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KOMISSION MUISTIO  

SUOJELUTOIMENPITEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO NATURA 2000 -ALUEILLA 

Muistion tarkoituksena on tarjota ohjeita, jotka auttavat jäsenvaltioita 

suojelutoimenpiteiden laatimisessa Natura 2000 -alueille. Se täydentää komission 

muistioita “Erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC) nimeäminen” ja 

“Suojelutavoitteiden asettaminen Natura 2000 -alueille”, ja sitä tulisi lukea yhdessä 

näiden asiakirjojen kanssa.  

 

1.  Mitä luontodirektiivi edellyttää? 

Luontodirektiivin 1 artiklan l kohdassa säädetään seuraavaa: Erityisten suojelutoimien 

alueella (SAC-alue) tarkoitetaan jäsenvaltioiden lainsäädännöllisellä, hallinnollisella 

ja/tai sopimusoikeudellisella toimenpiteellä osoittamaa yhteisön tärkeänä pitämää aluetta, 

jolla sovelletaan niiden luontotyyppien ja/tai niiden lajien kantojen, joille alue on 

osoitettu, suotuisan suojelun tason säilyttämisen tai ennalleen saattamisen edellyttämiä 

suojelutoimenpiteitä. 

Direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa säädetään yleisestä suojelua koskevasta 

järjestelmästä, joka jäsenvaltioiden on otettava käyttöön kaikilla erityisten 

suojelutoimien alueilla ja jota sovelletaan kaikkiin liitteessä I mainittuihin 

luontotyyppeihin ja liitteessä II mainittuihin alueilla esiintyviin lajeihin, lukuun ottamatta 

niitä, jotka on merkitty Natura 2000 -tietolomakkeessa merkitykseltään vähäisiksi. 

6 artiklan 1 kohta: ”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” 

Usein tämä edellyttää direktiivin yleisen tavoitteen saavuttamiseen pyrkivien 

kannustavien ja ennakoivien toimenpiteiden käyttöönottoa. Tältä osin 6 artiklan 1 kohta 

eroaa 6 artiklan kolmesta muusta kohdasta, joissa keskitytään sen sijaan 

ennaltaehkäiseviin toimiin, joilla voidaan välttää heikentyminen ja merkittävät häiriöt (6 

artiklan 2 kohta), ja menettelytakeisiin, jotka koskevat suunnitelmia ja hankkeita, joilla 

voi olla merkittäviä vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin (6 artiklan 3 kohta ja 6 artiklan 4 

kohta). 

Direktiivin 6 artiklan 1 kohta koskee erityisesti erityisten suojelutoimien alueita, eikä sitä 

sovelleta erityisiin suojelualueisiin (SPA-alueisiin)
1
, toisin kuin 6 artiklan 2, 3 ja 4 

                                                 
1 Järjestelmä, jossa vahvistetaan lintudirektiivin mukaisesti luokiteltuja erityisiä suojelualueita koskevat 

lintudirektiivin 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt erityiset suojelutoimenpiteet. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_FI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_FI.pdf
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kohtaa, joita sovelletaan myös lintudirektiivin nojalla nimettyihin alueisiin. 

Lintudirektiivin 4 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa säädetään 6 artiklan 1 

kohdassa esitettyä vastaava lähestymistapa erityisten suojelualueiden hoidon osalta. Sen 

mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä I mainittujen lajien ja 

säännöllisesti esiintyvien muuttolintulajien elinympäristöjä suojellaan erityistoimin lajien 

eloonjäämisen ja lisääntymisen varmistamiseksi niiden levinneisyysalueilla.  

 Tämä tarkoittaa sitä, että erityisiin suojelualueisiin sovelletaan samanlaista 

suojelujärjestelmää kuin erityisten suojelutoimien alueisiin. 

Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan täytäntöönpano ei ole harkinnanvaraista: 

tarvittavat suojelutoimenpiteet on otettava käyttöön kaikilla erityisten 

suojelutoimien alueilla. 

6 artiklan 1 kohdan oikeudellista tulkintaa 

asiassa C-508/04 tuomioistuin totesi, että jäsenvaltio ei voi jättää tekemättä kaikkia 

tarvittavia suojelutoimenpiteitä Natura 2000 -alueilla. ”Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan 

perusteella on selvää, että ”tarvittavat suojelutoimenpiteet” on toteutettava kaikissa 

tapauksissa eikä vain ”tarvittaessa”.  Tässä viimeksi mainitussa säännöksessä oleva 

maininta ”tarvittaessa” koskee nimittäin vain käyttösuunnitelmia, eikä sitä voida 

ymmärtää siten, että sillä rajoitettaisiin yleisesti velvollisuutta toteuttaa tarpeelliset 

lainsäädännölliset, hallinnolliset tai sopimusoikeudelliset toimenpiteet.…  

Direktiivissä asetetaan näin ollen velvollisuus toteuttaa tarvittavat suojelutoimenpiteet, 

mikä sulkee pois sen, että jäsenvaltioilla olisi tässä suhteessa harkintavaltaa…. Pelkällä 

hallintokäytännöllä, jolle on ominaista se, että hallintoelimet voivat halutessaan muuttaa 

sitä ja jota ei riittävällä tavalla tehdä julkiseksi, ei voida katsoa pantavan täytäntöön 

niitä velvoitteita, joita jäsenvaltioilla on, kun ne panevat direktiivin täytäntöön.” 

 

2.  Mitä suojelutoimenpiteillä tarkoitetaan?  

Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti erityisten suojelutoimien alueilla 

toteutettavien suojelutoimenpiteiden on vastattava alueella esiintyvien liitteen I 

luontotyyppien ja liitteessä II esitettyjen lajien ekologisia vaatimuksia. Ekologisiin 

vaatimuksiin sisältyvät kaikki ekologiset tarpeet, kuten sekä abioottiset että bioottiset 

tekijät, joiden katsotaan olevan tarpeen luontotyyppien ja lajien suojelun 

varmistamiseksi, ottaen huomioon myös niiden suhteet fyysiseen ympäristöön (ilma, 

vesi, maaperä, kasvillisuus jne.).  

Nämä vaatimukset perustuvat tieteelliseen tietoon, ja ne pitäisi määritellä 

tapauskohtaisesti, mikä tarkoittaa, että ekologiset vaatimukset voivat vaihdella lajista 

toiseen saman alueen sisällä, mutta myös saman lajin kohdalla alueelta toiselle. Erityisten 

suojelutoimenpiteiden ottaminen käyttöön lajeille tai luontotyypeille, joiden esiintyvyys 

alueella on Natura 2000 -tietolomakkeen mukaan merkitykseltään vähäinen, ei ole 

kuitenkaan tarpeellista
2
.  

                                                 
2 Ts. kaikki lajit, joiden kannan koko ja tiheys on merkitykseltään vähäinen verrattuna kansallisen alueen muihin 

kantoihin, ja luontotyypit, joiden edustavuus on merkitykseltään vähäinen (luokka D). 
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Natura 2000 -alueella tarvittavien suojelutoimenpiteiden pitäisi pohjautua alueen 

suojelutavoitteisiin. Aluetason suojelutavoitteet määrittävät alueella esiintyvien lajien ja 

luontotyyppien toivotut olosuhteet sekä tilan. Ne pitäisi luoda jokaisen alueella 

esiintyvän lajin ja luontotyypin suojeluasteen perusteella, silloin kun lajin ja luontotyypin 

esiintyvyys on merkittävä tietolomakkeella esitetyn mukaisesti, yhteisön tärkeänä 

pitämäksi alueeksi (SCI) nimeämisen aikaan. Tietolomakkeella 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 kokonaisarvio.
3
  

Alueen suojelutavoitteina on joko ylläpitää (jos tilanne on jo hyvä) tai parantaa tietyllä 

alueella esiintyvien lajien/luontotyyppien olosuhteita. Tällä tavoin jokainen alue voi 

auttaa parhaalla mahdollisella tavalla saavuttamaan suojelun suotuisan tilan 

asiaankuuluvalla (kansallisella biomaantieteellisellä) tasolla ottaen huomioon vastaavien 

lajien tai luontotyyppien luontainen levinneisyysalue.  

Kun Natura 2000 -alueen suojelutavoitteet on määritetty, suojelutoimenpiteitä 

määriteltäessä ja otettaessa käyttöön voidaan käyttää tiettyä joustavuutta, ja myös 

mahdollisia vaihtoehtoja voidaan harkita alueiden muut sosioekonomiset toiminnot 

huomioon ottaen. 

Suojelutoimenpiteet ovat niitä varsinaisia mekanismeja ja toimia, jotka on otettava 

käyttöön Natura 2000 -alueella, ja niiden tarkoituksena on alueen suojelutavoitteiden 

saavuttaminen. 

3. Milloin tarvittavat suojelutoimenpiteet on otettava käyttöön? 

Jäsenvaltioiden on nimettävä yhteisön tärkeinä pitämät alueet (SCI) erityisten 

suojelutoimien alueiksi (SAC) ja toteutettava 6 artiklan 1 kohdan edellyttämät 

tarvittavat suojelutoimenpiteet kuuden vuoden kuluessa siitä, kun komissio on 

hyväksynyt alueen yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi (luontodirektiivin 4 artiklan 4 

kohdan mukaisesti). Erityisten suojelutoimien alueeksi nimeäminen käynnistää 

direktiivin 6 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanon, ja tästä voidaan päätellä, että tämä 

kuusivuotisjakso alueen yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi hyväksymisen ja alueen 

erityisten suojelutoimien alueeksi nimeämisen välissä on tarkoitus käyttää tarvittavien 

suojelutoimenpiteiden määrittämiseen, jotta ne voidaan toteuttaa heti, kun alue on 

nimetty erityisten suojelutoimien alueeksi. Sen vuoksi on suositeltavaa, että jäsenvaltiot 

ryhtyvät yksilöimään tarvittavia suojelutoimenpiteitä hyvissä ajoin ennen tätä 

määräaikaa. 

Tämä vahvistettiin Makaronesia-asiassa (C-90/10) annetussa tuomiossa. Sen mukaan 

jäsenvaltio ei ollut noudattanut jäsenyysvelvoitteitaan, sillä se ei ollut ”hyväksynyt tai 

soveltanut direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tarvittavia 

suojelutoimenpiteitä tai suojelusäännöstöä luontotyyppien heikentymisen sekä lajeja 

koskevien merkittävien häiriöiden estämiseksi, jotta taataan erityisten suojelutoimien 

alueiden, jotka vastaavat päätöksessä 2002/11/EY lueteltuja alueita, oikeudellinen 

suoja”, vaikka alueet oli hyväksytty yhteisön tärkeinä pitämien alueiden listalle yli kuusi 

vuotta sitten.  

                                                 
3  Katso uudet raportointiohjeet ja tietolomake: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:EN:NOT 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:EN:NOT
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Natura 2000 -alueiden suojelutoimenpiteitä voidaan tarkistaa tai muuttaa myöhemmin 

uusi olennainen tieto tai mahdolliset kyseessä olevien luontotyyppien tai lajien tilassa 

tapahtuneet muutokset huomioon ottaen. 

4.  Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanotapoja 

Luontodirektiivin 6 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti tarvittaviin 

suojelutoimenpiteisiin kuuluu: 

- ”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”. 

Valinta jätetään jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Direktiivissä 

määritellään saavutettavat tavoitteet ja sovellettavat säännökset, mutta 6 artiklan 1 

kohdan tapauksessa jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus päättää, kuinka näitä 

säännöksiä sovelletaan käytännössä. Luontodirektiivin 6 artiklan 1 kohdassa mainittuja 

eri vaihtoehtoja käytetään usein yhdistelminä Natura 2000 -alueiden hoidossa. 

Hoito- ja käyttösuunnitelmat 

Hoito- ja käyttösuunnitelmia käytetään laajalti EU-maissa. Vaikka luontodirektiivissä ei 

automaattisesti vaaditakaan Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia, näyttävät 

ne olevan ensisijainen vaihtoehto useimmissa jäsenvaltioissa, ja monissa ne ovat jopa 

pakollisia. 

Yleisesti ottaen aluetason hoito- ja käyttösuunnitelmia käytetään määrittelemään alueen 

suojelutavoitteet sekä tarvittavat toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Hoito- 

ja käyttösuunnitelmia käytetään usein välineenä, joka ohjaa alueiden hoidosta vastaavia 

ja muita Natura 2000 -alueiden suojeluun osallistuvia kiinnostuneita tahoja ja joka 

sitouttaa erilaiset sosioekonomiset sidosryhmät sekä viranomaiset toteuttamaan 

määritettyjä tarpeellisia suojelutoimenpiteitä.  

Hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat hyödyllinen väline, joiden avulla varmistetaan, että 6 

artiklan 1 kohdan säännösten täytäntöönpano on tehty selkeästi ja avoimesti, jolloin 

kaikille sidosryhmille käy selväksi, mitä Natura 2000:lla on tarkoitus saavuttaa, ja 

saadaan sidosryhmät osallistumaan aktiivisesti keskusteluun. Hoito- ja 

käyttösuunnitelmat voivat myös auttaa löytämään rahoitusta toimenpiteille ja 

sisällyttämään ne paremmin muihin suunnitelmiin.  

Hoito- ja käyttösuunnitelmat voivat olla erillisiä asiakirjoja tai ne voivat olla myös 

’muihin kehityssuunnitelmiin sisällytettyjä’ sen periaatteen mukaisesti, että 

ympäristönäkökohdat otetaan huomioon myös muilla EU:n politiikan aloilla. Kun 

kyseessä on kokonaisvaltainen suunnitelma, on tärkeää varmistaa, että alueella esiintyviä 

luontotyyppejä ja lajeja varten on asetettu selkeät tavoitteet ja suojelutoimenpiteet. 

Tällä hetkellä jäsenvaltioissa käytetään Natura 2000 -alueilla erilaisia hoito- ja 

käyttösuunnitelmia: 

–  Hoito- ja käyttösuunnitelmat yksittäisille alueille tai alueryhmille. 
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–  Alakohtaiset hoito- ja käyttösuunnitelmat, joissa asetetaan tiettyä alaa, esimerkiksi 

metsätalous, maatalous, vesi jne., koskevia suojelutavoitteita ja suojelutoimenpiteitä 

Natura 2000 -alueille. 

On kuitenkin syytä huomata, että jo olemassa olevat hoito- ja käyttösuunnitelmat muita 

suojelualueluokkia (esimerkiksi kansallispuistot tai luonnonpuistot jne.) varten, eivät aina 

ole riittäviä Natura 2000 -alueiden hoitoa varten, ja sen vuoksi suunnitelmia olisi 

mukautettava siten, että niissä otettaisiin huomioon näiden alueiden erityiset ja yhteisön 

edun mukaiset alueella esiintyvien lajien ja luontotyyppien suojelutavoitteet. Tämän 

lisäksi muiden suojelualuetyyppien ja Natura 2000 -alueen rajat eivät ole välttämättä 

täysin yhteneväiset. 

 

Lainsäädännölliset, hallinnolliset ja sopimusoikeudelliset toimenpiteet  

Lainsäädännöllisten, hallinnollisten ja sopimusoikeudellisten toimenpiteiden 
joukkoon voidaan katsoa kuuluvan erilaisia sopivia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan 

saavuttaa jokaiselle alueelle laaditut suojelutavoitteet. Usein tämä edellyttää aktiivista 

hoitoa, mutta joissakin tapauksissa niihin voi sisältyä myös passiivisempia ennalta 

ehkäiseviä toimenpiteitä (esimerkiksi toimenpiteistä pidättyminen). Toisaalta nämä 

toimenpiteet eivät ole välttämättä uusia toimenpiteitä, sillä jo olemassa olevat 

toimenpiteet voivat myös vaikuttaa alueen suojelutavoitteiden saavuttamiseen. 

- Lainsäädännölliset toimenpiteet seuraavat yleensä prosessioikeuden mukaista kaavaa, 

ja niillä voidaan asettaa tarkoin määrättyjä vaatimuksia suhteessa toimintoihin, jotka 

voidaan joko sallia, sallia rajoitetusti tai kieltää alueella. 

- Hallinnollisissa toimenpiteissä voidaan asettaa asiaankuuluvia säännöksiä suhteessa 

suojelutoimenpiteiden täytäntöönpanoon tai alueella toteutettavien muiden 

toimintojen sallimiseen. 

- Sopimusoikeudellisia toimenpiteitä ovat muun muassa sopimusten laatiminen yleensä 

hallintoviranomaisten ja alueen maanomistajien tai -käyttäjien kesken. 

Hyviä esimerkkejä kannustavia toimia sisältävistä toimenpiteistä ovat 

maatalousympäristöä tai metsäympäristöä koskevat toimenpiteet, jotka osoittavat, miten 

sosioekonomiset vaatimukset voidaan ottaa huomioon, kun laaditaan sopimuksia, joista 

on hyötyä Natura 2000 -alueille. 

Maaseudun kehittämisasetuksen mukaisia maanviljelijöiden kanssa laadittuja 

maatalousympäristöä koskevia sopimuksia voidaan käyttää sopimusoikeudellisena 

toimenpiteenä, jonka tarkoituksena on ylläpitää tai parantaa tiettyjen luontotyyppien 

(esimerkiksi niityt ja laidunmaat) ja lajien suojelun tasoa useilla alueilla. 

Metsäympäristöä koskevia toimenpiteitä voidaan myös käyttää luontotyyppien ja lajien 

suojelua edistävien metsänhoitosopimusten laatimiseen metsänomistajien kanssa. 

Kun otetaan huomioon mahdollisesti käytettävissä olevien tarvittavien 

suojelutoimenpiteiden laaja valikoima, saattaa lisäksi olla tarpeen käyttää myös 

muunlaisia sopimuksia ja muita tarkoin määrättyjä toimenpiteitä vapaaehtoiset 

suojelutoimenpiteet mukaan lukien. 

5. Tarvittavien suojelutoimenpiteiden laatimisessa huomioon otettavia 

avaintekijöitä 
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Ohjeita suojelutoimenpiteiden laatimiseen sekä Natura 2000 -alueiden hoito- ja 

käyttösuunnitelmaprosessin toimeenpanoon on saatavilla monissa maissa. Alla on 

esitetty joitakin huomioon otettavia tärkeitä näkökohtia. 

Hyvä tietopohja 

Riittävien ja toteutettavissa olevien suojelutoimenpiteiden määrittämiseksi ja käyttöön 

ottamiseksi on käytettävissä oltava luotettavat tiedot alueen sen hetkisistä olosuhteista, 

lajien ja luontotyyppien tilasta ja niihin vaikuttavista pääasiallisista paineista sekä uhista, 

nykyisistä maankäyttötavoista ja sidosryhmien eduista jne.  

Tärkeimmät maankäyttötavat ja toiminnot, jotka voivat vaikuttaa asianomaisten 

luontotyyppien ja lajien suojelun tasoon, olisi määritettävä, ja lisäksi olisi tunnistettava 

kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät, joiden on tarpeen olla mukana tai joita on kuultava 

hoito- ja käyttösuunnitelmaprosessin aikana. Tämä analyysi auttaa ottamaan huomioon 

mahdolliset konfliktit ja mahdolliset tavat sekä keinot niiden ratkaisemiseksi. 

On hyödyllistä tunnistaa ja kartoittaa alueen tärkeimpien luonnonominaisuuksien 

(luontotyypit ja lajit) tarkka sijainti sekä olemassa olevat ja suunnitellut sosioekonomiset 

toiminnot. Näiden karttojen pohjalta on hyvä keskustella sidosryhmien kanssa alueen 

käyttötarpeista. 

Suojelutoimenpiteiden valmistelun yleisenä tavoitteena pitäisi olla alueiden 

kokonaisvaltaisen hoidon saavuttaminen, minkä vuoksi sidosryhmien kaikki asiaan 

liittyvät edut olisi otettava huomioon, ja ne olisi pyrittävä yhdistämään mahdollisuuksien 

mukaan suojelutavoitteiden saavuttamiseen.  

Osallistuminen, kuuleminen ja tiedottaminen 

Yleisön osallistuminen Natura 2000 -alueen suojelutyön suunnitteluun ja valmisteluun 

mahdollistaa alueella asuvien ja työskentelevien ihmisten mielipiteiden huomioon 

ottamisen ja voi tarjota erinomaisen mahdollisuuden ympäristönsuojelulle suotuisamman 

sosiaalisen ilmapiirin luomiseen. 

Onnistumisen todennäköisyys kasvaa suuresti, jos eri sidosryhmät otetaan mukaan 

päätöksentekoon ja ne sitoutuvat kohteen hoitoon ja käyttöön. Yleisön osallistuminen on 

mahdollista koko alueen hoidon ja käytön suunnittelun ajan siten, että kyseisestä 

suunnitelmasta järjestetään julkinen kuuleminen ennen sen lopullista hyväksymistä ja 

julkaisemista. Sidosryhmien varhainen kuuleminen ja osallistuminen ensimmäisistä 

vaiheista lähtien edellyttää yleensä monialaista ja ammattimaista lähestymistapaa. 

Tarkoituksenmukainen yhteydenpito kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa saa 

sidosryhmät tietoiseksi prosessiin osallistumisen tärkeydestä ja heidän roolistaan siinä. 

On tärkeää tiedottaa alueen suojelutavoitteista kaikille asiaan liittyville sidosryhmille 

jo prosessin varhaisessa vaiheessa ja antaa heille tietoa alueen merkityksestä tiettyjen 

luontotyyppien ja lajien suojelussa selvästi ja tavalla, jonka alueella asuvat tai aluetta 

käyttävät ihmiset voivat helposti ymmärtää. Heitä on myös autettava ymmärtämään, että 

alueen oikean hoidon varmistavien toimien toteuttaminen on tärkeää, ja heidät on 

otettava mukaan prosessiin.  

Nykyisiin hyviin käytäntöihin monissa EU:n jäsenvaltioissa kuuluu kaikkien 

asianomaisten sidosryhmien aktiivisen osallistumisen takaaminen esimerkiksi 

perustamalla ohjausryhmiä tai komiteoita suojelutoimien kehittämistä varten. Yleensä 

näihin ohjauskomiteoihin kuuluu paikallisten viranomaisten edustajia sekä 
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maanomistajien, maankäyttäjien ja Natura 2000 -alueen tärkeimpien toimijoiden 

edustajia.  

Tehokkaan julkisen kuulemisen järjestäminen edellyttää prosessin tehokasta 

organisointia ja yhteistyötä politiikan eri tasojen välillä sekä riittävästi henkilöstöä 

ja määrärahoja ja tehokkaiden viestintävälineiden sekä -keinojen käyttöä. Oikein 

kohdennetun koulutuksen ja tiedottamisen järjestäminen voi myös olla tarpeen, jotta 

voidaan varmistaa, että eri sidosryhmät, ja erityisesti ne, jotka eivät ole suoraan mukana 

ympäristönhoidossa, ymmärtävät lakisääteiset ympäristövelvoitteet, alueelle ehdotetut 

suojelutavoitteet ja -toimenpiteet sekä mahdollisuudet, joita alueen asianmukainen hoito 

voi tuoda mukanaan, ja - joissakin tapauksissa - voidaan tarvita myös tehokkaita 

konfliktinratkaisumenetelmiä. Nämä helpottavat hoitoon liittyvien kysymysten ratkaisua.  

Erityisesti nimitetyn ”alueen puolustajan” on todettu tuovan huomattavaa lisäarvoa 

suojelutoimenpiteiden kehittämisprosessin, sidosryhmien osallistumisen ja - joissakin 

tapauksissa - konfliktinratkaisun helpottamiseen. Sen nimeämisestä ja/tai taloudellisesta 

tukemisesta voi vastata vastuullinen hallinto tai suurin maanomistaja, 

paikallisviranomaiset, paikallinen kansalaisjärjestö tai muut sidosryhmät. Tämä tehtävä 

voidaan myös yhdistää toimenpiteiden toteuttamista valvovaan tai helpottavaan 

tehtävään.   

Tarvittavien suojelutoimenpiteiden määrittely 

Suojelutoimenpiteet pitäisi määritellä riittävän yksityiskohtaisesti niiden 

täytäntöönpanon helpottamiseksi (kuka tekee mitä, milloin ja miten) ja mahdollisten 

konfliktien, jotka voivat johtua selkeän tiedon puutteesta, välttämiseksi. Alueen 

suojelutoimenpiteiden on myös oltava realistisia, määrinä ilmaistavia ja hallittavissa 

olevia. Suojelutoimenpiteiden kuvauksessa käytettävän kielen tulisi olla selkeää, jotta 

toimenpiteet olisivat hyvin ymmärrettäviä.  

Suojelutoimenpiteiden määrittely edellyttää asianmukaista teknistä asiantuntemusta, 

jotta voidaan ottaa huomioon useat mahdolliset toimet, joiden avulla alueen tavoitteet 

voidaan saavuttaa, ja tunnistaa ne, jotka ovat välttämättömiä, sekä ne, joille on olemassa 

erilaisia toteutusvaihtoehtoja, jotta voidaan mukauttaa toimenpiteitä suunnitelman 

yleisten rajojen puitteissa paikallisten intressien mukaisesti. Toimien toteutuspaikan 

tarkka sijainti ja toimenpiteiden toteutukseen tarvittavien keinojen ja välineiden kuvaus 

tulisi mainita. Tähän päästään parhaiten työsuunnitelmalla, jossa mainitaan toteutusaika 

ja määrätään niiden täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät ja velvollisuudet. 

Työsuunnitelman on oltava riittävän joustava, jotta sitä voidaan tarpeen mukaan tarkistaa 

ja muokata esimerkiksi jo toteutettujen toimenpiteiden tulosten perusteella. 

Suojelutoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuuden, mitattavuuden ja täytäntöönpanon 

varmistamiseksi on myös tärkeää asettaa aikataulu, jonka puitteissa toteutettuja 

suojelutoimenpiteitä arvioidaan sen perustella, miten hyvin ne soveltuvat 

suojelutavoitteiden saavuttamiseen ja edistävät niiden toteutumista. 

Täytäntöönpanon resurssit. Kustannus- ja hyötyarviot sekä mahdollisten 

rahoitusvälineiden tunnistaminen 

Jos mahdollista, suojelutoimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavat resurssit, mukaan 

lukien tiedot kaikkien suunniteltujen toimintojen täytäntöönpanosta ja seurannasta 

aiheutuvista arvioiduista kustannuksista, hallinnosta, korvauksista jne., olisi otettava 

huomioon kaikkien Natura 2000 -alueiden hoitoon ja käyttöön liittyvien välineiden 

kohdalla. Henkilöresurssit ovat aivan yhtä tärkeitä kuin taloudelliset resurssit. Natura 
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2000 -alueiden asianmukainen hoito edellyttää, että toimenpiteiden suunnitteluun ja 

toteutukseen osallistuvilla henkilöillä on asianmukaiset taidot. Nämä tiedot ovat myös 

tärkeitä varoja eri lähteistä ja tukijärjestelmistä myönnettäessä. 

Sen lisäksi, että Natura 2000 -suojelutoimenpiteiden laatiminen luo selkeän perustan 

suojelutavoitteiden saavuttamiselle, se voi myös tarjota merkittäviä hyötyjä 

yhteiskunnalle ja taloudelle varmistamalla elintärkeiden ekosysteemipalvelujen jatkuvan 

saannin
4
. Verkosto on merkittävä paljon hiiltä sisältävien luontotyyppien varasto, ja sillä 

on tärkeä tehtävä vastattaessa ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä sitä hillitsemällä että 

siihen sopeutumalla
5
. Verkosto tuo mukanaan myös muita sosioekonomisia etuja, kuten 

veden virtauksen ja laadun ylläpitäminen, luonnollisten pölyttäjien säilyttäminen, 

maisema- ja virkistyskäyttöarvon säilyttäminen ja matkailun sekä virkistystoiminnan 

tukeminen. Tämän vuoksi investoinnista Natura 2000:een seuraa monia etuja, jotka on 

otettava huomioon.   

Natura 2000 -alueiden täytäntöönpanoon liittyvien kustannusten ja hyötyjen arviointi on 

mahdollista vain, jos niiden hallinto on asianmukaisesti suunniteltu. Sosioekonomisten 

tekijöiden merkitys jokaisella alueella tulisi määritellä asianmukaisesti, jos tarvittavat 

tiedot ovat saatavilla. Taloudellisen toiminnan alat ja niiden suhteet sekä 

vuorovaikutussuhteet luonnonympäristön kanssa pitäisi analysoida mahdollisten alueen 

hoidosta johtuvien kustannusten ja etujen määrittämiseksi. Tämä voi myös olla tarpeen 

todellista taloudellista tukitarvetta määriteltäessä ja olennaisten tukimekanismien selville 

saamisessa, suoritetuista palveluista maksettaessa jne. 

Tehokas täytäntöönpano ja tiedottaminen 

Kun suojelutoimenpiteet on luotu, olisi saatavilla oltava jokin mekanismi niiden 

tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on kyettävä osoittamaan, 

että ne ovat luoneet alueille tarvittavat suojelutoimenpiteet, ja saatavilla on oltava jonkin 

verran näyttöä siitä, että toimenpiteitä ei ole ainoastaan laadittu, vaan että ne on myös 

pantu täytäntöön. Jäsenvaltioiden on laadittava joka kuudes vuosi kertomus Natura 2000 

-alueilla toteutetuista suojelutoimenpiteistä (luontodirektiivin 17 artiklan mukaisesti, ks. 

jäljempänä). 

Joissakin jäsenvaltioissa hoitosuunnitelmat ja suojelutoimenpiteet ovat oikeudellisesti 

sitovia. Viestinnän ja tiedotuksen osalta alueille laadituista suojelutoimenpiteistä - tai 

niiden julkisesta tiivistelmästä, jos ne sisältävät kaupallisesti tai muuten arkaluontoista ja 

yksityistä tietoa - olisi ilmoitettava avoimesti yleisölle (esimerkiksi verkkosivuilla tai 

virallisissa rekistereissä) tietolähteenä kaikille alueella asuville henkilöille ja heille, 

joihin alueen nimeäminen on jollain tapaa vaikuttanut. 

6. Suojelutoimenpiteiden seuranta, arviointi ja uudelleentarkastelu 

Natura 2000 -alueiden ehdotettujen suojelutoimenpiteiden seurantatoiminnoilla tulisi olla 

kaksi tavoitetta: 

                                                 
4
 Euroopan komissio (2013). The economic benefits of the Natura 2000 network. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf  

5
 Euroopan komissio (2013). Guidelines on climate change and Natura 2000. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf


9 

- arvioida suunniteltujen suojelutoimenpiteiden todellinen täytäntöönpano ja 

toimenpiteiden tehokkuus alueen suojelutavoitteiden saavuttamisessa;  

- arvioida toimenpiteiden vaikutus alueella esiintyvien ja kohteena olevien 

luontotyyppien ja lajien suojeluasteeseen. 

Seurantajärjestelmillä pitäisi olla mitattavissa olevia ja selvästi todennettavia tavoitteita. 

Niihin voi myös sisältyä indikaattorijärjestelmä, jolla helpotetaan tulosten seurantaa ja 

arviointia. Seuranta- ja valvontatoimiin on viitattu luontodirektiivissä (11 ja 17 artikla). 

Direktiivin 17 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on annettava tietoa 6 artiklan 1 

kohdassa tarkoitetuista suojelutoimenpiteistä sekä arvio näiden toimenpiteiden 

vaikutuksesta. 

Monissa jäsenvaltioissa on parhaillaan käynnissä seurantaohjelmia, joiden avulla 

arvioidaan EU:n tärkeinä pitämien luontotyyppien ja lajien suojelun tasoa. Direktiivin 17 

artiklan täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti arviot on tehtävä jokaisessa maassa 

luonnonmaantieteellisellä tasolla koko levinneisyysalue huomioon ottaen. Hoito- ja 

käyttösuunnitelmien ja toimenpiteiden uudelleentarkastelun osalta ne olisi kuitenkin 

toteutettava kohtuullisessa ajassa, jotta alueen hoito voitaisiin sopeuttaa mahdollisiin 

muutoksiin suojelutavoitteet sekä jokaisen Natura 2000 -alueen toimenpidetyyppi ja 

olosuhteet huomioon ottaen. 
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