet, joilla vastataan ennakoimattomaan tilanteeseen 
ja jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi alueeseen, on arvioitava asianmukaisesti (esim. 
laaja hakkuu, jolla estetään kaarnakuoriaisen leviäminen tuulenkaadon jälkeen, tai 
hyönteismyrkyn levittäminen alueelle). Toimivaltaisten viranomaisten kannattaa laatia 
kiireellisiä tilanteita varten erityisiä menettelyjä, joissa otetaan huomioon Natura 2000 
-alueiden suojelutavoitteet. 
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58. Jos suunnitelma tai hanke saattaa vaikuttaa merkittävästi Natura 2000 -alueeseen, 
hylätäänkö se automaattisesti? Jos ei, miten tilanteessa menetellään? 

Oikeudellinen velvoite Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 13, 19, 
24 

Suunnitelmia tai hankkeita, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi Natura 2000 -alueeseen, ei 
hylätä automaattisesti. Niitä on kuitenkin arvioitava vaiheittain sen kannalta, miten ne 
vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. 

Arvioinnin vaiheet ovat seuraavat: 

- 1. vaihe: seulonta (screening) – Alkuvaiheessa on tarkoitus määrittää, täytyykö 
suunnitelma tai hanke arvioida asianmukaisesti. Jos sillä saattaa olla merkittävä kielteinen 
vaikutus Natura 2000 -alueeseen tai merkittävien vaikutusten todennäköisyyttä ei voida 
sulkea pois, vaaditaan asianmukainen arviointi. Seulontavaiheen keskeiset osatekijät 
kannattaa dokumentoida siltä varalta, että niitä tiedustellaan myöhemmin. 

- 2. vaihe: asianmukainen arviointi – Kun on päätetty, että asianmukainen arviointi 
tarvitaan, suunnitelma tai hanke analysoidaan yksityiskohtaisesti sen kannalta, miten se 
voi vaikuttaa joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa 
Natura 2000 -alueen (tai -alueiden) koskemattomuuteen ja suojelutavoitteisiin.  

- 3. vaihe: päätöksenteko – Jos asianmukaisessa arvioinnissa todetaan, että alueen 
koskemattomuuteen kohdistuu haittavaikutus, on selvitettävä, voidaanko näiden 
vaikutusten poistamiseksi toteuttaa ehkäiseviä tai lieventäviä toimenpiteitä.  

Lieventävien toimenpiteiden on oltava suoraan yhteydessä todennäköisiin vaikutuksiin, jotka 
asianmukaisessa arvioinnissa on määritetty, ja toimenpiteet voidaan määritellä vasta sen 
jälkeen, kun nämä vaikutukset on perusteellisesti arvioitu ja kuvattu asianmukaisessa 
arvioinnissa. Lieventävät toimenpiteet on määritettävä asianomaisia lajeja ja luontotyyppejä 
koskevien luotettavien tietojen perusteella, kuten itse vaikutustenarviointikin.  

Metsätalouden hankkeissa lieventäviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi toimenpiteen 
ajoituksen ja aikataulun muuttaminen tai rajoittaminen (esim. vältetään puunkorjuuta tai 
metsätien rakentamista tietyn lajin lisääntymiskaudella). Jos lieventävillä toimenpiteillä 
voidaan onnistuneesti poistaa tai ehkäistä määritetyt haittavaikutukset, hanke voidaan 
hyväksyä. Jos vaikutuksia ei voida poistaa, hanke voidaan hyväksyä vain 6 artiklan 4 kohdan 
mukaisella poikkeusmenettelyllä (4. vaihe) tai se on hylättävä. 

- 4. vaihe: poikkeukset – Luontodirektiivin 6 artiklan 4 kohdassa säädetään tietyistä 
poikkeuksista, joiden mukaisesti voidaan hyväksyä haittavaikutuksia alueella aiheuttavia 
suunnitelmia tai hankkeita. Jos todetaan, että suunnitelma tai hanke aiheuttaa 
merkittävän haittavaikutuksen Natura 2000 -alueelle, se voidaan silti hyväksyä 
poikkeuksellisissa olosuhteissa edellyttäen, että vaihtoehtoinen ratkaisu puuttuu, 
suunnitelma tai hanke on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista 
syistä ja Natura 2000 -verkoston yhtenäisyyden säilyttämiseksi toteutetaan tarvittavat 
korvaavat toimenpiteet. Tällöin asiasta on ilmoitettava Euroopan komissiolle, ja jos 
alueella esiintyy ensisijaisesti suojeltavia lajeja tai luontotyyppejä, tarvitaan komission 
lausunto. 
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59. Mikä on 6 artiklan 2 kohdan heikentymisen estämisvaatimuksen suhde 6 artiklan 
3 kohdan menettelyyn?  

Oikeudellinen velvoite Kohde:  metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 7, 
13, 19 

Nämä kaksi säännöstä ovat oikeastaan saman kolikon kaksi eri puolta. Luontodirektiivin 
6 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksillä pyritään ehkäisemään Natura 2000 -alueille kohdistuvia 
merkittäviä kielteisiä vaikutuksia. Direktiivin 6 artiklan 2 kohdassa velvoitetaan ryhtymään 
tarpeellisiin toimenpiteisiin heikentymisen ja merkittävien häiriöiden estämiseksi. Direktiivin 
6 artiklan 3 kohta on kohdistettu erityisesti uusiin suunnitelmiin ja hankkeisiin, jotka ovat 
omiaan vaikuttamaan alueen koskemattomuuteen. Direktiivin 6 artiklan 2 kohdasta ei voida 
poiketa, mutta 6 artiklan 4 kohdassa säädetään poikkeusjärjestelmästä, joka mahdollistaa 
kielteisiä vaikutuksia aiheuttavien suunnitelmien ja hankkeiden toteuttamisen tiukasti 
rajatuissa olosuhteissa (vaihtoehtoinen ratkaisu puuttuu, erittäin tärkeän yleisen edun 
kannalta pakottavat syyt, korvaavat toimenpiteet). Direktiivin 6 artiklan 2 ja 3 kohdan 
tavoitteet ovat siten pitkälti samanlaisia. 

Jos suunnitelma tai hanke on hyväksytty 6 artiklan 3 kohdan vastaisesti, rikotaan samalla 
myös 6 artiklan 2 kohtaa. Näin käy tilanteessa, jossa on vahvistettu sellaisen luontotyypin 
heikentyminen tai lajin häiriö, jota varten kyseinen alue on osoitettu (asiat C-304/0577, C-
388/0578 ja C-404/0979). Luontodirektiivin 6 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen 
suunnitelmien ja hankkeiden on täytettävä myös 6 artiklan 2 kohdan vaatimukset. 

 

60. Onko 6 artiklan 3 kohdan menettelyä sovellettava aina kun Natura 2000 -alueella 
suunnitellaan puunhakkuuta?  

Oikeudellinen velvoite / 
suositus 

Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 13 

(O) Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan menettelyä sovelletaan vain silloin, jos 
suunnitelmalla tai hankkeella saattaa olla merkittävä vaikutus Natura 2000 -alueeseen. Sitä 
sovelletaan kaikkiin tällaisiin suunnitelmiin ja hankkeisiin riippumatta siitä, toteutetaanko ne 
Natura 2000 -alueella vai sen ulkopuolella.  

(O) Ensimmäiseksi metsänomistajan tai -hoitajan on tarkistettava, saattaako suunnitelma tai 
hanke todella aiheuttaa merkittävän vaikutuksen joko erikseen tai yhdessä muiden 
suunnitelmien tai hankkeiden kanssa – tätä kutsutaan seulontavaiheeksi. Jos voidaan 

osoittaa, että näin ei ole, vaikutustenarviointia ei tarvita ja hanke voidaan hyväksyä. 
Epäselvissä tapauksissa on erittäin suositeltavaa ottaa yhteys toimivaltaiseen viranomaiseen, 
ennen kuin korjuutoimenpide aloitetaan. Sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä 
voidaan nimittäin säätää lisävaatimuksista. 

(S) Käytännössä seulontavaihe voidaan toteuttaa eri tavoin. Toimivaltaisten viranomaisten 
kannattaa tiedottaa metsänomistajille ja -hoitajille metsätalouden toiminnoista, jotka 
lähtökohtaisesti ovat tai eivät ole yhdenmukaisia suojelutavoitteiden kanssa. 

(S) Tässä yhteydessä on hyödyllistä laatia yksittäisille alueille mukautettuja ohjeistuksia. Jos 
ohjeita ei ole ja metsänhoitaja suunnittelee Natura 2000 -alueella metsätoimintaa, johon ei 
sovelleta mitään hyväksyntämenettelyä (kuten avohakkuun jälkeinen istutus metsässä, jolle 

                                                 
77  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05 
78  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05 
79  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fi&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09
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ei ole laadittu virallisesti hyväksyttyä metsänhoitosuunnitelmaa), tämän olisi varmistettava, 
ettei toiminta heikennä aluetta. Ennen toiminnan aloittamista on suositeltavaa ottaa yhteys 
toimivaltaiseen viranomaiseen, jotta varmistetaan 6 artiklan 3 kohdan menettelyn 
soveltamistarve.  

Jos hakkuu suunnitellaan metsänhoitosuunnitelmassa, johon on täysimääräisesti integroitu 
Natura 2000 -alueen suojelutavoitteet ja -toimenpiteet (integroitu metsänhoitosuunnitelma), 
hakkuulla ei lähtökohtaisesti katsota olevan merkittävää haittavaikutusta alueeseen. Tämän 
edellytyksen täyttyessä (mikä varmistetaan seulontavaiheessa objektiivisin perustein) 
luontodirektiivin nojalla ei vaadita asianmukaista arviointia eikä lupaa.  

Lisäksi voi olla hyödyllistä harkita metsäalueelle vaiheittaista kaupallista korjuuohjelmaa 
yhtenä hankkeena, jolloin tarvitaan vain yksi lupa. Tällöin koko ohjelmasta on seulottava 
alueelle mahdollisesti aiheutuvat kielteiset vaikutukset, ja se on tarvittaessa arvioitava 
asianmukaisesti.  

Lukuisat pienet metsätilat eivät kuulu mihinkään hyväksyttyyn metsänhoitosuunnitelmaan. 
Jos suunniteltu hakkuu ei todennäköisesti aiheuta merkittävää haittavaikutusta alueen 
suojelutavoitteisiin, asianmukaista arviointia tai lupaa ei tarvita, ellei sitä vaadita 
alueellisessa/kansallisessa menettelyssä. Sitä vastoin jos hakkuu saattaa aiheuttaa 
merkittävän vaikutuksen alueeseen, vaaditaan asianmukainen arviointi ja lupa.  

Useiden perinteisten tai toistuvien metsätoimintojen (kuten harvennus, luontaisten puulajien 
istutus, viljelymetsikköjen hoito) osalta voidaan usein päätellä objektiivisen seulonnan 
perusteella, että näillä toiminnoilla ei ole merkittävää kielteistä vaikutusta Natura 2000 
-alueeseen. Tällöin ei tarvita asianmukaista arviointia. (Ks. myös kysymys 35.)  

 

61. Edellyttävätkö myös Natura 2000 -alueiden ulkopuolella toteutettavat suunnitelmat 
ja hankkeet 6 artiklan 3 kohdan menettelyä?   

Oikeudellinen velvoite Kohde:  metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

13 

Kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen 
kannalta tarpeellisia, mutta ovat omiaan vaikuttamaan tähän alueeseen merkittävästi joko 
erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, on arvioitava 
asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin.  

Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan menettelyä sovelletaan kaikkiin suunnitelmiin ja 
hankkeisiin riippumatta siitä, toteutetaanko ne Natura 2000 -alueella vai sen ulkopuolella 
(kuten ojitus yläjuoksulla). 
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Metsätoiminnon hallinnointi 6 artikla 3 kohdan mukaisesti 
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Luontodirektiivin 6 artiklan soveltaminen suunnitelmiin ja hankkeisiin 
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4.9 Seuranta ja arviointi 
 

Kysymykset:  

62. Miten voi selvittää, onko tietyn luontotyypin tai lajin suojelutaso parantunut sen koko 
luontaisella levinneisyysalueella EU:ssa?  

63.  Mitä seurantavelvoitteita yksittäisiin Natura 2000 -alueisiin liittyy? Kuka niistä vastaa? 
Miten voi selvittää tietyn lajin tai luontotyypin viimeisimmän suojelutason tietyllä alueella? 

64.  Mitä seurantavelvoitteita Natura 2000 -alueiden suojelutoimenpiteisiin liittyy? 

 

62. Miten voi selvittää, onko tietyn luontotyypin tai lajin suojelutaso parantunut sen 
koko luontaisella levinneisyysalueella EU:ssa? 

Oikeudellinen velvoite Kohde:  viranomaiset Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

Luontodirektiivin 11 artiklan mukaan jäsenvaltiot huolehtivat yhteisön tärkeinä pitämien 
luontotyyppien ja lajien suojelun tason seurannasta. Kaikkien EU:n tärkeinä pitämien lajien ja 
luontotyyppien suojelutaso arvioidaan säännöllisesti edistymiskertomuksissa, jotka 
jäsenvaltiot toimittavat kuuden vuoden välein komissiolle luontodirektiivin 17 artiklan ja 
lintudirektiivin 12 artiklan mukaisesti. Tavoitteena on määrittää kunkin lajin tai luontotyypin 
tilanne sen koko levinneisyysalueella EU:ssa. Tätä varten on otettu käyttöön neljä 
suojelutasoa kuvaavaa luokkaa: suotuisa (FV), epäsuotuisa/riittämätön (U1), 
epäsuotuisa/huono (U2), ei tiedossa (XX).  
Perimmäisenä tavoitteena on luonnollisesti saavuttaa suotuisa suojelun taso80 kaikkien 
näiden lajien ja luontotyyppien kohdalla. Tämä vie kuitenkin aikaa. Luontotyypit ja lajit valittiin 
sen perusteella, että ne olivat uhanalaisia tai harvinaisia. Tämä tarkoittaa, että useimpien 
niiden suojelutaso oli jo alun perin huono. Sen vuoksi toteutetut suojelutoimenpiteet tuottavat 
viiveellä tulosta eli parantavat lajin tai luontotyypin yleistä suojelutasoa EU:ssa.  

Useissa jäsenvaltioissa (kuten Itävallassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa) on perustettu järjestelmällinen seurantaohjelma, jonka avulla seurataan 
suojelutasoa eri suojelualueilla. Seurannassa voidaan hyödyntää tehtyjen metsäinventaarien 
tietoja etenkin suurilla metsäalueilla. Esimerkiksi Saksan kansallisessa metsäinventaarissa 
(Bundeswaldinventur, BWI-2012) on säännöllisen kenttätyön aikana käsitelty 
metsäluontotyyppejä sekä tekijöitä, jotka aiheuttavat niille häiriötä. 

Tämä tavoite pyritään saavuttamaan kaikin tavoin, ja viimeisimmät suojelutason arvioinnit on 
julkaistu toukokuussa 2015. Ne antavat hyvän käsityksen tähän mennessä saavutetusta 
edistyksestä81. 

 

                                                 
80  Käsite määritellään luontodirektiivissä – ks. tämän asiakirjan osan I kohta 3.4.  
81  Tarkempia lisätietoja on saatavilla osoitteesta 
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/ 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
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63. Mitä seurantavelvoitteita yksittäisiin Natura 2000 -alueisiin liittyy? Kuka niistä 
vastaa? Miten voi selvittää tietyn lajin tai luontotyypin viimeisimmän suojelutason 
tietyllä alueella?  

Oikeudellinen velvoite / tiedoksi Kohde:  metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 5 

 

(O) Kunkin jäsenvaltion tehtävänä on päättää, miten EU:n tärkeinä pitämien luontotyyppien ja 
lajien suojelutasoa seurataan kullakin maan Natura 2000 -alueella. Tämä vastuu kuuluu 
kunkin maan toimivaltaisille viranomaisille. Seurannan tulokset julkaistaan tavallisesti 
esimerkiksi viranomaisten verkkosivulla.  

(T) Yksityisillä metsänomistajilla tai -hoitajilla ei kuitenkaan ole velvoitetta seurata metsissään 
esiintyvien lajien ja luontotyyppien suojelutasoa. Tällainen seuranta on tietysti erittäin 
suotavaa, sillä seurantatiedot ovat aina hyvin arvokkaita. Niiden avulla voidaan esimerkiksi 
saada ennakkovaroitus alueen heikentymisestä.   

Tietyn lajin tai luontotyypin suojelutaso Natura 2000 -alueella kirjataan ja pidetään ajan 
tasalla tietolomakkeessa, joka julkaistaan kunkin suojelualueen osalta. Toimivaltaiset 
viranomaiset ja suojelualueiden hallinnasta vastaavat tahot voivat myös antaa asiasta 
lisätietoja. 

 
 

64. Mitä seurantavelvoitteita Natura 2000 -alueiden suojelutoimenpiteisiin liittyy? 

Oikeudellinen velvoite / 
suositus 

Kohde:  toimivaltaiset 
viranomaiset, 
metsäammattilaiset/-omistajat 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 20 

 

(O) Luontodirektiivin 11 artiklassa velvoitetaan jäsenvaltiot huolehtimaan yhteisön tärkeinä 
pitämien luontotyyppien ja lajien suojelun tason seurannasta. Direktiivin 17 artiklan 1 kohdan 
mukaan jäsenvaltioiden on annettava tietoa Natura 2000 -alueilla toteutetuista 
suojelutoimenpiteistä sekä arvio näiden toimenpiteiden vaikutuksesta.  

Direktiivin 17 artiklan mukaisessa uudessa ilmoitusmallissa82 (joka otettiin käyttöön 
kaudella 2007–2012) pyydetään tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida, miten 
Natura 2000 -verkosto on vaikuttanut luontotyyppien ja lajien suojelutasoon ja miten tehokas 
verkosto yleisesti on.  

Uudessa ilmoitusmallissa vaaditaan selvittämään sellaisten hoito- ja käyttösuunnitelmien tai 
muiden välineiden toteutus, joita jäsenvaltiot käyttävät verkoston hallintaan. Lisäksi on 
ilmoitettava alueet, joilla on toteutettu korvaavia toimenpiteitä edellyttäviä 
hankkeita/suunnitelmia, ja lueteltava keskeiset toimenpiteet, joilla on varmistettu Natura 2000 
-verkoston yhtenäisyys 10 artiklan mukaisesti. 

(S) Jäsenvaltioiden velvollisuutena on raportoida suojelutoimenpiteiden toteutuksesta ja 
toimenpiteiden vaikutuksesta suojelutasoon, joten on suositeltavaa ottaa käyttöön 
suojelutoimenpiteitä koskeva seurantamekanismi aluetasolla. Tällaiseen mekanismiin kuuluu 
tavallisesti mitattavia ja selkeästi todennettavia kriteerejä ja indikaattoreita, jotka helpottavat 
tulosten seurantaa ja arviointia. 

Natura 2000 -verkoston seuranta sisältyy yleensä toimivaltaisten viranomaisten vastuualaan. 

                                                 
82  http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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Metsäluontotyyppien ja -lajien sekä metsissä toteutettujen toimenpiteiden osalta on 
suositeltavaa pyrkiä metsä- ja luonnonsuojeluviranomaisten sekä metsänomistajien ja 
-hoitajien tiiviiseen yhteistyöhön.  

Tulosten seuranta ja arviointi on olennaista, jotta suojelutavoitteita ja -toimenpiteitä voidaan 
mukauttaa merkittäviin luonnollisiin tai muihin tapahtumiin, jotka voivat vaikuttaa alueella 
esiintyvien yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien ja lajien suojeluun. 

 

4.10  Viestintä, yhteistyö ja sidosryhmien aktiivinen osallistuminen 
 

Kysymykset: 
 
65.  Mikä rooli metsänomistajilla ja -hoitajilla voi olla Natura 2000 -verkoston toteutuksessa?  
66.  Miksi on tärkeää, että erilaiset sidosryhmät osallistuvat luonnonsuojelutavoitteiden ja 

Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien määrittämiseen? 
67.  Mitä vaiheita osallistavaan prosessiin sisältyy? 
68.  Millaista tietoa on julkistettava? 
69.  Metsänomistajien on usein vaikea ymmärtää Natura 2000 -vaatimuksia. Miten tätä 

tilannetta voitaisiin parantaa? 

 
 

65. Mikä rooli metsänomistajilla ja -hoitajilla voi olla Natura 2000 -verkoston 
toteutuksessa?  

Suositus Kohde:  
metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 

 

Natura 2000 -verkoston toteutus on jäsenvaltioiden vastuulla, mutta sillä on erittäin 
tärkeitä seuraamuksia maanomistajille ja -käyttäjille. Metsänomistajien ja -hoitajien riittävä 
osallistuminen on keskeisen tärkeää. Toimijoiden osallistumiselle on todellista tarvetta, ja 
siitä on arvokasta hyötyä alusta lähtien. Metsänomistajat tuntevat tilansa, soveltavat omia 
hoitotavoitteitaan ja ovat keskeisessä asemassa metsäalueidensa hoitotoimenpiteiden 
laadinnassa ja toteutuksessa. Sen vuoksi nämä toimijat ovat tärkeitä kumppaneita 
Natura 2000 -verkoston kehittämisessä ja onnistuneessa toteutuksessa. 

Natura 2000 -alueille on erittäin suositeltavaa valmistella ja laatia hoito- ja 
käyttösuunnitelmia, joissa käsitellään aluekohtaisia suojelutavoitteita ja esitetään 
suojelutoimenpiteet. Kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien osallistuminen on tärkeää, 
jotta voidaan selvittää mahdollisimman laajasti vaihtoehdot, jotka täyttävät erilaiset 
odotukset, käsitellä ja välttää mahdollisia ristiriitoja ja löytää ratkaisuja sellaisten 
taloudellisten menetysten (lisäkustannukset ja ansionmenetykset) korvaamiseen, joita 
tavanomaiset kestävän metsänhoidon käytännöt ylittävät suojelutoimenpiteet voivat 
aiheuttaa.  
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66. Miksi on tärkeää, että erilaiset sidosryhmät osallistuvat 
luonnonsuojelutavoitteiden ja Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien 
määrittämiseen?  

Suositus Kohde:  kansalaiset, 
metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 

Natura 2000 -verkostolla pyritään varmistamaan biologinen monimuotoisuus ottaen 
huomioon sosioekonomiset ja kulttuuriset vaatimukset. Sen vuoksi on erittäin 
suositeltavaa yksilöidä etukäteen kaikki asiaan liittyvät sidosryhmät ja ottaa ne mukaan 
Natura 2000 -alueiden metsien suojelutoimenpiteiden valmisteluun ja laadintaan.  

Erityyppiset sidosryhmät voivat osallistua eri tavoin Natura 2000 -alueiden hoitoon. 
Viranomaisilla, metsänomistajilla ja -hoitajilla on keskeisin asema 
päätöksentekoprosesseissa, mutta myös muiden sidosryhmien näkemykset olisi otettava 
huomioon. Erityisesti paikallisyhteisöt ja muut maankäyttäjät, kansalaisjärjestöt, 
metsästäjät ja kalastajat voivat tarjota prosessiin tietämystä ja kokemusta.  

Kun kansalaiset osallistuvat tietyn Natura 2000 -alueen suojelutavoitteiden ja 
-toimenpiteiden suunnitteluun ja valmisteluun, voidaan ottaa huomioon myös alueella 
asuvien ja työskentelevien tai aluetta käyttävien ihmisten näkemykset. Tämä tarjoaa 
erinomaisen tilaisuuden luoda ympäristönsuojelua tukeva yhteiskunnallinen ilmapiiri. 
Onnistumisen todennäköisyys kasvaa merkittävästi, jos eri sidosryhmiä tiedotetaan ja 
kuullaan alueen hoidossa. Lisäksi tässä yhteydessä voidaan kehittää monialaista ja 
ammatillista lähestymistapaa ja yhteistyötä sekä luoda mahdollisia synergiaetuja eri 
toimijoiden välillä.  

Osallistamalla muita kuin metsätalouden toimijoita voidaan välttää ja ratkaista mahdollisia 
ristiriitoja (kuten riistalajien aiheuttamat liialliset haitat) ja hyötyä muiden tietämyksestä ja 
kokemuksesta. Suojeltujen luontotyyppien ja lajien suojelutasoon vaikuttaa usein 
erilaisten sidosryhmien (kuten metsäammattilaiset, metsästäjät, matkailuala) toiminta, 
joten viestintä eri ryhmien kanssa ja niiden välillä on olennaista integroidun hoidon 
toteuttamiseksi sekä suojelu- ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi tasapainoisella 
tavalla. 

 

67. Mitä vaiheita osallistavaan prosessiin sisältyy?  

Suositus Kohde:  kansalaiset, 
metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

2, 3, 6, 8, 10, 18, 22, 24 

Osallistavien prosessien toteuttamiseen on olemassa useita menetelmiä83. Natura 2000 
-metsäalueiden hoidon yhteydessä osallistava prosessi voi sisältää seuraavat keskeiset 
vaiheet:  

– kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien yksilöinti 
– tarvittaessa usean sidosryhmän välisen työryhmän tai komitean perustaminen 
– arvojen, oikeuksien, voimavarojen ja alueiden kartoittaminen ja vaikutustenarviointi 

                                                 
83  Ks. esimerkiksi kansalaisten osallistumista metsäsuunnitteluun koskeva Yhdistyneen 

kuningaskunnan metsäkomission julkaisema välinevalikoima osoitteessa 
http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8
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– osallistava vaikutustenarviointi, jossa määritellään myönteiset ja kielteiset vaikutukset  
– suojelutavoitteita koskeva kattava tiedotus ja suunniteltuja toimenpiteitä koskeva 
keskustelu; kaikille asiaan liittyville sidosryhmille kohdennettu tiedotus 
– tarvittavien toimenpiteiden toteutukseen liittyvien parhaiden keinojen ja mekanismien 
käsittely ja määrittäminen, missä otetaan huomioon taloudelliset resurssit, korvaus ja 
hyötyjen jako 
–  ristiriitaisten väitteiden sovittelu käyttäen asianmukaisia riidanratkaisumenettelyjä 
– osallistavan seurantamallin perustaminen, mihin osallistuvat kaikki sidosryhmät alusta 
lähtien: mitä seurataan, miten, milloin, missä ja kenen toimesta 
– neuvontapalvelujen toteutus. 

 

68. Millaista tietoa on julkistettava?  

Suositus Kohde:  
metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

2, 3, 8, 10, 17 

Avoin, julkinen tiedonsaanti on äärimmäisen tärkeää, etenkin kun on kyse 
suojelutavoitteita, velvoitteita, suosituksia ja sopimuksia koskevista tiedoista 
suojelualueen sekä kansallisella/alueellisella tasolla. Tarpeellisten kuulemisten lisäksi 
metsänomistajille ja -hoitajille olisi tiedotettava kattavasti tietyn Natura 2000 -alueen 
metsien suojelutavoitteiden ja -toimenpiteiden perusteista ja merkityksestä. Sen vuoksi on 
suositeltavaa julkaista yksityiskohtainen kuvaus suojelutavoitteista ja -toimenpiteistä sekä 
soveltuvaa tietoa keskeisten luonnon erityispiirteiden sijainnista ja vastaavista 
suojelutoimenpiteistä. Toisin kuin eräät metsänhoitosuunnitelmat (jotka voivat sisältää 
yksityisiä ja arkaluonteisia tietoja) Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on 
tavallisesti julkinen asiakirja (ks. myös kysymys 33). 

Olennaisten ja ymmärrettävien tietojen antaminen on olennaisen tärkeää, jotta lisätään 
keskinäistä ymmärrystä ja vahvistetaan sidosryhmien välistä vuoropuhelua. Se on myös 
edellytys suojelutavoitteita ja -toimenpiteitä koskevalle hyödylliselle keskustelulle. 
Asianmukaiseen viestintäsuunnitelmaan sisältyy tarkoituksenmukaisia viestintä- ja 
tiedotusstrategioita, joissa käsitellään muun muassa Natura 2000 -verkoston 
yleistavoitteita, aluekohtaisia suojelutavoitteita ja -toimenpiteitä. Mahdollisuuksien mukaan 
voi olla kannattavaa perustaa usean sidosryhmän välinen työryhmä tai komitea ja kehittää 
avoin prosessi kokouksia ja kuulemisia varten (esim. pyöreän pöydän keskustelut, 
uutiskirjeet). Sidosryhmille on tärkeää tiedottaa kattavasti Natura 2000 -verkoston tuomien 
rajoitteiden lisäksi myös sen tarjoamista mahdollisuuksista. 

 
 
 

69. Metsänomistajien on usein vaikea ymmärtää Natura 2000 -vaatimuksia. Miten 
tätä tilannetta voitaisiin parantaa?  

Suositus Kohde:  
metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro):     

3, 8, 10 

Vaikka luontodirektiivissä ei säädetä täsmällisistä viestintävelvoitteista, komissio on 
korostanut, miten tärkeää ja tarpeellista alueiden hoidon kannalta on tiedottaa ja selittää 
Natura 2000 -verkoston tavoitteita kansalaisille ja erityisesti sidosryhmille, jotka ovat 
suoraan yhteydessä alueeseen. Komissio on laatinut hyödyllistä ohjeistusta lintu- ja 
luontodirektiivien yleisistä säännöksistä sekä tarkempia ohjeita eri talouden aloille (ks. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Natura 2000 -alueen hoitoa edistävään tiedon lisäämiseen, neuvojen antamiseen, 
paikallisten valmiuksien kehittämiseen ja osallistavan prosessin käyttöönottoon on 
saatavilla useita työkaluja (ks. myös kysymys 25).  
 

4.11 EU:n tärkeinä pitämien lajien ja luontotyyppien suojelu niiden 
levinneisyysalueella Natura 2000 -alueiden ulkopuolella 
 

Kysymykset:  

70.  Onko Natura 2000 -verkoston ulkopuolisilla metsillä rooli EU:n tärkeinä pitämien lajien ja 
luontotyyppien suojelussa? 

71.  Mitä oikeudellisia vaatimuksia lueteltujen lajien suojeluun liittyy Natura 2000 -verkoston 
ulkopuolella? 

 
 

70. Onko Natura 2000 -verkoston ulkopuolisilla metsillä rooli EU:n tärkeinä pitämien 
lajien ja luontotyyppien suojelussa? 

Tiedoksi/suositus 
Kohde: metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

12, 16, 22 

(T) Kyllä, Natura 2000 -verkoston ulkopuolisilla metsillä on merkittävä rooli EU:n tärkeinä 
pitämien luontotyyppien ja lajien suojelussa, etenkin kun on kyse luontotyypeistä ja lajeista, 
jotka ovat alttiita pirstoutumiselle tai eristäytymiselle. Verkoston ulkopuolisten metsien avulla 
voidaan parantaa merkittävästi verkoston ekologista yhtenäisyyttä ja Natura 2000 -alueiden 
välisiä toiminnallisia yhteyksiä.  

Natura 2000 -verkoston ulkopuoliset alueet voivat tarjota myös lajeille tai luontotyypeille 
suojapaikkoja osoitettujen alueiden ulkopuolella. Tämä on erityisen arvokas tekijä laajalle 
levinneiden metsälajien (esim. karhu ja ilves) ja -luontotyyppien (esim. rantametsät) 
tapauksessa, sillä vain osa (toisinaan alle 50 prosenttia) niiden koko kannasta sisältyy 
verkostoon. Natura 2000 -verkoston ulkopuolisia alueita tarvitaan suotuisan suojelun tason 
saavuttamiseksi.   

(S) Luontodirektiivin 10 artiklassa kehotetaan jäsenvaltioita ottamaan huomioon maiseman 
piirteet, jotka ovat erityisen merkittäviä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston muutolle, 
maantieteelliselle leviämiselle ja geneettiselle vaihdannalle. Tällaisiin toimenpiteisiin voi 
sisältyä myös metsiä ja metsämaita, joita ei ole osoitettu Natura 2000 -alueiksi. Direktiivin 
10 artiklalla on käytännön seuraamuksia metsänomistajille ja -hoitajille ainoastaan silloin, jos 
jäsenvaltiot ovat ryhtyneet tämän osalta erityisiin toimenpiteisiin. Jotkin maat käsittelevät 
asiaa kansallisissa tai alueellisissa strategioissaan (esim. ”Ecoforests” Latviassa ja ”Schémas 
Régionaux de Cohérence Ecologique” Ranskassa). Myös vihreää infrastruktuuria koskevassa 
Euroopan komission aloitteessa kannustetaan jäsenvaltioita ryhtymään asiaan liittyviin 
toimenpiteisiin. 

Natura 2000 -verkoston ulkopuolisten alueiden merkitystä linnuille kuvataan lintudirektiivin 
3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 4 artiklassa. Direktiivissä vaaditaan jäsenvaltioita 
ylläpitämään ja hoitamaan suojelualueiden sisä- ja ulkopuolella sijaitsevia elinympäristöjä 
ekologisten tarpeiden mukaisesti ja estämään elinympäristöjen pilaantuminen tai 
huonontuminen. 
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71. Mitä oikeudellisia vaatimuksia lajien suojeluun liittyy Natura 2000 -verkoston 
ulkopuolella?  

Oikeudellinen velvoite 
Kohde:  metsäammattilaiset/-
omistajat, viranomaiset 

Asiaan liittyvät 
tapaustutkimukset (nro): 

12, 16 

Kahdessa EU:n luonnonsuojeludirektiivissä vaaditaan suojelemaan tiettyjä lajeja sekä 
Natura 2000 -alueilla että niiden ulkopuolella ja varmistamaan niiden suojelu koko 
levinneisyysalueella EU:ssa. Tämä koskee kaikkia luonnonvaraisia lintulajeja EU:ssa sekä 
luontodirektiivin liitteessä IV ja V lueteltuja muita lajeja, jotka liittyvät metsäluontotyyppeihin. 

Lisäksi jäsenvaltioiden on säilytettävä, ylläpidettävä tai palautettava ennalleen kaikkien 
Euroopan alueella esiintyvien luonnonvaraisten lintulajien elinympäristöjen riittävä 
moninaisuus ja laajuus (lintudirektiivin 3 artikla). Tämä vaatimus voi edellyttää elinympäristön 
suojelutoimenpiteitä Natura 2000 -verkoston ulkopuolella.  

Kahdessa direktiivissä84 vaaditaan suojelemaan lajeja niiden koko levinneisyysalueella, 
minkä varmistamiseksi jäsenvaltioiden on kiellettävä  
- suojeltujen lajien tahallinen tappaminen tai pyydystäminen käytetystä menetelmästä 

riippumatta 
- pesien ja munien tahallinen tuhoaminen tai ottaminen luonnosta tai suojeltujen kasvien 

poimiminen, kerääminen, leikkaaminen, irtikiskominen tai hävittäminen 
- lisääntymis- tai levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen 
- näiden lajien tahallinen häiritseminen erityisesti niiden lisääntymis-, jälkeläistenhoito-, 

talvehtimis- ja muuttoaikana 
- luonnosta otettujen yksilöiden hallussapito, kaupan pitäminen ja kuljetus. 
Kaikkien metsänomistajien, -käyttäjien ja -hoitajien on noudatettava kieltoja sellaisina kuin ne 
on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.  

Poikkeaminen näistä säännöksistä sallitaan tietyissä olosuhteissa (esim. viljelmiä, 
karjankasvatusta, metsiä, kalataloutta ja vesistöjä koskevien merkittävien vahinkojen 
ehkäisemiseksi) edellyttäen, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole ja että poikkeusten 
seuraukset eivät ole ristiriidassa direktiivien kokonaistavoitteiden kanssa. Poikkeuksia 
koskevat edellytykset vahvistetaan lintudirektiivin 9 artiklassa ja luontodirektiivin 16 artiklassa. 

Lisäohjeita lajien suojelua koskevista luontodirektiivin säännöksistä on saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

 

 

                                                 
84  Täsmälliset edellytykset vahvistetaan lintudirektiivin 5 artiklassa (lintujen osalta) sekä 
luontodirektiivin 12 artiklassa (eläinten osalta) ja 13 artiklassa (kasvien osalta). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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LIITTEET 
 

 
LIITE 1:  SANASTO JA LYHENTEET  
 

 

SANASTO 

 

Aarniometsä: Luonnonvaraisesti uudistuva, kotoperäisistä lajeista koostuva metsä, jossa ei 

näy selviä merkkejä ihmisen toiminnasta ja jossa ekologiset prosessit eivät ole merkittävästi 

häiriytyneet. Joitakin aarniometsän keskeisiä piirteitä ovat seuraavat: 

• Niissä esiintyy luontaisia metsän voimasuhteita, kuten luontaisia puulajeja, kuolleita puita, 

luontainen ikärakenne ja luontaisia uusiutumisprosesseja.  

• Alue on riittävän suuri sen luontaisten ominaispiirteiden ylläpitämiseksi.  

• Metsässä ei ole harjoitettu merkittävää ihmisen toimintaa tai viimeisin merkittävä ihmisen 

toiminta tapahtui riittävän kauan aikaa sitten, jotta luontainen lajikoostumus ja luontaiset 

prosessit ovat vakiintuneet uudelleen (FRA 2015 Terms and definitions, FAO, 2012). 

Ensisijainen luontotyyppi: Luontotyypit, jotka ovat uhanalaisia ja jotka esiintyvät 
jäsenvaltioiden Euroopassa olevalla alueella, ja joiden suojelusta yhteisö on erityisvastuussa, 
kun otetaan huomioon niiden luontaisen levinneisyysalueen osuus jäsenvaltioiden 
Euroopassa olevasta alueesta. Nämä luontotyypit on merkitty luontodirektiivin liitteessä I 
tähdellä. 

Ensisijaisesti suojeltavat lajit: Lajit, joiden suojelusta yhteisö on erityisvastuussa, kun 
otetaan huomioon niiden luontaisen levinneisyysalueen sen osuuden merkitys, joka kuuluu 
jäsenvaltioiden Euroopassa olevaan alueeseen. Nämä lajit on merkitty luontodirektiivin 
liitteessä II tähdellä. 

Erityinen suojelualue (SPA): Lintudirektiivin liitteessä I lueteltujen lajien ja muiden 
säännöllisesti esiintyvien muuttavien lajien suojelemiseen lukumäärältään ja kooltaan 
sopivimmat alueet, jotka jäsenvaltiot osoittavat lintudirektiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 

Erityisten suojelutoimien alue (SAC): Jäsenvaltioiden lainsäädännöllisellä, hallinnollisella 
ja/tai sopimusoikeudellisella toimenpiteellä osoittama yhteisön tärkeänä pitämä alue, jolla 
sovelletaan niiden luontotyyppien ja/tai niiden lajien kantojen, joille alue on osoitettu, 
suotuisan suojelun tason säilyttämistä tai ennalleen saattamista koskevia tarvittavia 
suojelutoimenpiteitä. 

EU:n tärkeänä pitämä laji: Tässä asiakirjassa näihin lajeihin kuuluvat yhteisön tärkeinä 
pitämät lajit (ks. määritelmä edellä) sekä lintudirektiivin liitteessä I luetellut lajit ja muut EU:n 
alueella säännöllisesti esiintyvät muuttavat lajit, joille on osoitettava erityisiä suojelualueita 
direktiivin mukaisesti. 

Haitalliset vieraslajit: Lajit, jotka eivät ole luontaisia tietylle ekosysteemille ja joiden tuonti ja 

leviäminen aiheuttaa tai voi aiheuttaa sosiokulttuurista, taloudellista tai ympäristöön liittyvää 

haittaa tai ihmisen terveyteen kohdistuvaa haittaa (FRA 2015 Terms and definitions, FAO, 

2012). 

Hyönteisesiintymä: Metsän terveyden havaittava heikentyminen, mikä johtuu haitallisten 

hyönteisten määrä äkillisestä kasvusta (FRA 2015 Terms and definitions, FAO, 2012). 

Ikimetsät/metsämaat: Ks. vanha metsä. 

Istutettu metsä: Metsä, joka koostuu valtaosin istutetuista ja/tai tarkoituksellisesti kylvetyistä 

puista (FRA 2015 Terms and definitions, FAO, 2012). 
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Kestävä metsänhoito: Metsien ja metsäalojen hoitaminen ja käyttö sellaisella tavalla ja 
tehokkuudella, että ne säilyttävät biologisen monimuotoisuutensa, tuottavuutensa, 
uusiutumiskykynsä, elinvoimansa ja kykynsä täyttää nykyisin ja tulevaisuudessa 
asiaankuuluvat ekologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset tehtävänsä paikallisella, 
kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla aiheuttamatta haittaa muille ekosysteemeille 
(Euroopan metsien suojelua käsittelevä ministerikonferenssi, Helsinki, 1993). 

Kuollut puuaines: Kaikki eloton puumainen biomassa, joka ei ole kariketta, joko pystyssä, 

maassa tai maaperässä. Kuolleita puita ovat maapuut, kuolleet juuret ja kannot, joiden 

läpimitta on vähintään 10 senttimetriä tai muu asianomaisen maan käyttämä läpimitta (FRA 

2015 Terms and definitions, FAO, 2012). Kuolleen puuaineksen määrä Euroopan metsissä 

on tärkeä metsän biologisen monimuotoisuuden mittari. Pystyyn kuolleiden puiden (kelot) ja 

maapuiden (pölkyt) määrä metsäalueella ja muulla puustoisella maalla on yksi 

yleiseurooppalaisista biologisen monimuotoisuuden indikaattoreista (SEBI 018) ja yksi 

Euroopan metsien suojelua käsittelevän ministerikonferenssin laatimista indikaattoreista, 

joilla arvioidaan metsän biologisen monimuotoisuuden nykytilaa. Kuolleiden puiden määrä 

ilmoitetaan metsätyypeittäin yleensä laskemalla pystyyn kuolleet puut ja maapuut, joiden 

pituus on vähintään 2 metriä ja läpimitta vähintään 10 senttimetriä (MCPFE, EEA85). 

Lajin elinympäristö: Erityisten abioottisten ja bioottisten tekijöiden avulla määritelty 
ympäristö, jossa laji elää jossakin elinkaarensa vaiheessa.  

Luonnonmaantieteelliset vyöhykkeet: Tyypillisesti yhdessä esiintyvät luontotyypit ja lajit 
esiintyvät vyöhykkeillä, joiden ilmasto, korkeus merenpinnasta ja geologia ovat samanlaisia. 
Eurooppa voidaan ekologisessa mielessä jakaa seitsemään maalla sijaitsevaan ja neljään 
merellä sijaitsevaan luonnonmaantieteelliseen vyöhykkeeseen. Kun jäsenvaltiossa arvioidaan 
jonkin lajin tai luontotyypin suojelun taso, vertailualueena ei käytetä kyseisen jäsenvaltion 
aluetta vaan kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevia vastaavia luonnonmaantieteellisten 
vyöhykkeiden osia (Euroopan komissio, 200986). 

Luonnonmetsä: Metsä, joka koostuu alkuperäiseen lajistoon kuuluvista puista ja jota ei 

luokitella viljelymetsäksi (FAO, Forest Resources Assessment 2000). 

Luontodirektiivin liitteessä I luetellaan yhteisön tärkeinä pitämät luontotyypit, joiden 
suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita.  

Luontodirektiivin liitteessä II luetellaan yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, joiden 
suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita. Useimmat tässä liitteessä 
luetellut lajit luetellaan myös liitteessä IV.  

Luontodirektiivin liitteessä III luetellaan yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi soveltuvien 

alueiden ja erityisten suojelutoimien alueiden valintaperusteet.  

Luontodirektiivin liitteessä IV luetellaan yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka 
edellyttävät tiukkaa suojelua. 

Luontodirektiivin liitteessä V luetellaan yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, joiden 
ottaminen luonnosta ja hyväksikäyttö voi vaatia hyödyntämisen sääntelyä. 

Luontotyyppien ja lajien ekologiset vaatimukset: Tässä asiakirjassa ekologisilla 

vaatimuksilla tarkoitetaan kaikkien ekologisten tarpeiden kokonaisuutta, mukaan lukien 

abioottiset ja bioottiset tekijät, joiden katsotaan olevan tarpeen alueella esiintyvien 

                                                 
85 
  Ks. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood  
86  Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille, Yhteenvetokertomus luontodirektiivin 

17 artiklassa tarkoitetusta luontotyyppien ja lajien suojelun tasosta, KOM(2009) 358 lopullinen, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:FI:PDF 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:FI:PDF
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luontotyyppien (luontotyyppikohtaiset rakenteet ja toiminnot, jotka ovat tarpeen sen 

säilyttämiseksi pitkällä aikavälillä, sekä luonteenomaiset lajit) ja lajien suojelun 

varmistamiseksi. Vaatimuksiin sisältyvät myös luontotyyppien ja lajien suhteet fyysiseen 

ympäristöön (kuten ilma, vesi, maaperä, kasvillisuus). 

Metsien hävittäminen: Metsän muuntaminen muuhun maankäyttöön tai puiden 

latvuspeittävyyden karsiminen pysyvästi alle 10 prosentin kynnysarvon. Metsien hävittäminen 

tarkoittaa pitkäaikaista tai pysyvää metsäpeitteen häviämistä sekä muuntamista muuhun 

maankäyttöön. Määritelmä kattaa maatalous-, laidun-, vesivaranto- tai kaupunkikäyttöön 

muunnetut metsäalueet (FRA 2015 Terms and definitions, FAO, 2012). 

Metsien monikäyttö: Metsäalue, joka on osoitettu ensisijaisesti useampaa kuin yhtä 

tarkoitusta varten ja jossa mitään yhtä käyttötarkoitusta ei pidetä vallitsevana. Voi kattaa 

esimerkiksi tuotteiden tuotannon, maaperän ja veden suojelun, biologisen monimuotoisuuden 

säilyttämisen ja yhteiskunnallisten palvelujen tarjonnan, mutta mitään näistä 

käyttötarkoituksista ei pidetä vallitsevana (FRA 2015 Terms and definitions, FAO, 2012). 

Metsitys: Metsän perustaminen istuttamalla ja/tai kylvämällä tarkoituksellisesti maata, jota ei 

siihen mennessä ole luokiteltu metsäksi. Maankäyttö muuttuu muusta kuin metsästä 

metsäksi (FRA 2015 Terms and definitions, Forest Resources Assessment (FRA), FAO, 
201287). 

Metsä: Yli 0,5 hehtaarin laajuinen maa-alue, jolla puuston pituus on yli 5 metriä ja 
latvuspeittävyys yli 10 prosenttia tai jolla puusto pystyy saavuttamaan nämä kynnysarvot in 
situ. Määritelmä ei kata maata, joka on pääosin maatalous- tai kaupunkikäytössä (FRA 2015 
Terms and definitions, FAO, 2012). 

Metsäalue, jolle on laadittu hoitosuunnitelma: Metsäalue, jolle on laadittu pitkän aikavälin 
hoitosuunnitelma. Käsitettä voidaan käyttää metsänhoitoyksikön tai yhteisen 
metsänhoitoyksikön tasolla (metsälohkot, tilat, yritykset, vedenjakajat, kunnat tai laajemmat 
yksiköt). 

Metsän luontainen leviäminen: Metsän leviäminen muussa käytössä olleen maan 

luontaisen sukkession kautta (esim. maatalouskäytössä olleen maan metsäsukkessio) (FRA 

2015 Terms and definitions, FAO, 2012). 

Metsän omistajuus: Käsitteellä tarkoitetaan yleisesti lakisääteistä oikeutta käyttää tiettyä 

metsää vapaasti ja yksinoikeudella, hallita tai siirtää sitä tai muutoin hyötyä siitä. Omistajuus 

voidaan hankkia esimerkiksi myynnin, lahjoituksen tai perinnän kaltaisen omaisuudensiirron 

kautta. Metsän omistajuudella tarkoitetaan metsäksi luokiteltavassa maassa kasvavien 

puiden omistamista riippumatta siitä, onko näiden puiden omistajuus sama kuin itse maan 

omistajuus (FRA 2015 Terms and definitions, FAO, 2012). 

Metsänhoitosuunnitelma: Hallintaväline, jolla on tarkoitus määritellä hoitotavoitteet ja jota 
tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Hoitosuunnitelmassa on annettava riittävän tarkat tiedot 
yksittäisissä toimintayksiköissä (metsiköt tai hoitolohkot) suunniteltavista toimenpiteistä, 
mutta siinä voidaan esittää myös yleisiä strategioita ja suunniteltuja toimintoja 
hoitotavoitteiden saavuttamiseksi. Määritelmä kattaa suojelualueiden metsäalueet, joille on 
laadittu hoitosuunnitelma (FRA 2015 Terms and definitions, FAO, 2012). Forest Europe 
-prosessin määritelmän mukaan metsänhoitosuunnitelma sisältää tietoja (tekstiä, karttoja, 
taulukoita ja kaavioita), jotka on kerätty säännöllisten metsäinventaarien aikana 
toiminnallisten metsäyksikköjen (metsiköt, hoitolohkot) tasolla, sekä suunniteltuja toimintoja, 

                                                 
87  http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf 

http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
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joilla saavutetaan yksittäisiä metsikköjä tai hoitolohkoja koskevat hoitotavoitteet (MCPFE, 
2002). 

Metsänhoitosuunnitelma, johon on integroitu Natura 2000 -alueen suojelutavoitteet 
ja/tai -toimenpiteet: Tässä asiakirjassa käsitteellä tarkoitetaan metsänhoitosuunnitelmaa, 
joka sisältää myös tiedot sille Natura 2000 -alueelle vahvistetuista suojelutavoitteista, johon 
suunnitelmaan sisältyvä metsä kuuluu. Kaikki suunnitelman toimenpiteet on suunniteltava 
siten, että ne ovat yhdenmukaisia suojelutavoitteiden kanssa. Lisäksi suunnitelma voi sisältää 
metsänhoito- tai muita toimenpiteitä, joilla edistetään aktiivisesti alueen suojelutavoitteiden 
saavuttamista. Yhdellä Natura 2000 -alueella voi olla yksi tai useampi 
metsänhoitosuunnitelma, johon on integroitu Natura 2000 -suojelutavoitteet, sekä 
samanaikaisesti Natura 2000 -alueelle laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma. 

Metsätalous: Ala, jolla luodaan, hoidetaan, käytetään ja suojellaan metsiä ja niihin liittyviä 
metsävaroja tieteen, taiteen ja käytännön keinoin ihmisten hyväksi ja kestävästi haluttujen 
tavoitteiden, tarpeiden ja arvojen täyttämiseksi (SAF, 2008). 

Muu metsätaloustuote: Metsistä saatavat muut kuin puutuotteet, jotka ovat biologista 

alkuperää olevia, käsin kosketeltavia ja fyysisiä esineitä. Määritelmä kattaa yleisesti muut 

kuin puukasvi- ja eläintuotteet, jotka kerätään metsäksi määritellyiltä alueilta. Näitä tuotteita 

ovat etenkin seuraavat riippumatta siitä, ovatko ne peräisin luonnonmetsistä vai 

viljelymetsistä: arabikumi, kumi/lateksi ja hartsi, joulukuuset, korkki, bambu ja rottinki (FRA 

2015 Terms and definitions, FAO, 2012). 

Muu puustoinen maa: Yli 0,5 hehtaarin maa-alue, jota ei ole luokiteltu metsäksi. 
Latvuspeittävyys on 5–10 prosenttia. Koostuu puista, jotka saavuttavat täysikasvuisina 
5 metrin korkeuden in situ, tai pensaiden, tiheikköjen ja puiden muodostamasta 
kasvipeitteestä. Määritelmä ei kata pääasiassa maatalous- tai kaupunkikäytössä olevaa 
maata (FAO, Global Forest Resources Assessment 2015, Terms and Definitions, Working 
Paper 144/E, Rooma, 2012). 

Natura 2000 -metsä: Tässä asiakirjassa käsitteellä tarkoitetaan metsää tai metsän osaa, 

joka sijaitsee Natura 2000 -alueeksi osoitetulla alueella. Natura 2000 -metsä voi sisältää 

luontodirektiivin liitteessä I lueteltuja luontotyyppejä ja toisaalta luontotyyppejä, jotka eivät ole 

yhteisön tärkeinä pitämiä mutta muodostavat merkittävän elinympäristön yhteisön tärkeänä 

pitämälle lajille tai ovat merkittäviä suojelualueen tai Natura 2000 -verkoston yleisen 

yhtenäisyyden kannalta (kytkeytyvyys). 

Passiivinen hoito: Hoitomuoto, jolla pyritään tarvittaessa mahdollistamaan luontaiset 

prosessit estämällä ihmisen toiminnan aiheuttama häiriö, joka vaikuttaisi merkittävästi 

biologiseen monimuotoisuuteen (Wilderness guidelines). 

Puoliluontainen metsä: Kotoperäisistä lajeista koostuva metsä / muu puustoinen maa, joka 

on istutettu, kylvetty tai jonka luontaista uudistumista on tuettu. Määritelmä sisältää alueet, 

joita hoidetaan tehokkaasti käyttäen luontaisia lajeja ja joissa pyritään tarkoituksellisesti 

lisäämään/optimoimaan haluttujen lajien osuutta, mikä johtaa metsän rakenteen ja 

koostumuksen muuttumiseen; joilla voi esiintyä luontaisesti uudistuneita puita, jotka eivät 

kuulu istutettuihin/kylvettyihin lajeihin; joilla voi esiintyä luontaisesti uudistuneita tuotuja 

puulajeja; joita hoidetaan tehokkaasti ja joissa pyritään tarkoituksellisesti 

lisäämään/optimoimaan haluttuja metsän toimintoja esimerkiksi harventamalla tai 

lannoittamalla. Nämä toimet voivat johtaa metsän rakenteen ja koostumuksen muuttumiseen 

(FRA 2005 Terms and definitions, FAO, 2000).  

Suojeluaste: Tässä asiakirjassa termillä tarkoitetaan yhteisön tärkeänä pitämän luontotyypin 

tai lajin suojelun tasoa Natura 2000 -alueella siten kuin se on määritelty tietolomakkeessa 
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(ks. tietolomakkeen määritelmä jäljempänä). Tietolomakkeessa käytetään kolmea kriteeriä 

(edustavuus, luontotyyppien suhteellinen pinta-ala ja suojeluaste sekä lajien populaatio, 

suojeluaste ja eristyneisyys/isolaatio) määrittämään jokaisen tietyllä alueella esiintyvän lajin 

ja luontotyypin kokonaisarvio88. 

Suojelun taso: Luontodirektiivin 1 artiklassa määritellään suojelun taso siten kuin sitä 

sovelletaan luontotyyppeihin ja lajeihin. ’Luontotyypin suojelun tasolla’ tarkoitetaan eri 

tekijöiden yhteisvaikutusta, joka koskee luontotyyppiä ja sillä luonteenomaisia lajeja ja joka 

voi vaikuttaa alueen luontaiseen levinneisyyteen, rakenteeseen ja toimintoihin pitkällä 

aikavälillä sekä sille luonteenomaisten lajien eloonjäämiseen pitkällä aikavälillä, 

jäsenvaltioiden alueella, jossa EU:n perustamissopimusta sovelletaan. ’Lajin suojelun tasolla’ 

tarkoitetaan eri tekijöiden yhteisvaikutusta, joka voi vaikuttaa lajin kantojen levinneisyyteen ja 

lukuisuuteen pitkällä aikavälillä jäsenvaltioiden alueella, jossa EU:n perustamissopimusta 

sovelletaan. Suojelun taso arvioidaan ’suotuisaksi’, ’epäsuotuisaksi/riittämättömäksi’ tai 

’epäsuotuisaksi/huonoksi’ luontodirektiivin 1 artiklassa määriteltyjen parametrien perusteella. 

Luontotyyppien parametrit ovat levinneisyysalue, alue, rakenne ja toiminnot sekä tulevat 

näkymät, kun taas lajien parametrit ovat levinneisyysalue, kanta, elinympäristö ja tulevat 

näkymät. 

Suotuisa suojelun taso: Käsitteellä tarkoitetaan kokonaistavoitetta, joka on saavutettava 
kaikkien yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien ja lajien osalta. Yksinkertaistettuna 
kyseessä on tilanne, jossa luontotyyppi tai laji menestyy (sekä laadun että 
levinneisyyden/populaation kannalta) ja jossa sillä on hyvät mahdollisuudet menestyä myös 
tulevaisuudessa. Vaikka luontotyyppi tai laji ei ole uhanalainen (eli siihen ei kohdistu mitään 
suoraa sukupuuttoriskiä), sen suojelutaso ei silti välttämättä ole suotuisa.  

Luontodirektiivin 1 artiklan mukaan luontotyypin suojelun taso katsotaan ”suotuisaksi”, jos 

– sen luontainen levinneisyys sekä alueet, joilla sitä esiintyy tällä alueella ovat vakaita tai 
laajenemassa ja 

– erityinen rakenne ja erityiset toiminnot, jotka ovat tarpeen sen säilyttämiseksi pitkällä 
aikavälillä, ovat olemassa ja säilyvät todennäköisesti ennakoitavissa olevassa 
tulevaisuudessa ja 

– alueelle luonteenomaisten lajien suojelun taso on suotuisa. 

 

Lajin suojelun taso katsotaan ”suotuisaksi”, kun 

– kyseisen lajin kannan kehittymistä koskevat tiedot osoittavat, että tämä laji pystyy pitkällä 
aikavälillä selviytymään luonnollisten elinympäristöjensä elinkelpoisena osana, ja 

– lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä ole vaarassa pienentyä ennakoitavissa 
olevassa tulevaisuudessa ja 

– lajin kantojen pitkäaikaiseksi säilymiseksi on ja tulee todennäköisesti olemaan riittävän 

laaja elinympäristö. 

Täysin integroitu Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma / 
metsänhoitosuunnitelma: Tässä asiakirjassa käsitteellä tarkoitetaan hoito- ja 
käyttösuunnitelmaa, joka sisältää tarkat tiedot metsätalouden näkökohdista ja Natura 2000 
-alueesta (esim. metsäinventaarin tiedot, metsänhoitotavoitteet, yhteisön tärkeinä pitämät 
luontotyypit ja lajit, suojelutavoitteet) sekä suunnitelluista metsätalouden toimenpiteistä ja 
Natura 2000 -suojelutoimenpiteistä, joihin voi sisältyä myös erityisiä 

                                                 
88  http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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metsänhoitotoimenpiteitä. Täysin integroidun hoito- ja käyttösuunnitelman kaikki toimenpiteet 
on suunniteltava siten, että ne ovat yhdenmukaisia alueen suojelutavoitteiden kanssa. Täysin 
integroitu Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma / metsänhoitosuunnitelma on yksi 
hallintaväline tietylle metsäalueelle, jolla on yksi tai useampi omistaja ja joka on 
kokonaisuudessaan osoitettu Natura 2000 -alueeksi. Tällaisella alueella kyseinen 
suunnitelma toimii sekä tavanomaisena metsänhoitosuunnitelmana että Natura 2000 -alueen 
hoito- ja käyttösuunnitelmana.   

Uudelleenmetsittäminen: Metsän perustaminen uudelleen istuttamalla ja/tai kylvämällä 

tarkoituksellisesti maata, joka luokitellaan metsäksi. Ei edellytä maankäytön muutosta (FRA 

2015 Terms and definitions, FAO, 2012). 

Vanha metsä: Vanhat metsiköt primaarisissa tai sekundaarisissa metsissä, joissa on 

kehittynyt rakenteita ja lajeja, jotka ovat tavallisesti ominaisia vanhoille aarniometsille. 

Vastaava väline (vastaa metsänhoitosuunnitelmaa): Metsäalueesta kerätyt tiedot 
metsänhoitoyksikön tai yhteisen metsänhoitoyksikön tasolla (metsälohkot, tilat, yritykset, 
vedenjakajat, kunnat tai laajemmat yksiköt) sekä suunnitellut strategiat/hoitotoiminnot, joilla 
saavutetaan hoito- tai kehittämistavoitteet (Forest Europe, MCPFE, 2002). 

Vieraslaji: Laji, alalaji tai sitä alemman taksonin yksilö, joka esiintyy sen (aikaisemman tai 

nykyisen) luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolella ja voi levitä (sen alueen ulkopuolelle, 

jolla se elää luontaisesti tai voisi elää ilman ihmisen suoraa tai epäsuoraa tuomista tai hoitoa) 

(FRA 2015 Terms and definitions, FAO, 2012). 

Yhteisön tärkeinä pitämät luontotyypit: Jäsenvaltioiden Euroopassa olevalla alueella 
sijaitsevat luontotyypit, jotka ovat uhanalaisia niiden luontaisella levinneisyysalueella, joiden 
luontainen levinneisyysalue on pieni niiden taantumisen tai luontaisesti rajoittuneen alueen 
vuoksi tai joissa on edustavia esimerkkejä yhden tai useamman yhdeksän 
luonnonmaantieteellisen alueen luonteenomaisista ominaisuuksista. Nämä luontotyypit 
luetellaan luontodirektiivin liitteessä I.  

Yhteisön tärkeänä pitämä alue (SCI): Alue, joka luonnonmaantieteellisellä alueella tai 
alueilla, joihin se kuuluu, edistää merkittävästi luontodirektiivin liitteessä I olevan luontotyypin 
tai liitteessä II olevan lajin suotuisan suojelun tason säilyttämistä tai ennalleen saattamista ja 
joka voi myös edistää merkittävästi Natura 2000 -verkoston yhtenäisyyttä, ja/tai edistää 
osaltaan merkittävästi luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä kyseisellä 
luonnonmaantieteellisellä alueella tai alueilla. Yhteisön tärkeinä pitämien alueiden luettelot 
hyväksytään komission päätöksellä. Niihin voi tutustua osoitteessa  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm 

Yhteisön tärkeänä pitämä laji: Lajit, jotka ovat jäsenvaltioiden Euroopassa olevalla alueella 
uhanalaisia, lukuun ottamatta niitä lajeja, joiden luontainen levinneisyys tällä alueella on 
rajallinen ja jotka eivät ole uhanalaisia tai vaarantuneita läntisellä palearktisella alueella, tai 
vaarassa, eli niiden siirtyminen uhanalaisten lajien ryhmään on todennäköistä 
lähitulevaisuudessa, jos uhan aiheuttaneet tekijät pysyvät ennallaan, tai harvinaisia, eli niiden 
kannat ovat pieniä ja, vaikka ne eivät olisikaan tällä hetkellä uhanalaisia tai vaarantuneita, ne 
saattavat tulla sellaisiksi. Näitä lajeja on rajoitetuilla maantieteellisillä alueilla tai ne ovat 
levinneet hajanaisesti suuremmalle alueelle tai ne ovat paikallisia ja vaativat erityishuomiota 
elinympäristönsä erityisluonteen vuoksi ja/tai sellaisten mahdollisten seurausten vuoksi, joita 
niiden hyödyntämisellä voi olla niiden suojelun tasolle. Nämä lajit luetellaan luontodirektiivin 
liitteessä II ja/tai liitteessä IV tai V.  

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
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LYHENTEET 

 

EAKR: Euroopan aluekehitysrahasto 

EEA: Euroopan ympäristökeskus 

EFFIS: EU:n metsäpalotietojärjestelmä 

ESR: Euroopan sosiaalirahasto 

FAO: YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö 

FRA: FAO:n metsävarojen arviointiohjelma 

FSC: Hyvän metsänhoidon neuvosto  

GIS: Paikkatietojärjestelmä 

Life: EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma  

Maaseuturahasto: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 

MCPFE: Euroopan metsien suojelua käsittelevä ministerikonferenssi, josta käytetään myös 
nimitystä Forest Europe 

NGO: Kansalaisjärjestö 

PEFC: Yleiseurooppalainen metsäsertifiointihanke 

SAF: Society of American Foresters 

SEA: Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarviointi 

YVA: Ympäristövaikutusten arviointi 
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LIITE 2 
 
Luettelo yhteisön tärkeinä pitämistä metsäluontotyypeistä ja -lajeista, joille on 
luontodirektiivin mukaan osoitettava erityisten suojelutoimien alueita ja/tai jotka 
edellyttävät tiukkaa suojelua, ja lintulajeista, joita on lintudirektiivin mukaan suojeltava 
erityistoimenpitein 
 

Metsäluontotyypit ja niiden suojelutaso luonnonmaantieteellisillä alueilla 

Selite:  FV Suotuisa; XX Ei tiedossa; U1 Epäsuotuisa/riittämätön; U2 Epäsuotuisa/huono 
  * Ensisijainen luontotyyppi 

 

Luontotyyppi 

Suojelutaso kullakin luonnonmaantieteellisellä 
alueella (2007–2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

9010 – *Boreaaliset luonnonmetsät U1   U2 U2     

9020 – *Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät    U2 U2     

9030 – *Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden 
luonnontilaiset metsät 

   U1      

9040 – Tunturikoivikot, joissa Betula pubescens ssp. czerepanovii 
-kasvillisuutta 

FV   U1      

9050 – Fennoskandian boreaaliset lehdot, joissa Picea abies 
-kasvillisuutta 

U1   U2      

9060 – Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit    U2      

9070 – Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet U2   U2 U2     

9080 – *Fennoskandian metsäluhdat    U2 U2     

9110 – Luzulo-Fagetum-pyökkimetsät U1 U1  U2 U1  FV U1  

9120 – Atlanttiset happamat pyökkimetsät, joissa Ilex U1 U1   FV  U2   

9130 – Asperulo-Fagetum-pyökkimetsät U1 U1  U2 U1  FV FV  

9140 – Keski-Euroopan Acer- ja Rumex arifolius -subalpiiniset 
pyökkimetsät 

U1    XX  FV   

9150 – Keski-Euroopan kalkkimaiden pyökkimetsät U1 U1 U1  U1  U2 FV  

9160 – Subatlanttiset ja Keski-Euroopan tammi- tai 
tammi/valkopyökkimetsät 

U2 U2  U2 U1  XX   

9170 – Galio-Carpinetum-tammi/valkopyökkimetsät U1 U2 FV  U1   U2  

9180 – *Tilio-Acerion-rinne-, vyörymä- ja raviinimetsät U1 U2 U1 U2 U1  U1 U1  

9190 – Hiekkatasankojen vanhat happamat Quercus robur -metsät  U2  U2 U2   U1  

91A0 – Brittein saarten Ilex- ja Blechnum-kasvustoiset vanhat 
tammimetsät 

 U2        

91AA – *Valkotammimetsät XX  U1  U2  U2  U1 

91B0 – Termofiiliset Fraxinus angustifolia -kasvuiset metsät     U2  U1   

91BA – Moesian saksanpihtametsät U1    U1     

91C0 – *Kaledonian metsät          

91CA – Rodopien ja Balkanin vuorijonon metsämäntymetsät U1    U1     

91D0 – *Puustoiset suot FV U2  U1 U1 U1  U1  

91E0 – *Alnus glutinosa- ja Fraxinus excelsior -tulvametsät U2 U2 U1 U2 U2  U1 U1  

91F0 – Sekametsät, joissa Quercus robur, Ulmus laevis ym., suurten 
jokien varsilla 

U2 U1 U1 U2 U2  U2 U1 U1 

91G0 – *Pannonian metsät, joissa Quercus petraea- ja Carpinus 
betulus -puustoa 

U1  U1  U1   U1  

91H0 – *Pannonian metsät, joissa Quercus pubescens -puustoa U2  U2  U1   U1  

91I0 – *Eurosiperialaiset tammi-sekametsät, joissa Quercus spp. 
-puustoa 

FV  U1  U1   U2 U2 

91J0 – *Brittein saarten Taxus baccata -metsät  U2        

91K0 – Illyrian Fagus sylvatica -metsät (Aremonio-Fagion) U1    FV   U1  

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9030
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9060
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91J0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91K0
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Luontotyyppi 

Suojelutaso kullakin luonnonmaantieteellisellä 
alueella (2007–2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

91L0 – Illyrian tammi-valkopyökkimetsät (Erythronio-Carpinion) U2    U1  U1 U1  

91M0 – Pannonian-Balkanin turkintammi- ja talvitammimetsät U1  U1  U1  U1 U1 U1 

91N0 – *Pannonian sisämaan hiekkadyynipensaikot (Junipero-
Populetum albae) 

       U2  

91P0 – Pyhän Ristin vuoriston pihtametsät (Abietetum polonicum) 
    U1     

91Q0 – Länsi-Karpaattien kalkkimaiden metsämänniköt (Pinus 
sylvestris) 

FV         

91R0 – Dinaarien Dolomiittien metsämäntymetsät FV    FV     

91S0 – *Läntisen Mustanmeren alueen pyökkimetsät   U1  U1     

91T0 – Keski-Euroopan jäkäläiset mäntymetsät XX U2  U1 U2   U2  

91U0 – Sarmatian arojen mäntymetsät     U2     

91V0 – Daakian pyökkimetsät (Symphyto-Fagion) FV    FV     

91W0 – Moesian pyökkimetsät U1    U1     

91X0 – *Dobrogean pyökkimetsät         U1 

91Y0 – Daakian tammi-/valkopyökkimetsät     U1    U1 

91Z0 – Moesian hopealehmusmetsät U1  U1  U1     

9210 – *Apenniinien Taxus- ja Ilex-kasvuiset pyökkimetsät FV    U1  FV   

9220 – *Apenniinien Abies alba -kasvuiset pyökkimetsät FV    FV  FV   

9230 – Galician ja Portugalin Quercus robur- ja Quercus pyrenaica 
-metsät 

 XX     XX   

9240 – Pyreneitten niemimaan Quercus faginea- ja Quercus 
canariensis -metsät 

XX XX     XX   

9250 – Quercus trojana -metsät       U1   

9260 – Castanea sativa -metsät U1 U1   U1  U2   

9270 – Kreikan Abies borisii-regis -kasvuiset pyökkimetsät U1    XX  FV   

9280 – Quercus frainetto -metsät       FV   

9290 – Cupressus-metsät (Acero-Cupression) 
      FV   

92A0 – Salix alba- ja Populus alba -kasvuiset galleriametsät U1 U1 U1  U2  U2 U1 U1 

92B0 – Välimeren alueen osan vuotta kuivina olevien vesireittien 
rantakasvustot, joihin kuuluu Rhododendron ponticum, Salix ym. 

      U1   

92C0 – Platanus orientalis- ja Liquidambar orientalis -metsät U1    U1  U1   

92D0 – Eteläiset jokivarsien galleriametsät ja tiheiköt (Nerio-
Tamaricetea) 

  U1  U1 U1 U1  U1 

9310 – Aigeian alueen Quercus brachyphylla -metsät       FV   

9320 – Olea- ja Ceratonia-metsät      U1 U1   

9330 – Quercus suber -metsät  U2     U1   

9340 – Quercus ilex- ja Quercus rotundifolia -metsät U1 U1   FV  U1   

9350 – Quercus macrolepis -metsät       U2   

9360 – *Makaronesian laakeripuumetsät (Laurus, Ocotea) 
     U1    

9370 – *Phoenix-palmulehdot      U1 FV   

9380 – Ilex aquifolium -metsät  U1     U2   

9390 – *Quercus alnifolia -pensaikot ja pienpuutammistot       FV   

93A0 – Quercus infectoria -tammistot (Anagyro foetidae-Quercetum 
infectoriae) 

      FV   

9410 – Happamat vuoristojen Picea-metsät alpiiniseen 
vyöhykkeeseen asti 

U1    U1  FV   

9420 – Alpiiniset Larix decidua- ja Pinus cembra -metsät FV         

9430 – Vuorten ja subalpiiniset Pinus uncinata -metsät U1    FV  U2   

9510 – *Eteläisten Apenniinien Abies alba -metsät U1      U1   

9520 – Abies pinsapo -metsät       U1   

9530 – *(Sub)mediterraaniset kotoperäisiä euroopanmustamäntyjä 
kasvavat mäntymetsät 

U1    U1  U1   

9540 – Mediterraanisen alueen kotoperäisiä mesogeenisiä mäntyjä     U2  U1   

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91N0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91P0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Q0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91U0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91X0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9250
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9280
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9290
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9350
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9360
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9390
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=93A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9420
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9520
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9540
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Luontotyyppi 

Suojelutaso kullakin luonnonmaantieteellisellä 
alueella (2007–2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

kasvavat mäntymetsät 

9550 – Kanarian saarten kotoperäiset mäntymetsät      FV    

9560 – *Kotoperäiset Juniperus spp. -metsät U1 XX   U1 U1 U2   

9570 – *Tetraclinis articulata -metsät       U1   

9580 – *Mediterraaniset Taxus baccata -metsät  U1     U2   

9590 – *Cedrus brevifolia -metsät (Cedrosetum brevifoliae) 
      FV   

95A0 – Oro-mediterraaniset mäntysiemenmetsät U1      U1   

6310 – Dehesas, jossa ainavihantaa Quercus spp. -puustoa 
      U2   

6530 – *Fennoskandian lehdes- ja vesaniityt    U2 U2     

2180 – Atlanttisen, kontinentaalisen ja boreaalisen alueen metsäiset 
dyynit 

 U1 U1 U2 U1   

  

2270 – *Mäntylajeilla Pinus pinea ja/tai Pinus pinaster metsittyneet 
dyynit 

   U2 FV  U1 
  

 
Luettelo luontodirektiivin liitteessä II ja IV olevista metsälajeista89 
 
* : Ensisijaisesti suojeltavat lajit 
 
Nisäkkäät 

Barbastella barbastellus (II, IV) 
*Bison bonasus (II, IV) 
*Canis lupus (II, IV) 
Capra aegagrus (II, IV) 
Castor fiber (II, IV) 
*Cervus elaphus corsicanus (II, IV) 
Dryomys nitedula (IV) 
Felis silvestris (IV) 
*Gulo gulo (II) 
Lynx lynx (II, IV) 
*Lynx pardinus (II, IV) 
Microtus tatricus (II, IV) 
Muscardinus avellanarius (IV) 
Myotis bechsteinii (II, IV) 
Myotis bradtii (IV) 
Myotis capaccinii (II, IV) 
Myotis daubentonii (IV) 
Myotis myotis (II, IV) 
Myotis nattereri (IV) 
Nyctalus azoreum (IV) 
Nyctalus lasiopterus (IV) 
Nyctalus leisleri (IV) 
Nyctalus noctula (IV) 
Ovis gmelini musimon (II, IV) 
Pipistrellus maderensis (IV) 
Pipistrellus nathusii (IV)  
Pipistrellus pipistrellus (IV) 
Pipistrellus pygmaeus (IV) 
Plecotus auritus (IV) 

                                                 
89  Luettelo sisältää valikoiman metsiin liittyvistä keskeisimmistä lajeista ja perustuu seuraavaan 
lähteeseen: EU 2010 Biodiversity Baseline – Appendix III (Allocation of species for each ecosystem). 
On kuitenkin huomattava, että jotkin muut lajit voivat myös olla riippuvaisia metsistä tietyillä alueilla tai 
osana niiden elinympäristöä.  

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9550
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9570
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=6310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
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Plecotus teneriffae (IV) 
*Pteromys volans (II, IV)  
Rhinolophus blasii (II, IV) 
Rhinolophus euryale (II, IV) 
Rhinolophus ferrumequinum (II, IV) 
Rhinolophus mehelyi (II, IV) 
Rousettus aegyptiacus (II, IV) 
*Ursus arctos (II, IV) 
Sciurus anomalus (IV) 
Sicista betulina (IV) 
Tadarida teniotis (IV) 
Vespertilio murinus (IV) 
 

Sammakkoeläimet 

Alytes cisternasii (IV) 
Alytes obstetricans (IV) 
Bombina bombina (II, IV) 
Bombina variegata (II, IV) 
Bufo calamita (IV) 
Discoglossus montalentii (II, IV) 
Discoglossus sardus (II, IV) 
Pelobates cultripes (IV) 
Rana arvalis (IV) 
Raba dalmatina (IV) 
Rana graeca (IV) 
Rana latastei (II, IV) 
Rana lessonae (IV) 
Salamandra atra (IV) 
Salamandra lanzai (IV) 
Salamandrina terdigitata (II, IV) 
Triturus carnifex (II, IV) 
Triturus cristatus (II, IV) 
Triturus dobrogicus (II) 
Triturus italicus (IV) 
Triturus karelinii (IV) 
Triturus marmoratus (IV) 
Triturus montandoni (II, IV) 
Triturus vulgaris ampelensis (II, IV) 
 
Matelijat 
 
Algyroides fitzingeri (IV) 
Algyroides marchi (IV) 
Algyroides moreoticus (IV) 
Algyroides nigropunctatus (IV) 
Chalcides sexlineatus (IV) 
Chalcides viridianus (IV) 
Chamaeleo chamaeleon (IV) 
Elaphe longissima (IV) 
Lacerta danfordi (IV) 
Lacerta vivipara pannonica (IV) 
 

Selkärangattomat 

Agathidium pulchellum (II, IV) 
Anthrenochernes stellae (II, IV) 
Apatura metis (IV) 
Aradus angularis (II) 
Arytrura musculus (II, IV) 
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Boros schneideri (II) 
Buprestis splendens (II, IV) 
*Callimorpha quadripunctaria (II) 
Carabus hampei (II, IV) 
*Carabus menetriesi pacholei (II, IV) 
*Carabus olympiae (II, IV) 
Carabus variolosus nodolosus (II, IV) 
Carabus zawadszkii (II, IV) 
Cerambyx cerdo (II, IV) 
Chilostoma banaticum (II, IV) 
Corticaria planula (II) 
Cucujus cinnaberinus (II, IV) 
Dioszeghyana schmidtii (II, IV) 
Discus guerinianus (II, IV) 
Erannis ankeraria (II, IV) 
Fabriciana elisa (IV) 
Geomalacus maculosus (II, IV) 
Graellsia isabellae (II) 
Hesperia comma catena (II) 
Hygromia kovacsi (II, IV) 
Hypodryas maturna (II, IV) 
Leptidea morsei (II, IV) 
Limoniscus violaceus (II) 
Lucanus cervus (II) 
Mesosa myops (II) 
Morimus funereus (II) 
*Nymphalis vaualbum (II, IV) 
Odontopodisma rubripes (II, IV) 
*Osmoderma eremita (II, IV) 
Oxyporus mannerheimii (II) 
Pholidoptera transsylvanica (II, IV) 
*Phryganophilus ruficollis (II, IV) 
Propomacrus cypriacus (II, IV) 
*Pseudogaurotina excellens (II, IV) 
Pytho kolwensis (II, IV) 
Rhysodes sulcatus (II) 
*Rosalia alpina (II, IV) 
Stephanopachys linearis (II) 
Stephanopachys substriatus (II) 
Xestia borealis (II) 
Xestia brunneopicta (II) 
Xyletinus tremulicola (II) 
*Xylomoia strix (II, IV) 
 
Kasvit 

*Abies nebrodensis (II)  
Adenophora lilifolia (II) 
*Arabis kennedyae (II) 
Armeria neglecta (II) 
*Asphodelus bento-rainhae (II) 
Bryhnia novae-angliae (II) 
Buxbaumia viridis (II) 
Calamagrostis chalybaea (II) 
Calypso bulbosa (II) 
*Centaurea attica ssp. megarensis (II) 
*Cephalanthera cucullata (II) 
Cephalozia macounii (II) 
*Chionodoxa lochiae (II) 
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Cinna latifolia (II) 
Culcita macrocarpa (II) 
*Cyclamen fatrense (II) 
Cynodontium suecicum (II) 
Cypripedium calceolus (II) 
Dichelyma capillaceum (II) 
Dicranum viride (II) 
Diplazium sibiricum (II)   
Distichophyllum carinatum (II) 
Dracaena draco (IV) 
*Dryopteris corleyi (II) 
Herzogiella turfacea (II) 
Hymenostemma pseudanthemis (II) 
*Laserpitium longiradium (II) 
Mandragora officinarum (IV) 
Moehringia lateriflora (II) 
Odontites granatensis (II) 
Orthotrichum rogeri (II) 
Paeonia clusii ssp. rhodia (II) 
Paeonia officinalis ssp. banatica (II) 
Plagiomnium drummondii (II) 
Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica (II) 
*Pyrus magyarica (II) 
Ranunculus kykkoensis (II) 
Ranunculus lapponicus (II) 
Rhododendron luteum (II) 
*Scilla morrisii (II) 
Semele maderensis (II) 
Senecio jacobea ssp. gotlandicus (II) 
Senecio lagascanus ssp. lusitanicus (IV) 
*Seseli intricatum (II) 
Syringa josikaea (II) 

Veronica micrantha (II) 
 
Metsiin ja metsälaitumiin liittyvät lintulajit, jotka luetellaan lintudirektiivin liitteessä I 
 
Accipiter brevipes 
Aegolius funereus 
Aegypius monachus 
Aquila adalberti 
Aquila chrysaetos 
Aquila clanga 
Aquila heliaca 
Aquila pomarina 
Ardea purpurea 
Ardeola ralloides 
Bonasa bonasia 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Caprimulgus ruficollis 
Ciconia colonia 
Ciconia nigra 
Circaetus gallicus 
Columba bollii 
Columba junoniae 
Columba palumbus azoricus 
Columba trocaz 
Coracias garrulus 
Dendrocopos leucotos 
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Dendrocopos medius  
Dendrocopos syriacus 
Dryocopus martius 
Elanus caeruleus 
FaIco tinnunculus 
Falco biarmicus 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus 
Falco vespertinus 
Ficedula albicollis 
Ficedula parva 
Ficedula semitorquata 
Fringilla coelebs  
Fringilla teydea 
Glauddium passerinum  
Grus grus 
Haliaeetus albicilla 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Hippolais olivetorum 
Lanius collurio  
Loxia scotica 
Lullula arborea 
Milvus migrans 
Milvus milvus 
Oenanthe leucura 
Pandion haliaetus 
Pernis apivorus 
Picoides tridactylus 
Picus canus 
Platalea leucorodia 
Plegadis falcinellus 
Sitta krueperi 
Sitta whiteheadi 
Sylvia rueppelli 
Sylvia sarda 
Sylvia undata 
Tetrao tetrix 
Tetrao urogallus 
Tringa glareola 
 

Perustuu seuraavaan lähteeseen: Tucker ja Evans, Habitats for Birds in Europe, BirdLife 
International, 1997. 
Tietoa näistä lintulajeista on saatavilla osoitteessa 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/ 
 

LIITE 3:  EU:n metsien tärkeimmät kuormitukset ja uhat90 

 
Tässä osassa esitetään tiivistelmä uhista ja kuormituksista, joita Natura 2000 -alueiden 
metsiin kohdistuu nykyisin ja todennäköisesti tulevaisuudessa. Kuten jäljempänä osoitetaan, 
näitä uhkia esiintyy monentyyppisissä metsissä riippumatta siitä, sijaitsevatko ne Natura 2000 
-alueilla.   
 

                                                 
90  Teksti perustuu Euroopan maisemiin vaikuttavia uhkia koskevaan tieteelliseen näyttöön ja osittain 

Natura 2000 -alueiden uhkia käsitteleviin saatavilla oleviin tutkimuksiin. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/
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Metsäluontotyyppejä ja -lajeja koskevien uhkien luettelo on pitkä. Saatavilla oleva näyttö 
viittaa siihen, että useat luonnolliset uhat ja ihmisen aiheuttamat kuormitukset voivat esiintyä 
tulevaisuudessa aiempaa vakavampina ja tiheämmin. Sen vuoksi on järkevää varautua 
mahdollisiin uhkiin. Luonnollisia uhkia ovat esimerkiksi erityiset ympäristötekijät ja toisiinsa 
liittyvät vaikutukset, kuten myrskyvahingot ja kuivuus, jotka voivat edistää joidenkin tautien 
(kuten kaarnakuoriaisten) leviämistä (FOREST EUROPE, 2011).   
 
Euroopan metsien ja Natura 2000 -metsien tärkeimmät luonnolliset uhat ovat kuivuus, 
metsäpalot, myrskyt, hyönteiset, taudit, haitalliset vieraslajit ja lämpötilan nousu. Tärkeimmät 
ihmisen aiheuttamat kuormitukset ovat metsien hävittäminen, metsien pirstoutuminen 
(Natura 2000 -alueilla ja niiden ulkopuolella), elinympäristöjen häviäminen, metsäluontotyypin 
laadun muuttuminen, maankäyttö ja maanpeitteen muutokset, saasteet ja metsikköjen 
homogenoituminen (Hanski, 2006, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1299308/). 
Yhteenveto nykytilannetta käsittelevästä kirjallisuudesta esitetään tässä liitteessä.  
 
Luonnolliset uhat/häiriöt 
 
Kuivuus: Välimeren alueen talvikaudet ovat todennäköisesti muuttuneet sademäärältään 
kuivemmiksi vuosina 1902–2010. Todisteet viittaavat siihen, että kuivia kausia alkoi esiintyä 
yhä tiheämmin noin vuoden 1970 jälkeen . 
 
Metsäpalot: Joka vuosi noin 400 000 hehtaaria palaa viidessä EU:n eteläisessä 
jäsenvaltiossa (vastaa 85:tä prosenttia koko EU:n palaneesta alueesta). Paloissa 
tuhoutuneen alueen osalta ei ole havaittu mitään suuntausta (lisääntymistä tai vähenemistä) 
näissä maissa vuosina 1980–2012. Palojen määrä kasvoi 1990-luvulla, mikä johtui osittain 
myös kirjaamismenettelyjen parantumisesta. Sen jälkeen palojen määrä pysyi tasaisena noin 
vuosikymmenen, ja viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana määrän on havaittu 
vähenevän . Natura 2000 -alueilla tuhoutuu metsäpaloissa vuosittain lähes 80 000 hehtaaria. 
EU:n metsäpalotietojärjestelmän (EFFIS) tilastojen mukaan vuosina 2000–2012 Natura 2000 
-alueilla tuhoutui paloissa 1 044 917 hehtaaria, mikä vastaa 3,28:aa prosenttia koko 
Natura 2000 -alueesta kyseisissä maissa . Tietyissä metsäluontotyypeissä tulipalo on 
luonnollinen prosessi, joka vaikuttaa myönteisesti biologiseen monimuotoisuuteen. 
 
Myrskyt: Myrskyt aiheuttavat vakavan uhan Euroopan metsille, sillä ne vahingoittavat ja 
heikentävät metsäluontotyyppejä, maiseman laatua ja metsäpalveluja. Vuodesta 1950 lähtien 
Euroopan metsissä on riehunut yli 130 myrskyä. Joka vuosi puhkeaa keskimäärin kaksi 
suurta myrskyä . Myrskyt vahingoittivat 1,7:ää prosenttia eli yhteensä noin 2,5:tä miljoonaa 
hehtaaria metsää EU:n jäsenvaltioissa vuosina 1990–2005 . Myrskyvahinkojen osalta 
(yhteiskunnallisten tekijöiden mukauttamisen jälkeen) ei ole havaittu mitään erityistä 
suuntausta (lisääntymistä tai vähenemistä), ja selvitykset vahvistavat, että yhä suurempi osa 
(nimellisistä) menetyksistä johtuu yhteiskunnallisista tekijöistä  ja yhä suuremmista 
puuvaroista metsissä . Toisaalta myrskyt voivat myös parantaa biologisen monimuotoisuuden 
olosuhteita esimerkiksi lisäämällä kuolleen puuaineksen määrää metsässä. 
 
Metsien tuholaiset ja taudit: Hyönteiset ja taudinaiheuttajat saavat aikaan merkittävää 
vahinkoa Euroopan metsissä, mikä heikentää metsäekosysteemien terveyttä ja 
elinvoimaisuutta ja vähentää metsäpalvelujen tarjontaa. EU:n metsistä 2,8 prosenttia eli 
yhteensä noin 4,4 miljoonaa hehtaaria vahingoittui vuosina 1990–2005. Pahin tilanne oli 
Lounais-Euroopassa, missä 13,4 prosenttia (1,7 miljoonaa hehtaaria) metsäalueista kärsi 
vahingoista . Tiettyjen tuholaisten ja tautien leviäminen voi lisääntyä sopimattomalla hoidolla, 
kuten istuttamalla puulajeja, jotka eivät sopeudu alueelle, tai liian tiheillä metsiköillä. 
 
Haitalliset vieraslajit: Haitalliset vieraslajit ovat merkittävä uhka Natura 2000 -metsille ja 
niiden biologiselle monimuotoisuudelle. Globalisaatio (kansainvälisen kaupan, matkojen, 
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matkailun ja tavaroiden kuljetuksen lisääntyminen) ja maailmanlaajuinen ympäristömuutos 
ovat kiihdyttäneet haitallisten lajien leviämistä Euroopassa. Haitalliset vieraslajit ovat kasveja, 
eläimiä, sieniä ja mikro-organismeja, joiden tuonti ja/tai leviäminen niiden luontaisen 
elinympäristön ulkopuolelle aiheuttaa riskin biologiselle monimuotoisuudelle tai muita 
kielteisiä vaikutuksia ekosysteemeille. Pahimpien vieraslajien luettelo sisältää 163 lajia, jotka 
uhkaavat ekosysteemejä Euroopassa. Tähän indikaattoriin liittyvistä rajoituksista huolimatta 
se osoittaa, että vuodesta 1950 lähtien useampi kuin yksi luettelon lajeista on vakiintunut 
Eurooppaan .  
 
Lämpötilan nousu ja ilmastonmuutos: Havaintojen mukaan lämpötila on noussut 
1,3 celsiusastetta esiteollisesta ajan ja vuosikymmenen 2003–2012 välillä Euroopassa. 
Merkittävää lämpenemistä on havaittu viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana Pyreneiden 
niemimaalla, Keski- ja Koillis-Euroopassa sekä vuoristoalueilla. Edellisten kolmen 
vuosikymmenen aikana lämpeneminen oli voimakkainta Skandinaviassa etenkin talvella, kun 
taas Pyreneiden niemimaalla lämpötila nousi eniten kesällä . 
 
Ihmisen aiheuttamat kuormitukset 
 
Metsien hävittäminen ja elinympäristöjen häviäminen: Metsien hävittäminen on pääasiallinen 
syy metsäelinympäristöjen häviämiseen ja heikkenemiseen. Elinympäristöjen häviämistä 
puolesta pidetään tärkeimpänä syynä biologisen monimuotoisuuden heikkenemiselle 
maailmassa. Lajeille on tarkoitus määrittää kynnysalue, joka tarvitaan lajin kannan 
tukemiseksi ja joka on lajin sukupuuttoon kuolemista koskevan kynnysarvon alapuolella. 
 
Metsän pirstoutuminen, yhteyksien puute, maankäyttö ja maanpeitteen muutos: Vaikka 
metsämaa on kasvanut EU:n jäsenvaltioissa tasaisesti 0,4 prosenttia vuodessa, mikä vastaa 
11 miljoonan hehtaarin kasvua vuosina 1990–2010 , metsien pirstoutuminen ja yhteyksien 
puute ovat edelleen keskeisiä ongelmia koko EU:ssa. Pirstoutuminen vaikuttaa ekologisiin 
prosesseihin ja metsien kykyyn tarjota ekosysteemipalveluja, joita ovat esimerkiksi 
elinympäristöt (geenivirta, luonnonvaraisten eläinten leviäminen), pölytys sekä häiriöiden 
(esim. tuholaisten leviäminen) ja ilmaston sääntely. Metsien pirstoutuminen (Natura 2000 
-alueilla ja niiden ulkopuolella) on paikallinen prosessi, joka johtuu ihmisen toiminnasta, kuten 
tienrakennusta varten tehtävät hakkuut, kaupunkiasutus ja intensiivinen maatalous, tai 
metsäpaloista. Euroopan maa-alueella 70 prosenttia metsämaista kärsii heikoista yhteyksistä 
. Metsäalueista 40 prosenttia sijaitsee enintään 100 metrin etäisyydellä muuntyyppisestä 
maasta, minkä vuoksi ne voivat soveltua huonommin sisämetsän elinympäristöksi. 
Metsänreunat ovat usein tehokäytössä. Metsämaasta 40 prosenttia sijaitsee neliökilometrin 
suuruisessa mosaiikkimaisemassa yhdessä muiden luontaisten/puoliluontaisten maiden, 
maatalousmaiden ja keinotekoisten alueiden kanssa. Metsäluontotyyppien jatkuvuuden 
lisäksi suojelualueiden ja muiden luontoalueiden alueelliset ja toiminnalliset yhteydet 
vaikuttavat olennaisesti Natura 2000 -metsäalueiden yhtenäisyyteen. Selvitysten mukaan 
alueilla, joilla metsät ovat laajentuneet, uudet metsäalueet eivät aina paranna yhteyksiä. 
Tämä viittaa siihen, että maisemasuunnittelussa on otettava huomioon myös metsien 
istutusta ja raivausta koskevat metsänhoitotoimenpiteet  
 
Saasteet: Jos ilmansaasteet, kuten typpi, rikkioksidi, raskasmetallit ja otsoni, ylittävät kriittisen 
kuormitusrajan, ne aiheuttavat suoria ja epäsuoria haittavaikutuksia metsien terveyteen. 
Forest Europen  mukaan suurimmat sulfaattipitoisuudet on mitattu Keski-Euroopassa ja 
muutamilla Välimeren alueen vyöhykkeillä. Suurimmat ilman typpilaskeumat on havaittu 
Keski-Euroopassa Pohjois-Italian ja Tanskan välillä sekä Espanjan ja Romanian vyöhykkeillä. 
Kalsiumin pitoisuudet ovat korkeimpia Keski-Euroopassa ja Välimeren alueella. 
 
Kestämätön metsänhoito ja maankäyttö: Kestämättömiä metsänhoitoon (ja maankäyttöön) 
liittyviä käytäntöjä pidetään vakavana kuormituksena. Tärkeimpiä tekijöitä ovat esimerkiksi 
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kuolleiden puiden liiallinen poistaminen, metsän rakenteen heikentyminen (esim. tiettyjen 
puulajien tai tietynikäisten puiden valikoiva poistaminen), hakamaiden ja kaskilaidunten 
hylkääminen, viljelykäytäntöjen muutokset, sopimaton lannoittaminen ja torjunta-aineiden 
käyttö (EEA, 2010).  
 
Metsikköjen homogenoituminen: Tiettyjen rakenteellisten elementtien (kuten puulajit, 
tietynikäiset puut) valikoiva poistaminen. Samanikäiset ja yksilajiset metsät eivät tarjoa 
laadukkaita elinympäristöjä erikoistuneille metsälajeille. 
 

 
 
 
 

Viitetiedot (EU:n metsien tärkeimmät kuormitukset ja uhat) 
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