
 

FI   FI 

 

 

 

 
EUROOPAN 
KOMISSIO  

Bryssel 28.9.2021  

C(2021) 6913 final 

ANNEX 

 

LIITE 

 

asiakirjaan  

Komission tiedonanto 

 

Natura 2000 -alueisiin liittyvien suunnitelmien ja hankkeiden arviointi – 

Luontodirektiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 ja 4 kohtaa koskevat menetelmäohjeet 



 

1 
 

LIITE 

 

asiakirjaan 

Natura 2000 -alueisiin liittyvien suunnitelmien ja hankkeiden arviointi – 

Luontodirektiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 ja 4 kohtaa koskevat menetelmäohjeet 



 

2 
 

Natura 2000 -alueisiin liittyvien suunnitelmien ja hankkeiden arviointi 

Luontodirektiivin 92/43/ETY  

6 artiklan 3 ja 4 kohtaa koskevat menetelmäohjeet 

LIITE  

ESIMERKKEJÄ KÄYTÄNNÖISTÄ, TAPAUSTUTKIMUKSISTA, MENETELMISTÄ 

JA KANSALLISISTA OHJEISTA 

 

Johdanto  

Tämän liitteen tarkoituksena on antaa ohjeita ja esimerkkejä prosesseista ja 

menetelmistä 6 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisten menettelyjen täytäntöönpanon eri 

vaiheita varten. Ne on ryhmitelty ja esitetty ohjeasiakirjan tärkeimpien osien ja kohtien 

mukaisesti. 
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1. SELVITYS JA ASIANMUKAINEN ARVIOINTI: LÄHESTYMISTAPOJA, MENETELMIÄ JA 
ESIMERKKEJÄ JÄSENVALTIOISTA 

1.1 Selvityksen ja asianmukaisten arviointien tueksi tarkoitetut tiedot ja käytännön välineet 

Saksa – liittovaltion luonnonsuojeluviraston (BfN) tietokanta ja tietojärjestelmä 

asianmukaisia arviointeja varten 

Liittovaltion luonnonsuojeluviraston FFH-VP-Info-tietojärjestelmässä on saatavilla tarvittavat 
tiedot mahdollisista kielteisistä vaikutuksista lähes kaikenlaisiin hankkeisiin ja 
suunnitelmiin. Lisäksi FFH-VP-Info-järjestelmä sisältää laajan tietokannan mahdollisista 
vaikutuksista tiettyihin luontotyyppeihin ja lajeihin. Sitä voidaan käyttää selvityksessä ja 
asianmukaisissa arvioinneissa, ja se on saatavilla osoitteessa http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Page.jsp 

I. FFH-VP-Info-järjestelmän tavoitteet ja tehtävät 

FFH-VP-Info-järjestelmän päätavoitteena on toimia keskitettynä alustana, jolla tarjotaan 
tietoa vaikutustekijöistä, jotka on otettava huomioon suunnitelmien tai hankkeiden 
selvityksessä (ensimmäinen vaihe) ja asianmukaisissa arvioinneissa (toinen vaihe), sekä tietoa 
luontodirektiivin ja lintudirektiivin mukaisiin tiettyihin luontotyyppeihin ja lajeihin 
kohdistuvista mahdollisista vaikutuksista. 

Käyttötyypin nro 1 (hanketyypit, suunnitelmat ja vaikutustekijät) tarkoituksena on tukea 
ehdottajia ja hankkeiden toteuttajia tarjoamalla nopeasti yleiskuva kaikista vaikutustekijöistä, 
jotka niiden on otettava huomioon. 

Käyttötyypillä nro 2 (luontotyypit ja lajit) mahdollistetaan perusteelliset tutkimukset 
vaikutustekijän erityisistä vaikutuksista luontotyyppeihin tai lajeihin, jotka voivat olla 
hankkeen kannalta tärkeitä. 

Lisätietoihin kuuluvat muun muassa sanasto, käytetty tutkimuskirjallisuus sekä lajien 
liikkuvuutta ja kotiseutualueita koskevat tiedot. 

Yleisesti ottaen FFH-VP-Info-järjestelmällä pyritään tarjoamaan parasta mahdollista 
tieteellistä tietoa, jolla helpotetaan asiantuntija-arviointeja ja lupaviranomaisten suorittamaa 
asiantuntija-arviointien tarkastelua. Arviointien täydellisyys ja täsmällisyys ovat tärkeitä 
oikeusturvan takaamiseksi, mutta molempien osapuolten aika-, rahoitus- ja henkilöresurssien 
määrä voidaan pitää kohtuullisella tasolla tarjoamalla helppo pääsy asiaankuuluviin tietoihin. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel (FFH-VP-Info-järjestelmän esittely) 

II. Hanketyyppien ja -suunnitelmien ja niiden mahdollisten vaikutusten selvitystyökalu 

Selvitystyökalu sisältää tietoja noin 140 hanketyypistä, jotka on jaettu 19 ryhmään. Tähän 
sisältyy arvio mahdollisesta merkittävyydestä 36 eri vaikutustekijän osalta. Merkittävyys 
ilmaistaan numeroina: 

0 = ei yleensä merkittävä (poikkeuksia voi olla) 

1 = mahdollisesti merkittävä 

2 = säännöllisesti tai yleisesti merkittävä 

Kustakin hanketyypistä on saatavilla tarkistuslista ja raportti, joissa selitetään lyhyesti 
vaikutustekijöiden merkittävyysluokitus. Kunkin vaikutustekijän osalta on linkitetty selittävä 
sivu, jossa on lyhyt määritelmä ja yksityiskohtaiset kuvaukset kyseisen tekijän mahdollisista 
vaikutuksista (ks. jäljempänä). 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen (johdanto hanketyyppeihin) 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen
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=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start  (hanketyyppitietokanta) 

 

III. Luontodirektiivin ja lintudirektiivin luontotyyppejä ja lajeja koskeva tietokanta ja niitä 

koskevat tietosivut 

Tämä on tietojärjestelmän ydin. Sillä annetaan yksityiskohtaista tietoa vaikutustekijöiden 
herkkyydestä ja mahdollisista vaikutuksista lähes koko Saksan 

 luontodirektiivin liitteessä I lueteltujen luontotyyppien osalta => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Lrt.jsp 

 luontodirektiivin liitteessä II lueteltujen lajien osalta => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Art.jsp  

 lintudirektiivin liitteessä I ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lintulajien osalta => 
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp  

Kun aihe on valittu, eri vaikutustekijöiden merkittävyys tietyn luontotyypin tai lajin kannalta 
esitetään taulukossa. Aiheen tai vaikutuksen valinta johtaa lisätietoihin, jotka annetaan 
viidessä luokassa:  

1. Herkkyys tai mahdolliset vaikutukset (paras tieteellinen tietämys luontotyyppien ja 
lajien herkkyydestä ja mahdollisista vaikutuksista kaikkiin 36 vaikutustekijään); 

2. Uusiutumiskyky (tiedot luonnollisesta uusiutumisesta); 

3. Vakiintuneet menetelmät vaikutusten arvioimiseksi (niitä parametreja, kriteerejä tai 
menetelmiä koskevat vihjeet, viittaukset ja kommentit, joilla tehdään vaikutuksia 
koskevia ennusteita); 

4. Merkittävyyden kynnysarvot ja tiedot selvitystä varten (esimerkit, ohjearvot ja 
merkittävien vaikutusten kynnysarvot); 

5. Merkittävyyden kynnysarvot ja asianmukaista arviointia koskevat ohjeet (esimerkit, 
ohjearvot ja merkittävien haitallisten vaikutusten kynnysarvot). 

Kun valitaan lisää vaikutustekijän vaikutuksia, avautuu yksi tai useampi sivu, joilla näytetään 
otteita tietokannan sisältämistä tieteellisistä löydöksistä, asiantuntijatiedosta ja arvioista. 
Näistä tiedoista voidaan lukea tai tulostaa valikoivia tai kattavia raportteja. 

Merkittävyysluokitukset perustuvat tieteellisiin lähteisiin, jotka on arvioitu ja poimittu. Jos 
tällaisia lähteitä ei ole saatavilla, luokitukset ovat suuntaa-antavia ehdotuksia, jotka vastaavat 
hanketyyppien merkittävyysluokituksia.  

Käytetyt lähteet on merkitty niiden tieteellisen laadun ja/tai tarkkuuden perusteella. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraumarten (johdanto 
luontotyyppeihin ja lajeihin) 

IV. 36 vaikutustekijän määritelmät ja kuvaukset  

Tietämyskanta 36 vaikutustekijästä, jotka on jaettu yhdeksään ryhmään, sekä erityiset 
määritelmät ja yksityiskohtaiset kuvaukset mahdollisista vaikutuksista luontotyyppeihin ja 
lajeihin. Nämä vaikutustekijät ovat hankkeiden ja luontotyyppien tai lajien välinen yhteys. Ne 
voidaan myös lukea tai tulostaa raportteina. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren (johdanto vaikutustekijöihin) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp (vaikutustekijätietokanta) 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraum_arten
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp
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V. Lisätiedot 

Tähän mennessä lisätietoihin kuuluu kirjallisuusluettelo järjestelmässä mainitusta 
tutkimuskirjallisuudesta, sanasto ja linkkejä, jotka sisältävät esimerkiksi Saksan 
Natura 2000 -alueiden verkkokartoitusjärjestelmän. Tulevaisuudessa järjestelmä voi toimia 
alustana, jolla voidaan esittää lisätietoja vaikutusten arvioinnista siltä osin kuin se on 
tarkoituksenmukaista liittovaltion tasolla. 

 

Irlanti – AA GeoTool – Selvitystä ja asianmukaista arviointia koskevat tiedot  

AA GeoTool -sovellus tukee tietojen keräämistä selvityksen (ensimmäinen vaihe) ja 
asianmukaisen arvioinnin (toinen vaihe) aikana. Ympäristönsuojeluvirasto (Environmental 
Protection Agency, EPA) ja kansallispuistoista ja luonnonsuojelualueista vastaava virasto 
(National Parks and Wildlife Service, NPWS) ovat kehittäneet AA GeoTool -sovelluksen yhdessä. 
Sovelluksessa käytetään suoraan NPWS:n tarjoamasta verkkopalvelusta saatuja tietoja. Tietoja 
päivitetään säännöllisesti ja arvioinnit perustuvat ajantasaisimpiin saatavilla oleviin tietoihin. 

AA GeoTool -sovelluksen avulla käyttäjä voi valita kartalta pisteen ja hakea erityisten 
suojelutoimien alueita ja erityisiä suojelualueita, jotka sijaitsevat tietyn etäisyyden päässä 
pisteestä tai ylä- tai alavirtaan pisteestä. Käyttäjän valitsema etäisyys riippuu suunnitelmasta tai 
hankkeesta mahdollisesti aiheutuvien ympäristövaikutusten tasosta.  

Kustakin valitulla etäisyydellä sijaitsevasta Natura 2000 -alueesta on kerätty seuraavat tiedot: 

1. alueen tyyppi, kuten erityisten suojelutoimien alue tai erityinen suojelualue; 

2. alueen yksilöllinen aluekoodi; 

3. alueen nimi; 

4. alueen etäisyys käyttäjän valitsemasta aloituspisteestä; 

5. käyttäjän valitsema hakusuunta; 

6. luettelo kunkin alueen kelpuuttavista intresseistä; 

7. URL-linkki kunkin alueen suojelutavoitteisiin. 

AA GeoTool -sovellus on saatavilla osoitteessa https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool 

Lisätietoja tietyistä Natura 2000 -alueista on saatavilla NPWS:n verkkosivustolla sekä 
osoitteissa http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp  ja 
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default 

 

Alankomaat – Asianmukaista arviointia koskevat välineet ja ohjeet 

Alankomaissa on käytettävissä ”reittisuunnittelu suojellun luonnon huomioon ottamiseksi 
ympäristöluvissa”1, joka auttaa toteuttamaan kaikki prosessin edellyttämät vaiheet. Tämä 
reittisuunnittelu on tarkoitettu ympäristöluvan hakijalle sellaisiin tilanteisiin, joissa 
luontotarkastus on tarpeen. Se on tarkoitettu myös ympäristölupahakemuksen käsittelyyn 
osallistuvalle toimivaltaiselle viranomaiselle eli kunnalle ja provinssille. Tässä 
reittisuunnittelussa kuvataan menettelyvaiheet, jotka ovat tarpeen, jos suojeltujen lajien tai 
suojeltujen Natura 2000 -alueiden arviointi on osa ympäristöluvan myöntämismenettelyä. 
Reittisuunnittelu auttaa hakijoita ja toimijoita vastaamaan esimerkiksi seuraavan kaltaisiin 
kysymyksiin: ”Mistä tiedän, tarvitaanko luontoarviointia?”, ”Missä vaiheessa ekologiset tiedot 

                                                           
1 https://www.natura2000.nl/  

https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool
http://www.npws.ie/
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default
https://www.natura2000.nl/
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olisi asetettava saataville?” tai ”Kuinka kauan menettely kestää?”. 

Lisäksi on olemassa väline, jonka avulla voidaan ennustaa mahdolliset vaikutukset Natura 
2000 -alueiden lajeihin ja luontotyyppeihin (mutta ei alueen koskemattomuuteen sinänsä). 
Vaikutusindikaattori ”Natura 2000 – ekologiset edellytykset ja haitalliset tekijät” on väline 
hankkeiden toteuttajille, lupien myöntäjille ja suunnitelmien laatijoille, jotka joutuvat 
käsittelemään toimintaa Natura 2000 -alueilla tai niiden läheisyydessä. Vaikutusindikaattori on 
väline, jonka avulla voidaan tutkia toiminnasta ja suunnitelmista mahdollisesti aiheutuvia 
haitallisia vaikutuksia. Vaikutusindikaattori antaa tietoa lajien ja luontotyyppien herkkyydestä 
yleisimpien häiritsevien tekijöiden osalta. Nämä tiedot ovat yleisiä, ja siksi on tehtävä 
lisätutkimuksia sen määrittämiseksi, onko toiminta käytännössä haitallista.  

Verkossa on myös vuonna 2010 laadittuja merkittävyyttä koskevia ohjeita2, joissa annetaan 
neuvoja Natura 2000 -alueisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi. 
Lähtökohtana on, että jos toimenpiteen seurauksena luontotyypin pinta-ala, lajin lukumäärä tai 
luontotyypin laatu on suojelutavoitteissa mainittua alhaisempi, sillä voi olla merkittäviä 
seurauksia. Toimen erityiset piirteet tai alueen erityiset olosuhteet voivat kuitenkin johtaa 
siihen, että merkittäviä vaikutuksia ei vähenemisestä huolimatta aiheudu. Aluetason 
yksityiskohtainen analyysi voi näin ollen johtaa erilaiseen päätelmään, joka kuvataan 
suuntaviivoissa.  

Lisäksi annetaan erityisiä ohjeita sellaisia hankkeita varten, joilla saattaa olla typpivaikutuksia. 
Alankomaiden typpilaskeumia varten on kehitetty monitahoinen järjestelmä, jossa otetaan 
huomioon eri lähteistä peräisin olevan typen (ainoastaan typen) kumulatiiviset vaikutukset. 

”Lupatietopankilla” tarjotaan kansallisten hankkeiden osalta kaikki asiaankuuluvat tiedot, 
päätös ja 1.1.2017 lähtien myös täydelliset Alankomaiden luonnonsuojelulain 
täytäntöönpanoon liittyviä lupia koskevat asianmukaiset arvioinnit. 

 

1.2 Arviointiohjeet 

Itävalta – Liikenneinfrastruktuurin arviointia koskevat suuntaviivat 

Itävallan tie-, rautatie- ja liikennetutkimusyhdistys (Österreichische Forschungsgesellschaft 
Straße - Schiene - Verkehr) (www.fsv.at) on laatinut niin kutsuttuja RVS-suuntaviivoja3. Itävallan 
liikenne-, innovaatio- ja teknologiaministeriö on tehnyt näistä suuntaviivoista sitovia 
ASFINAG:lle (kansallinen julkinen tieyhtiö), ja ne ovat osa myös muiden hankkeiden 
”pelisääntöjä”. Niissä kuvataan muun muassa, miten suunnitteluprosessit on suunniteltava ja 
mitä menetelmiä olisi käytettävä, jotta erilaiset ympäristövaatimukset voidaan ottaa riittävällä 
tavalla huomioon. Näihin suuntaviivoihin sisältyy esimerkiksi kynnysarvoja koskevia suosituksia 
tai sopimuksia, keruumenetelmien kuvauksia tai teknisten termien määritelmiä. 
Luonnonsuojelua ja erityisesti Natura 2000:n ja EU:n lajien suojelua koskevia vaatimuksia varten 
laadittiin ja julkaistiin vuonna 2015 erityiset lajien suojelun arviointia infrastruktuurihankkeissa 
koskevat RVS-suuntaviivat (RVS 04.03.13). Populaatioon tai Natura 2000 -alueeseen 
kohdistuvan merkittävän haitan määrittämisen kaltaisia aiheita käsitellään käyttäjille, eli 
hankkeiden suunnittelutoimistoille ja infrastruktuurin arvioinnista vastaaville viranomaisille, 
selkeästi ymmärrettävällä tavalla. 

Belgia – Suuntaviivat laskeumien aiheuttaman happamoitumisen ja rehevöitymisen 

                                                           
2 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf  
3 Maanteiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevat suuntaviivat ja määräykset (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen, RVS), 

saatavilla osoitteessa www.fsv.at 

 

http://www.fsv.at/
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf
http://www.fsv.at/
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arvioimiseksi 

Laskeumien aiheuttaman happamoitumisen ja laskeumien aiheuttaman rehevöitymisen 
kaltaisista vaikutuksista on annettu suuntaviivoja. Nämä menetelmät liittyvät intensiivisen 
maatalouden, teollisten lämmitys- ja energiaprosessien sekä liikkuvuuden (typin oksideista ja 
ammoniakista koostuvat laskeumat) kaltaiseen toimintaan. Näiden mahdollisten vaikutusten 
arvioimiseksi suositellaan kaksivaiheista lähestymistapaa. Ensimmäistä selvitystä varten on 
käytettävissä interaktiivinen verkkotyökalu, jolla voidaan nopean skannauksen avulla 
määrittää, voiko vaikutuksia aiheutua. Jos tämän nopean laskeumia koskevan skannauksen 
jälkeen näkyviin tulee vihreä valo, haitallisia vaikutuksia ei ole odotettavissa. Jos työkalun 
näyttämä valo on punainen, voi olla sellaisia haitallisia vaikutuksia, joita on syytä tarkastella 
perusteellisemmin asianmukaisessa arvioinnissa (https://www.milieuinfo.be/voortoets/). 

Saksa – Kynnysarvojen asettaminen merkittävien haitallisten vaikutusten määrittämiseksi 

Asianmukaisen arvioinnin keskeisin tehtävä on arvioida Natura 2000 -alueilla suojeltaviin 
lajeihin ja luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyttä. Arviointi on kuitenkin ollut 
vaikeaa niin Saksassa kuin muissakin maissa, sillä siihen liittyy paljon subjektiivisuutta. Tämän 
vuoksi toimivaltaisilla viranomaisilla ei useinkaan ollut riittävää tieteellistä varmuutta 
voidakseen perustella suunnitelman tai hankkeen hyväksymistä tai epäämistä. 

Puuttuakseen tähän ongelmaan ja varmistaakseen, että vaikutusten merkittävyyden arvioinnin 
käytännön toimintatavat olisivat yhtenäiset ja johdonmukaiset, Saksan liittovaltion 
luonnonsuojeluvirasto (BfN) teetti tutkimuksen, jonka tavoitteena oli tuottaa kaikkiin Saksassa 
esiintyviin luonnonsuojeludirektiiveissä tarkoitettuihin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien 
vaikutusten merkittävyyden arviointia koskevat tieteellisesti testatut säännöt ja käytännöt. 
Tutkimushankkeessa laadittu ohjeasiakirja julkaistiin vuonna 2007 (Lambrecht & Trautner 2007). 

A: Standardien tausta ja tila 

Saksan liittovaltion korkein hallinto-oikeus (BVerwG) on tullut Euroopan unionin 
tuomioistuimen asiassa Waddenzee antaman tuomion perusteella siihen tulokseen, että 
Natura 2000 -alueen suojelutavoitteisiin kuuluvan luontotyypin menetyksen olisi yleisesti 
ottaen katsottava olevan merkittävä alueen koskemattomuuteen kohdistuva haitallinen 
vaikutus. Myös Euroopan unionin tuomioistuimen 11.4.2013 asiassa Galway antama tuomio (C-
258/11) osoittaa selvästi, että Natura 2000 -alueiden luontotyyppien tiukka suojelu on tarpeen 
ja että vähäistenkin menetysten voidaan tietyissä olosuhteissa arvioida olevan merkittäviä. 

Lambrechtin & Trautnerin (2007) standardeissa annetaan suuntaa-antavia merkittävyyden 
tasoja, jotta suhteellisen vähäisiin menetyksiin voitaisiin puuttua asianmukaisesti. Nämä 
standardit kehitettiin tieteellisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa, minkä jälkeen niistä 
keskusteltiin ja niitä arvioitiin laajassa kuusivuotisessa asiantuntijoiden 
osallistumismenettelyssä. Ne ovat nykyään laajalti hyväksyttyjä, niitä suositellaan 
suuntaviivoissa, hallintotuomioistuimet käyttävät niitä virallisesti ja säännöllisesti ja niitä 
käytetään laajalti kaikenlaisissa asianmukaisissa arvioinneissa. 

B: Standardien käsite 

Standardin lähtökohtana on se, että Natura 2000 -alueen suojelutavoitteisiin kuuluvien 
luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen pysyvää häviämistä olisi yleisesti ottaen pidettävä 
alueen koskemattomuuteen kohdistuvana merkittävänä haitallisena vaikutuksena. Tietyn 
asteista häviämistä voidaan kuitenkin tietyissä olosuhteissa pitää joidenkin luontotyyppien ja 
lajien kannalta merkityksettömänä. 

Ohjeissa esitetään merkittävyyden arvioimiseen tieteellisesti määritetyt kriteerit ja kynnysarvot, 
jotka perustuvat laadullisiin ja toiminnallisiin näkökohtiin sekä määrällisiin kriteereihin. Jotta 
vaikutus voidaan katsoa merkityksettömäksi, kaikkien seuraavien edellytysten on täytyttävä: 

https://www.milieuinfo.be/voortoets/
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A. Luontotyypin tärkeään tai erityiseen toimintaan tai muunnokseen ei kohdistu vaikutuksia. 
Luontotyyppien keskeisten piirteiden on pysyttävä muuttumattomina. 

B. Alueen absoluuttisen määrällisen pienenemisen ohjearvot (määritelty kullekin 
luontotyypille ja lajien elinympäristöille) eivät ylity. 

C. Alueen luontotyypin kokonaispinta-alan suhteellisen pienenemisen yhden prosentin arvo ei 
ylity. 

D. Muiden hankkeiden kanssa yhteiset kumulatiiviset vaikutukset eivät ylitä niille asetettuja 
kynnysarvoja (B ja C). 

E. Myöskään kumulatiiviset vaikutukset muiden vaikutustekijöiden kanssa eivät ylitä edellä 
asetettuja kynnysarvoja. 

C: Luontotyyppien menetystä koskevat kynnysarvot 

Merkityksettömien menetysten ohjearvot laadittiin luontotyyppikohtaisella ja lajikohtaisella 
lähestymistavalla käyttäen tiettyjä kriteerejä. Kynnysarvot määritettiin ottaen huomioon 
luontotyyppien haavoittuvuus, joka on arvioitu kolmen pääasiallisen kriteerin ja neljän 
toissijaisen kriteerin perusteella. 

Luontotyyppejä koskevat pääasialliset kriteerit: 

 luontotyypin ekologisesti elinkelpoinen vähimmäisalue; 

 luontotyypin keskimääräinen pinta-ala Natura 2000 -alueilla; 

 luontotyypin kokonaispinta-ala Natura 2000 -verkostossa. 

Toissijaiset kriteerit: 

 luontotyypin harvinaisuus tai yleisyys; 

 ensisijaisesti suojeltavan luontotyypin asema; 

 luontotyypin uhkatilanne; 

 uusiutumiskyky. 

Natura 2000 -verkostoon kuuluvien luontotyyppien valtakunnallisen kannan arvioinnin 
perusteella määriteltiin viisi haavoittuvuusluokkaa maaluontotyypeille ja kaksi luokkaa 
meriluontotyypeille (ks. taulukko 1).  

Tämän jälkeen laadittiin matriisi, jossa haavoittuvuusluokat yhdistettiin kolmeen suhteellisen 
pinta-alan menetyksen tasoon (tasot I, II ja III), jotka vastaavat 1 prosentin, 0,5 prosentin ja 
0,1 prosentin suhteellista menetystä. Kullekin luontotyyppiluokalle ja kullekin suhteellisen 
menetyksen tasolle arvioitiin hyväksyttävän absoluuttisen pinta-alamenetyksen kynnysarvot 
kunkin luontotyyppiluokan osalta (ks. taulukko 1). 

Taulukko 1: Luontodirektiivin liitteessä I lueteltujen suojeltujen luontotyyppien hyväksyttävien 
muiden kuin merkittävien menetysten absoluuttisten ja suhteellisten kynnysarvojen ohjearvot 
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Suhteellisen 

menetyksen 

tapauksessa: 

Taso Ohjearvojen luokat 

(hyväksyttävän määrällisen ja absoluuttisen luontotyypin 

menetyksen kynnysarvot) 

1 2 3 4 5 6a 6b 

Erityinen 

meriluokka 

 

< 1 % 

I. 

perus- 

ohjearvo 

0 m2 25 m2 50 m2 100 m2 250 m2 500 m2 0,5 ha 

< 0,5 % II. 

keski- 

ohjearvo 

0 m2 125 

m2 

250 

m2 

500 m2 1 250 m2 2 500 m2 2,5 ha 

< 0,1 % III. 

ylempi 

ohjearvo 

0 m2 250 

m2 

500 

m2 

1 000 m2 2 500 m2 5 000 m2 5 ha 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Saksassa esiintyvistä 91 luontotyypistä 21:n osalta ei 
hyväksytä lainkaan menetystä, kun taas muiden luontotyyppien osalta joitakin menetyksiä 
voidaan pitää merkityksettöminä, jos kullekin luontotyypille määriteltyjä ohjearvoja ei ylitetä.  

Pinta-alan absoluuttisen menetyksen suhteuttaminen suhteelliseen menetykseen merkitsee 
sitä, että suurempi luontotyyppialue mahdollistaa suuremman absoluuttisen menetyksen, 
kunhan se edustaa pienempää osuutta siitä pinta-alasta, johon kohdistuu vaikutuksia. 
Kynnysarvojen vahvistamisessa otettiin huomioon elinkelpoisen luontotyypin vähimmäispinta-
ala. Tietyille liitteessä I luetelluille luontotyypeille Saksassa määritellyt luontotyypin menetyksen 
ohjearvot esitetään jäljempänä olevassa taulukossa 2. 

Taulukko 2: Tietyille liitteessä I luetelluille luontotyypeille Saksassa määritellyt luontotyypin 
menetyksen ohjearvot  

Koodi Luontotyyppi Luontotyypin menetyksen ohjearvo 

(neliömetreinä) 

Luok

ka 

Taso I Taso II Taso III 

Jos 

menety

s on  

 1 % 

Jos 

menety

s on  

 0,5 % 

Jos 

menetys on  

 0,1 % 

9110 Luzulo-Fagetum-pyökkimetsä 5 250 1 250 2 500 

9130 Asperulo-Fagetum-pyökkimetsä 5 250 1 250 2 500 

9170 Tammi- ja valkopyökkimetsä 4 100 500 1 000 

91E0* Tulvametsä 4 100 500 1 000 

6510 Alankojen niitetyt niityt 4 100 500 1 000 
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4030 Eurooppalaiset kuivat nummet 3 50 250 500 

6430 Kostea suurruohokasvillisuus 3 50 250 500 

6120* Kuivat kalkkipitoiset niityt 2 25 125 250 

7110* Keidassuot 1 0 0 0 

7220* Huurresammallähteet, joissa 

muodostuu kalkkiliejusaostumia 

1 0 0 0 

C: Eläinlajien elinympäristöjen menetyksen kynnysarvot 

Suojeltujen lajien elinympäristöjen hyväksyttävien menetysten kehittäminen perustui 
pääasiassa lajien elinympäristöjen tavalliseen kokoon ja tutkimuskirjallisuuskatsaukseen, jossa 
otettiin huomioon yksilöiden elinpiirit, reviirien koot ja liikkuvuus sekä populaatioiden 
levinneisyys. Lajit ryhmiteltiin kahdeksaan keskimääräisten elinpiirien luokkaan, jotka 
määriteltiin tutkimuksen (Bink 1992) mukaisesti seuraavasti: < 1 ha, 4 ha, 16 ha, 64 ha, 260 ha, 
10 km2, 40 km2 ja 160 km2. 

Sitten merkittävyystasojen ohjearvot määritettiin niin, että ne ovat 1/100 tai 1/1000 luokan 
arvosta sen mukaan, onko kyseinen luokka valittu yksilöitä vai populaatioita varten. Ohjearvojen 
osalta on otettava huomioon myös menetysten suhteellisten ja absoluuttisten tasojen 
yhdistelmä. 

Lisäksi on otettava huomioon lajin erityinen elinympäristön käyttö sen määrittämiseksi, minkä 
elinympäristöjen osien osalta ohjearvoja voidaan käyttää. Erittäin uhanalaisille lajeille ei anneta 
ohjearvoa, eli merkittävän vaikutuksen kynnysarvon katsotaan olevan nollaa suurempi. 

Luontodirektiivin liitteessä II tarkoitetuista 53 lajista 16:lle ei ole määritelty kynnysarvoja. Sama 
koskee 20:tä lintudirektiivissä luetelluista 98 lajista. Toisin sanoen mitään menetystä ei 
todennäköisesti hyväksytä. Kaikki asiakirjassa esitetyt päätelmät, luvut ja kynnysarvot on 
tarkoitettu ainoastaan ohjeiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen asianmukainen arviointi 
edellyttää tapauskohtaista pohdintaa.  

D: Standardien edut 

Ohjeasiakirja on sen julkaisemisen jälkeen todettu asianmukaiseksi useissa saksalaisissa 
tuomioistuimissa, ja nykyään sitä sovelletaan koko maassa. Yli kymmenen vuoden kokemuksen 
perusteella voidaan todeta, että tällä lähestymistavalla on useita etuja: 

 Avoimuuden ja objektiivisuuden lisääntyminen sekä selkeä arviointikehys 
koskemattomuuteen kohdistuvien merkittävien haitallisten vaikutusten arviointia varten. 

 Asianmukaista arviointia koskevat säännöt ovat selkeät kaikille (ehdottaja, konsultit, 
toimivaltainen viranomainen, luonnonsuojeluviranomainen, tuomarit tai tuomioistuimet 
sekä kansalaiset). 

 Standardeilla taataan arviointien laatu. 

 Lähestymistavasta voi olla hyötyä myös muiden vaikutusten kannalta (asteittaisten 
menetysten osalta). 

 Tarjotaan parempi oikeusvarmuus ja suunnitteluvarmuus. 

Lisätietoja kehityksestä tai käytöstä käytännössä ja oikeuskäytännössä on saatavilla seuraavista 
asiakirjoista: 

Lambrecht H., Trautner J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur 
Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil Fachkonventionen, 
Schlussstand Juni 2007. (Asiantuntijatietoa koskeva järjestelmä ja säännöt asianmukaisen 



 

11 
 

arvioinnin puitteissa tehtävää merkittävyyden arviointia varten – Loppuraportti, 
asiantuntijasääntöjä koskeva osa, viimeinen versio kesäkuussa 2007. Saksaksi.) 
https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html 

Bernotat, D. (2013): Appropriate Assessment: Standards of significance for more planning 
certainty. Suunnitteluvarmuuden parantamisen kannalta tärkeitä asianmukaisen arvioinnin 
merkittävyysstandardeja koskeva esitelmä luonnonsuojelua koskevassa Jaspers-seminaarissa, 
Bryssel, 10.4.2013. 
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessme
nt%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2. 

 

Saksa – Kriteerit luonnonvaraisten eläinten kuolleisuuden arvioimiseksi hankkeiden ja 

toimien yhteydessä 

Saksassa kehitettiin vuosina 2008–2016 luokittelujärjestelmä ihmisen aiheuttaman lajitason 
kuolleisuuden merkityksen tarkastelua varten. Järjestelmässä otetaan huomioon 
populaatiobiologiaan ja luonnonsuojelun tasoon liittyvät parametrit.  

Ensiksi kehitettiin PSI-indeksi (Population Biology Sensitivity Index), joka perustuu 
kuolleisuuden, eliniän, eläimen ensimmäisen lisääntymiskerran iän, lisääntymisnopeuden, 
kansallisen populaation koon ja populaatiokehityksen kaltaisiin parametreihin. Mitatut arvot 
muunnettiin useimpien parametrien osalta pisteytysjärjestelmäksi, jolla merkitään 
haavoittuvuutta ihmisen aiheuttamalle kuolleisuudelle alkaen suuresta haavoittuvuudesta (1 
piste) ja päättyen vähäiseen haavoittuvuuteen (9 pistettä).  

Lisäksi luotiin NWI-indeksi (Conservation Value Index). Tässä indeksissä otetaan huomioon 
sellaiset parametrit kuin ”asema kansallisessa punaisessa luettelossa”, ”runsaus Saksassa”, 
”populaation tila” (Natura 2000 -järjestelmän mukaisesti) ja ”kansallinen vastuu lajista”.  

Lajikohtaisten arviointien toteuttamisen helpottamiseksi molemmat indeksit (PSI ja NWI) 
yhdistettiin matriisissa, minkä tuloksena saatiin MGI-indeksi (Index of Mortality Sensitivity). 
Tämän indeksin avulla voidaan arvioida yksilön menetyksen vaikutusta koko populaatioon. Sen 
avulla voidaan havaita, mitkä lajit (sen mukaan, kuinka harvinaisia, uhanalaisia ja herkkiä ne 
ovat) ovat sellaisia, että vain muutaman yksilön menetystä on pidettävä arvioinneissa 
merkittävänä. MGI-indeksi mahdollistaa myös niiden runsaiden lajien tunnistamisen, jotka eivät 
vaadi yksityiskohtaisempaa tarkastelua hankkeeseen liittyvän kuolleisuusriskin osalta, ainakaan 
silloin, kun kyse on vain muutamasta yksilöstä. 

Indeksien lisäksi viranomaiset ovat myös laatineet ohjeita siitä, miten MGI-indeksiä sovelletaan 
suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Suunnittelu- ja lupaprosesseissa törmäys- tai 
kuolleisuusriskit on otettava huomioon hankekohtaisesti. Esimerkiksi tuuliturbiineista, 
voimajohdoista (törmäykset ja sähköiskut) ja liikennereiteistä (maantiet ja rautatiet) aiheutuva 
lintujen kuolleisuusriski ei ole pelkästään lajikohtainen, vaan se voi myös määräytyä hanketyypin 
mukaan. Sama koskee lepakoita. 

Tämän vuoksi toisessa vaiheessa kunkin lajin osalta tiettyihin hanketyyppeihin liittyvä 
kuolleisuusriski jaettiin neljään luokkaan lintujen osalta (törmäykset voimajohtoihin, sähköiskut 
keskijännitemastoista sekä törmäykset autoihin ja tuuliturbiineihin) ja kahteen luokkaan 
lepakoiden osalta (törmäykset autoihin ja tuuliturbiineihin). Arviointi perustuu laajaan 
tutkimuskirjallisuuskatsaukseen, joka koskee kunkin hanketyypin yhteydessä Saksassa ja 
Euroopassa kuolleiden eläinten lukumäärää, sekä tietoon lajien biologiasta ja käyttäytymisestä 
(esimerkiksi liikkuvuus, elinpiirin koko, lentokorkeus, lentokäyttäytyminen, liikkumiskyky, 
liikkumisnopeus, ruumiinkoko, siipiväli tai näkökyky), asiantuntijoiden julkaisemiin arvioihin 
(mukaan luettuina julkaistut kansalliset ja kansainväliset suuntaviivat) ja omiin arvioihin. Eri 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
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hankkeiden aiheuttamia vahinkoja koskevia tilastoja tulkittaessa otettiin huomioon myös kunkin 
lajin runsaus.  

Tämän jälkeen tiettyihin hanketyyppeihin liittyvä kuolleisuusriski yhdistettiin yleiseen 
kuolleisuusherkkyyteen (MGI-indeksi), mistä seurasi tiettyihin hanketyyppeihin liittyvä 
kuolleisuusherkkyyden indeksi (vMGI-indeksi).  

Tämän havainnollistamiseksi voidaan todeta, että ”suuri törmäysriski” voimajohtojen, 
tuuliturbiinien tai teiden tapauksessa ei automaattisesti tarkoita ”merkittävästi lisääntynyttä 
kuolleisuusriskiä” (suojelulakien merkityksessä) lajeille, joiden luonnollinen kuolleisuus on 50–
60 prosenttia. Äärimmäisempiä esimerkkejä ovat hyönteiset (esimerkiksi monet perhoset ja 
sudenkorennot), joiden törmäysriski maanteillä on suuri, mutta joiden viimeisen kehitysvaiheen 
saavuttaneista yksilöistä 100 prosenttia kuolee joka tapauksessa luonnollisesti joka vuosi. Nämä 
eläimet ovat sopeutuneet suuriin menetyksiin koko autekologiassaan (korkea luonnollinen 
kuolleisuus, alhainen elinikä, suuri lisääntymisnopeus ja suuri populaatiokoko). Näin ollen tietyt 
infrastruktuureista johtuvat ihmisen aiheuttamat kuolleisuusriskit ovat lyhytikäisille lajeille 
paljon vähäisempiä kuin pitkäikäisille lajeille, joiden luonnollinen kuolleisuus ja lisääntyminen 
on vähäistä (K-strategistit). MGI-menetelmän avulla nämä autekologiset näkökohdat ja erot 
otetaan huomioon hankekohtaisten kuolevuusriskien arvioinnissa. 

Lopuksi kutakin yksittäistä tapausta on arvioitava sen perusteella, kuinka suuri ristiriita 
hankkeesta voi aiheutua vaikutusten kohteena olevan lajin yksilöiden lukumäärän kanssa. Tätä 
varten sovelletaan ”konstellaatiokohtaista riskiä” (KSR). Tämän riskin arviointi perustuu 
aluekohtaisiin tietoihin ja hankeparametreihin. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että MGI-indeksillä ei voida korvata kuolleisuutta koskevaa 
arviota kussakin yksittäisessä tapauksessa. Sen sijaan eriytetyt luokitukset auttavat tekemään 
kuolleisuusriskien arvioinnista objektiivisempaa esimerkiksi vaikutusten lieventämistä koskevan 
asetuksen (Saksan liittovaltion luonnonsuojelulain nojalla) tai luontodirektiivin 6 artiklan 
(asianmukainen arviointi) ja 12 artiklan (lajien suojelu) säännösten tai 
ympäristövastuudirektiivin säännösten yhteydessä. Menetelmän tavoitteena on tarjota 
standardoitu tapa arvioida lajien kuolleisuuden vaikutuksia ja lisätä siten vaikutustenarviointien 
objektiivisuutta ja avoimuutta. 

BERNOTAT, D. & DIERSCHKE, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 

wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. 3. Fassung – Stand 20.9.2016. – 

Leipzig (Bundesamt für Naturschutz), 460 s. 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html  

 

Italia – Luontodirektiivin 6 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisia arviointeja koskevat kansalliset 

suuntaviivat 

Italia on hiljattain julkaissut kansalliset suuntaviivat, joissa kuvataan luontodirektiivin 6 artiklan 
3 ja 4 kohdan mukaista selvitystä, asianmukaista arviointia ja poikkeusten täytäntöönpanoa 
koskevat menettelyt. 

Asiakirjan laati vaikutustenarvioinnin alalla toimivaltaisten kansallisten ja alueellisten 
viranomaisten ja julkishallintojen edustajista koostuva työryhmä. Siinä otetaan huomioon 
toimivuustarkastuksen aikana saadut ehdotukset ja komission 6 artiklaa koskevien ohjeiden 
päivitys. 

Suuntaviivoilla pyritään yhdenmukaistamaan 6 artiklan 3 ja 4 kohdan kansallisen tason 
täytäntöönpanoa. Niillä edistetään suunnitelmien, ohjelmien, hankkeiden, interventioiden ja 
toimien (P/P/P/I/A), ei ainoastaan suunnitelmien ja hankkeiden, sisällyttämistä menettelyyn. On 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html
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laadittu ”selvitysmalli”, jotta voidaan varmistaa yhtenäinen lähestymistapa tässä vaiheessa ja 
yhdenmukaisten arviointikriteerien käyttö kansallisella tasolla. Lisäksi on laadittu 
”toteuttajamalli” asiaa koskevien P/P/P/I/A-tietojen esittämistä varten. Suuntaviivat sisältävät 
asianmukaisen arvioinnin osalta yksityiskohtaisia eritelmiä sisällöstä ja huomioon otettavista 
tiedoista sekä erityisistä säännöksistä ja osatekijöistä, jotka koskevat Natura 2000 -alueisiin 
kohdistuvien vaikutusten tutkimista ja niiden merkityksen laadullista ja määrällistä analyysia.  

Direktiivin 6 artiklan 4 kohdan mukaisen poikkeuksen osalta vaihtoehtoisten ratkaisujen 
arviointia käsitellään suuntaviivoissa niitä koskevassa luvussa. Suuntaviivoissa korostetaan, että 
tämä arviointi on edelleen muodollisesti ja kaikissa tapauksissa edellytys 6 artiklan 4 kohdassa 
säädetyn poikkeusmenettelyn sallimiselle, vaikka sen uskotaan asianmukaisen arvioinnin 
yhteydessä myös antavan mahdollisuuden ohjata ehdotus kohti ratkaisuja, joiden 
ympäristövaikutukset ovat vähäisemmät.  

Lisäksi suuntaviivoissa kuvataan erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavien syiden 
todentamisen perusteita, asianmukaisten korvaavien toimenpiteiden määritys- ja 
täytäntöönpanomenetelmiä sekä selvennyksiä, jotka liittyvät niiden tarkastamiseen ja Euroopan 
komissiolle ilmoittamista koskevaan menettelyyn, joka suoritetaan täyttämällä asianmukainen 
lomake. Korvaavien toimenpiteiden osalta ehdotetaan seuraavia vähimmäiskorvaussuhteita: 2: 
1-suhde yhteisön tärkeinä pitämien ensisijaisesti suojeltavien luontotyyppien ja/tai lajien osalta 
(koskee myös ensisijaisesti suojeltavien lajien elinympäristöjä); 1,5: 1-suhde yhteisön tärkeinä 
pitämien luontotyyppien ja/tai lajien osalta (koskee myös lajien elinympäristöjä); 1: 1-suhde 
muiden luontotyyppien, lajien tai lajien elinympäristöjen osalta. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf  

 

NATURA 2000 -ALUEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI 

(ITALIAN KANSALLISIIN SUUNTAVIIVOIHIN SISÄLTYVÄN SELVITYSMALLIN OSA)  

1. YHTEISÖN TÄRKEINÄ PITÄMÄT LUONTOTYYPIT 

Ehdotukseen liittyvät yhteisön tärkeinä pitämät luontotyypit (luontodirektiivin liite I): 

 ........ 

 ........ 

Yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien mahdollinen 
menetys: 

- Luontotyypin koodi: ................ 

- toistetaan jokaisen asiaan liittyvän luontotyypin osalta 

□ Ei □ Kyllä 

     □ Pysyvä 

     □ Tilapäinen 

 

Yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien mahdollinen 
pirstoutuminen: 

- Luontotyypin koodi: ................ 

- toistetaan jokaisen asiaan liittyvän luontotyypin osalta 

□ Ei □ Kyllä 

     □ Pysyvä 

     □ Tilapäinen 

 

2. YHTEISÖN TÄRKEINÄ PITÄMÄT LAJIT JA LAJIEN ELINYMPÄRISTÖT 

Ehdotukseen liittyvät yhteisön tärkeinä pitämät lajit (luontodirektiivin liite II ja 
lintudirektiivin 4 artikla): 

 ........ 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf
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 ........ 

Mahdolliset yhteisön tärkeinä pitämiin lajeihin kohdistuvat 
häiriöt: 

-  Laji: ……………………………………………………………… 

-  toistetaan jokaisen asiaan liittyvän lajin osalta 

□ Ei □ Kyllä 

     □ Pysyvä 

     □ Tilapäinen 

 

Yhteisön tärkeinä pitämien lajien mahdollinen suora tai 
välillinen menetys (toistetaan jokaisen asiaan liittyvän lajin 
osalta): 

- Laji: ……………………………………………………………… 

- Yksilöiden, parien jne. lukumäärä tietolomakkeesta 

□ Ei □ Kyllä 

Arvio menetettyjen 
määrästä 
(yksilöiden, parien 
jne. lukumäärä)  

Lajien elinympäristöjen mahdollinen menetys tai 
pirstoutuminen: 

- Laji: ………………………………………………………………..... 

- Lajin elinympäristön tyyppi: 

........................................................................................ 

(toistetaan jokaisen asiaan liittyvän lajin osalta) 

□ Ei □ Kyllä 

     □ Pysyvä 

     □ Tilapäinen 

 

3. KUMULATIIVISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Voivatko muut suunnitelmat, ohjelmat, hankkeet, interventiot ja toimet (P/P/P/I/A) johtaa 
merkittäviin kumulatiivisiin ja/tai synergioita aiheuttaviin vaikutuksiin kyseisellä Natura 
2000 -alueella yhdessä kyseisen ehdotuksen kanssa? 

      □ Kyllä   □ Ei 

Jos vastasit kyllä, ilmoita muut P/P/P/I/A-ehdotukset ja kuvaile, miten ne vaikuttavat 
merkittävästi alueeseen yhdessä käsiteltävänä olevan ehdotuksen kanssa: 

................................................................................................................................................. 

4. VÄLILLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Voiko ehdotuksella olla välillisiä vaikutuksia Natura 2000 -alueeseen? 

      □ Kyllä   □ Ei 

Jos vastasit kyllä, ilmoita millaisia vaikutuksia:  

................................................................................................................................................. 

5. ARVIOINNIN YHTEENVETO 

Voiko P/P/P/I/A aiheuttaa suoria, välillisiä ja/tai kumulatiivisia, jopa mahdollisia, vaikutuksia 

yhteisön tärkeinä pitämiin luontotyyppeihin? 

      □ Kyllä   □ Ei 

Jos vastasit kyllä, miksi:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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Voiko P/P/P/I/A aiheuttaa suoria, välillisiä ja/tai kumulatiivisia, jopa mahdollisia, vaikutuksia 

yhteisön tärkeinä pitämiin lajeihin? 

      □ Kyllä   □ Ei 

Jos vastasit kyllä, miksi:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Voiko P/P/P/I/A aiheuttaa suoria, välillisiä ja/tai kumulatiivisia, jopa mahdollisia, vaikutuksia 

Natura 2000 -alueen (tai alueiden) koskemattomuuteen? 

      □ Kyllä   □ Ei 

Jos vastasit kyllä, miksi:  

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. SELVITYKSEN PÄÄTELMÄT 

Päätelmät ja perustelut (perusteltu lausunto):  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

7. SELVITYKSEN TULOS: 

□ Myönteinen: asianmukaista 
arviointia ei tarvita 

□ Kielteinen: vaaditaan asianmukainen 
arviointi 

Lähde: Natura 2000 -alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia koskevat suuntaviivat (Italia). 

Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA). Direttiva 92/43/CEE ”Habitat” art. 

6, paragrafi 3 e 4. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2019.  

 

1.3 Irlannin kansallisen sähköohjelman asianmukainen arviointi – kumulatiivisten vaikutusten 

arviointi 

Grid25-täytäntöönpano-ohjelma on Irlannin vuoteen 2025 saakka ulottuva sähköverkon 
kehittämissuunnitelma. Sen tavoitteena on varmistaa uusiutuvista ja tavanomaisista lähteistä 
saatavan sähkön pitkän aikavälin kestävä ja luotettava toimitus kaupungeille, kylille, kodeille ja 
muille keskeisille markkinoille, jotka tarvitsevat sähköä.   

Vuoteen 2025 ulottuvan täytäntöönpano-ohjelman tärkeimpiä tavoitteita ovat muun muassa  

• se, että päivitetään 2 530 km olemassa olevaa verkkoa, ja 

• se, että rakennetaan 828 km uutta infrastruktuuria.  

Grid25-täytäntöönpano-ohjelmalla, joka on korkean tason strategia, tarjotaan viitteitä siitä, 
minkä tyyppisiä infrastruktuuritarpeita tulevaisuudessa todennäköisesti syntyy, kun otetaan 
huomioon uusiutuvaa energiaa koskeva hallituksen politiikka ja kysynnän ennustettu kasvu, 
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mutta siinä ei määrätä tarkasti infrastruktuurin, kuten tuotantolaitosten tai muuntajien, 
sijainnista eikä siirtojohtojen reiteistä. Sen sijaan sillä tarjotaan suuntaa-antava yleiskatsaus 
verkon tulevaa kehittämistä varten ehdotetusta yleisestä lähestymistavasta. 

Ohjelma on arvioitu asianmukaisesti luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Koska 
täytäntöönpano-ohjelma koskee koko Irlantia ja sillä voi olla synergiavaikutuksia Irlannin rajojen 
ulkopuolella, arviointi tehtiin kaikkien Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin 
Natura 2000 -alueiden osalta.  

Alustavalla tutkimuksella selvitettiin, minkälaisia vaikutuksia täytäntöönpano-ohjelmasta voi 
mahdollisesti aiheutua. Vaikutuksen tyyppi riippuu rakennettavan infrastruktuurin tyypistä, 
mukaan lukien  

 laitokseen perustuva infrastruktuuri, muun muassa sähköntuotantoasemat ja 
muuntajat;  

 lineaarinen infrastruktuuri, muun muassa ilmajohdot ja maanalaiset kaapelit. 

Täytäntöönpano-ohjelman toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset luokiteltiin 
useisiin eri luokkiin:  

 luontotyypin alueen menetys tai väheneminen; 

 keskeisille lajeille aiheutuvat häiriöt; 

 luontotyyppien tai lajien elinympäristöjen pirstoutuminen; 

 lajin tiheyden väheneminen; 

 muutokset keskeisissä suojeluarvoa kuvaavissa indikaattoreissa, kuten veden laadun 
heikkeneminen ja veden määrän väheneminen. 

Täytäntöönpano-ohjelman luonteen vuoksi vaikutuksia kuvattiin yleisellä tasolla, mutta ne 
yksilöitiin erikseen kaikkien selvitettyjen alueiden osalta. Selvitysprosessissa yksilöitiin noin 340 
erityisten suojelutoimien aluetta ja 97 erityistä suojelualuetta, joihin täytäntöönpano-
ohjelmassa ehdotettu infrastruktuurin kehittäminen voisi mahdollisesti vaikuttaa joko suoraan 
tai välillisesti. Rajatylittävät yhdysjohdot voivat lisäksi vaikuttaa 18 erityisten suojelutoimien 
alueeseen ja kahteen erityiseen suojelualueeseen Pohjois-Irlannissa.  

Tämän jälkeen asianmukaisessa arvioinnissa tarkasteltiin mahdollisia haitallisia vaikutuksia, joita 

aiheutuu pelkästään täytäntöönpano-ohjelman soveltamisesta tai sen yhdistämisestä muihin 

suunnitelmiin, ohjelmiin ja/tai hankkeisiin. Ensiksi tehtiin kumulatiivisten vaikutusten arviointi 

sen varmistamiseksi, että ne otettiin asianmukaisesti huomioon arvioitaessa täytäntöönpano-

ohjelman mahdollisia merkittäviä vaikutuksia. 

Kumulatiivisten vaikutusten arviointi 

Arvioinnissa yksilöitiin tärkeimmät (kansallisen, alueellisen ja kreivikunnallisen tason) 
suunnitelmat, politiikat ja ohjelmat, jotka todennäköisesti johtavat kehitykseen, joka aiheuttaa 
vaikutuksia, jotka voivat yhdistyä Grid25-täytäntöönpano-ohjelman vaikutuksiin tai olla 
vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Tämä analyysi edellytti tietoa kaikkien tarkasteltavien 
suunnitelmien tai hankkeiden todennäköisistä vaikutuksista, ja vaikka joidenkin suunnitelmien 
todennäköisiä vaikutuksia koskevat tiedot olivat rajallisia, siinä voitiin tunnistaa 
vuorovaikutukset, jotka johtavat joidenkin suunnitelmien kumulatiivisiin vaikutuksiin. 
Seuraavassa taulukossa on muutamia esimerkkejä.  
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Politiikka, 
suunnitelma, ohjelma 
tai hankkeet  

Yhteisvaikutukset, jotka johtavat kumulatiivisiin vaikutuksiin  

Kansallinen (esimerkki) 

Transport 21 -ohjelma 

Mahdollisia yhteisvaikutuksia voi syntyä, jos uusia tai parannettuja 
liikennekäytäviä rakennetaan uuden tai parannetun 
siirtoinfrastruktuurin mukaisesti. Tällaisia vaikutuksia voivat olla 
muun muassa seuraavat:  

 Luontotyyppien häviäminen ja häiriöt. Vaikutuksia voi kohdistua 
kaikkiin maalla sijaitseviin alueisiin sen mukaan, missä 
infrastruktuuri ja siirtojohdot sijaitsevat tai mitä kautta ne 
reititetään. 

 Paikallisen hydrologian muutokset ja vaikutukset läheisiin 
luontotyyppeihin. Vaikutuksia kohdistuu todennäköisimmin 
pohjavedestä riippuvaisiin luontotyyppeihin, kuten avosoihin, 
turlough-lampiin ja turvesoihin.  

 Sedimentin saastuminen ja siihen liittyvät hydrologiset 
vaikutukset, jotka kohdistuvat pintavesistä riippuvaisiin lajeihin ja 
luontotyyppeihin. Tämä saattaa vaikuttaa lohiin, nahkiaisiin, 
kolorapuihin ja makean veden helmisimpukoihin. 

 Pilaavien aineiden (esimerkiksi polttoaineet, voiteluaineet ja 
betoni) päätyminen pinta- ja pohjavesiin rakentamisen aikana. 
Tämä saattaa vaikuttaa lohiin, nahkiaisiin, kolorapuihin ja makean 
veden helmisimpukoihin.  

 Lajien häiriintyminen rakennus- ja kunnossapitotoimien aikana. 
Sellaisiin lajeihin, joihin voi kohdistua vaikutuksia, kuuluvat 
rannikon ja makean veden erityisillä suojelualueilla pesivät ja 
talvehtivat linnut; saukot ja kuningaskalastajat silloin, kun 
rakentaminen tapahtuu vesistöjen läheisyydessä tai niiden yli; 
sekä lepakot silloin, kun rakentaminen vaikuttaa metsäalueisiin, 
pensaikkoihin tai piilopaikkoihin. 

 Lintujen törmäysvaara, jos ilmasiirtojohtoja asennetaan erityisten 
suojelualueiden läheisyyteen tai lintujen lentoreiteille.  

Alueellinen (esimerkki) 

Alueelliset 
jätehuoltosuunnitelmat  

Mahdollisia yhteisvaikutuksia voi syntyä, jos uusi jäteinfrastruktuuri 
ja uusi siirtoinfrastruktuuri toteutetaan yhdessä suojeltavaksi 
osoitetun alueen sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä.  

Todennäköiset merkittävät vaikutukset ovat samanlaisia kuin edellä 
kuvatut vaikutukset.  

Kreivikunta (esimerkki) 

Kreivikuntien ja 
kaupunkien 
kehittämissuunnitelmat  

Mahdollisia yhteisvaikutuksia voi syntyä, jos kreivikuntien ja 
kaupunkien kehittämissuunnitelmien toteuttamisen yhteydessä on 
tarpeen rakentaa uutta infrastruktuuria. Tähän liittyvän 
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siirtoinfrastruktuurin tarjoaminen voi johtaa edellä kuvatun 
kaltaisiin todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin.  

 

Hankkeet 

Merellä tapahtuvaa 
energiantuotantoa 
koskevat hankkeet  

Yhteisvaikutuksia voi syntyä merelle sijaitsevan infrastruktuurin ja 
maalla sijaitsevan infrastruktuurin rajapinnalla. Mahdollisesti 
aiheutuvia vaikutuksia ovat muun muassa seuraavat:  

 Luontotyyppien häviäminen ja häiriöt. Vaikutuksia voi kohdistua 
kaikkiin maalla sijaitseviin alueisiin sen mukaan, missä 
infrastruktuuri ja siirtojohdot sijaitsevat tai mitä kautta ne 
reititetään. Luontotyyppejä voi hävitä myös litoraali- ja 
rannikkoalueilla. Luontotyyppejä häviää enemmän niillä alueilla, 
joille asennetaan maanalaisia johtoja.  

 Sedimentin saastuminen ja siihen liittyvät hydrologiset 
vaikutukset, jotka vaikuttavat pintavesistä riippuvaisiin lajeihin ja 
luontotyyppeihin. Tämä saattaa vaikuttaa lohiin, nahkiaisiin, 
kolorapuihin ja makean veden helmisimpukoihin. 

 Pilaavien aineiden (esimerkiksi polttoaineet, voiteluaineet ja 
betoni) päätyminen pinta- ja pohjavesiin rakentamisen aikana. 
Tämä saattaa vaikuttaa lohiin, nahkiaisiin, kolorapuihin ja makean 
veden helmisimpukoihin.  

 Lajien häiriintyminen rakennus- ja kunnossapitotoimien aikana. 
Sellaisiin lajeihin, joihin voi kohdistua vaikutuksia, kuuluvat 
rannikon ja makean veden erityisillä suojelualueilla pesivät ja 
talvehtivat linnut; merinisäkkäät, kun merellä ja maalla sijaitsevan 
infrastruktuurin välillä on yhteenliitäntä; saukot ja 
kuningaskalastajat silloin, kun rakentaminen tapahtuu vesistöjen 
läheisyydessä tai niiden yli; sekä lepakot silloin, kun rakentaminen 
vaikuttaa metsäalueisiin, pensaikkoihin tai piilopaikkoihin. 

 

Arvioinnissa todettiin, että uuden energiantuotantoinfrastruktuurin kehittäminen yhdistettynä 
muuhun taloudelliseen kehitykseen voi johtaa luontotyyppien ja/tai lajien häviämiseen, lajien 
tai populaatioiden pirstoutumiseen sekä veden määrän tai laadun muutoksiin. Näitä mahdollisia 
ristiriitoja voitaisiin lieventää toimenpiteillä, jotka esitetään myöhemmin asianmukaisessa 
arvioinnissa, ja niitä käsiteltäisiin tarvittaessa alemman tason ympäristöarvioinnissa. 

Mahdollisten merkittävien vaikutusten arviointi ja lieventävien toimenpiteiden 
ehdottaminen 

Kuten edellä mainitaan, Grid25-täytäntöönpano-ohjelmassa esitetään ohjeellinen yleiskatsaus 
verkon tulevaa kehittämistä varten ehdotettuun yleiseen lähestymistapaan, eikä siinä määritetä 
tarkasti infrastruktuurin sijaintia. Tämä rajoittaa näin ollen suoritettavan arvioinnin tasoa ja 
merkitsee sitä, että mahdollisten merkittävien vaikutusten arviointi on tehtävä yleisellä tasolla. 
Vaikutuksia ja herkkyyttä tarkasteltiin sen vuoksi yleisesti. Arvioinnissa yksilöitiin, millaisia 
vaikutuksia asianomaisiin luontotyyppeihin ja lajeihin voidaan ennakoida kohdistuvan 
täytäntöönpano-ohjelman seuraavien pääosien osalta:  

 ilmasiirtojohdot; 
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 maanalaiset johdot; 

 uusien sähköasemien rakentaminen ja nykyisten sähköasemien laajentaminen; 

 alueiden siirtoverkon vahvistaminen. 

Viimeksi mainittujen osalta yksilöitiin kunkin alueen tärkeimmät herkkyydet ja esitettiin 
suosituksia ennakoitujen vaikutusten välttämiseksi (muun muassa tiettyjen erityisen herkkien 
alueiden välttäminen alueen siirtoverkkoa vahvistettaessa sekä siihen kannustaminen, että 
sähköasemat ja ilmajohtoreitit sijoitetaan kaupunkialueille tai vakiintuneiden tiheän asutuksen 
käytävien alueille ja vältetään herkempiä sisämaaylänköjä).  

Arvioinnissa yksilöitiin myös useiden yksityiskohtaiseen suunnitteluvaiheeseen edenneiden 
(mutta sijainniltaan ja reitiltään vielä avoimien) sähköverkon kehittämishankkeiden vaikutukset 
Natura 2000 -alueisiin, jotka sijaitsevat niiden läheisyydessä ja joihin kyseiset yksittäiset 
hankkeet voivat näin ollen vaikuttaa.  

Grid25-täytäntöönpano-ohjelman strategisen luonteen vuoksi tässä vaiheessa ei voitu kiistatta 
todeta, että täytäntöönpano-ohjelma ei vaikuta haitallisesti Natura 2000 -verkoston 
koskemattomuuteen. Sen vuoksi ehdotettiin lieventäviä toimenpiteitä merkittävien vaikutusten 
välttämisen varmistamiseksi.  

On ehdotettu kahden tason lieventäviä toimenpiteitä. Ensimmäisen tason toimenpiteillä 
ohjataan strategista lähestymistapaa vaikutusten lieventämiseen, kun taas toisen tason 
lieventävät toimenpiteet ovat vaikutuskohtaisempia, ja niitä sovelletaan silloin, kun hanketason 
ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) ja asianmukaisessa arvioinnissa havaitaan merkittäviä 
vaikutuksia. 

Yleiset lieventävät toimenpiteet on hahmoteltu tärkeimmille yksilöityjen vaikutusten luokille 
sekä tärkeimmille luontotyypeille ja lajeille, joihin vaikutuksia voi kohdistua. Esimerkiksi yleisen 
luontotyyppien menetyksen ja häiriöiden välttämistä ja lieventämistä koskevia toimenpiteitä 
kuvataan muun muassa turvesoiden ja turvemaiden, lintujen, lepakoiden, saukkojen, vedestä 
riippuvaisten luontotyyppien ja lajien sekä makean veden helmisimpukoiden ja muiden 
suojeltujen lajien osalta.  

Lieventäviä toimenpiteitä harkittaessa asetetaan ensisijaisesti etusijalle vaikutusten 
välttäminen niin, että vaikutuksia lievennetään ainoastaan, jos niitä ei voida välttää. Lisäksi 
kaikki alemman tason hankkeet, jotka toteutetaan täytäntöönpano-ohjelman täytäntöönpanon 
vuoksi, arvioidaan asianmukaisesti, kun niiden suunnittelun ja sijainnin yksityiskohdat ovat 
tarkemmin tiedossa.  

Kun lieventävät toimenpiteet on otettu käyttöön, katsotaan, että Grid25-täytäntöönpano-
ohjelmalla ei ole merkittäviä Natura 2000 -verkoston koskemattomuuteen kohdistuvia haitallisia 
vaikutuksia. Kaikille hankkeille, jotka toteutetaan täytäntöönpano-ohjelman puitteissa, tehdään 
kuitenkin selvitys ja tarvittaessa asianmukainen arviointi. 

Lähde: Natura Impact Statement in support of the Appropriate Assessment of the Grid25 
implementation programme. Saatavilla osoitteessa  

 https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-

of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf 

  

https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
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2. ERITTÄIN TÄRKEÄN YLEISEN EDUN KANNALTA PAKOTTAVAT SYYT  

2.1  Esimerkkejä erityyppisistä erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista syistä ja 

niiden perusteluista 

Luontodirektiivin 6 artiklan 4 kohta:  

”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.” 

 

I. Sosiaaliset tai taloudelliset erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavat syyt (alue, 
jolla on muita kuin ensisijaisesti suojeltuja piirteitä) 

Hanke: Sligon kreivikunnan Lough Talt -järvellä sijaitsevan olemassa olevan 
vedenpuhdistuslaitoksen ehdotettu päivitys (Irlanti, 2019).  

Hankkeen ja Natura 2000 -alueen kuvaus:  

Ylämaiden Lough Talt -järvi, joka on osa Lough Hoe Bogin erityisten suojelutoimien aluetta 
IE0000633, on 1950-luvulta lähtien toiminut yli 13 000 asukkaan vedenlähteenä yhden 
vedenpuhdistuslaitoksen avulla. Vedenpuhdistuslaitosta on parannettava, jotta juomakelpoisen 
veden tarjonta olisi tasaista ja vastaisi nykyisiä vedenottotasoja. Hydrogeologisissa 
tutkimuksissa päädyttiin siihen, että pitkittyneen kuivan sään aikana järvien vedenotto 
aiheuttaa osaltaan järven pinnankorkeuden merkittävää alenemista, millä on haitallisia 
vaikutuksia lettosiemenkotilon (Vertigo geyer) elinympäristöön. Tämän vaikutuksen 
välttämiseksi vedenottoa olisi vähennettävä noin 50 prosenttia merkittävän osan vuotta.  

Vaikka V. geyeriä ei ole tavattu alueella vuoden 2007 jälkeen, sen populaatiota pidetään maan 
mittakaavassa tärkeänä ja sen tila on palautettava. Ehdotetuilla suojelutoimenpiteillä 
parannetaan elinympäristön olosuhteita kastelu- ja uudelleenkostutusjärjestelmän avulla. Ne 
eivät kuitenkaan lievennä lajin häviämistä, joka on vedenottopaineiden vuoksi jo toteutunut. 
Ehdotettu hanke muuttaa edelleen abioottista ja bioottista dynamiikkaa, joka määrittää V. geyer 
-populaation rakenteen ja toiminnan, mikä viivästyttää lajin suojelutavoitteen saavuttamista.  

Vaihtoehtoiset ratkaisut:  

Seitsemän vaihtoehtoa, mukaan lukien ”ei tehdä mitään” -skenaario (nollavaihtoehto), arvioitiin 
niiden terveydellisten, sosiaalisten ja ekologisten vaikutusten perusteella. Ainoa välitön lyhyellä 
aikavälillä toteutettavissa oleva vaihtoehto on tehostaa käsittelyä nykyisellä 
vedenpuhdistuslaitoksella, jotta voidaan parantaa käsittelyä alkueläinloisten torjumiseksi ja 
ympäristöä saastuttavien trihalometaanien (THM) määrien kynnysarvojen ylittymisen 
estämiseksi. Tällä parannuksella tarjotaan juomakelpoista vettä paikalliselle väestölle noin 7–10 
vuoden ajan, sillä välin kun pitkän aikavälin kestävää ratkaisua kehitetään ja toteutetaan. 

Erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavan syyn perustelut: 

Tarjotaan turvallista ja luotettavaa juomavettä yli 13 000 asukkaalle. 
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Ehdotetut korvaavat toimenpiteet: 

Lettosiemenkotilon kestävän populaation palauttamista erityisten suojelutoimien alueelle 
ehdotetaan yksityiskohtaisessa ohjelmassa, jossa keskeistä kalkkipitoista avosuoelinympäristöä 
kastellaan tilapäisesti, kunnes alueen vedenottopaine lakkaa. Kastelun hallinnan lisäksi 
ehdotetaan kastelujärjestelmän toiminnan jatkuvaa seurantaa ja kotiloiden vaiheittaista 
siirtämistä avosuoelinympäristöön neljän vuoden aikana siten, että siirto aloitetaan vähemmän 
herkkien lajien siirtämisestä ja päätetään Vertigo geyerin siirtämiseen toiselta erityisten 
suojelutoimien alueelta, jossa sen suojelun taso on suotuisa. 

II. Erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavan syyn perustelut: ihmishenkien ja 
omaisuuden suojelu 

Hanke: Rösan polderin ohjattavan tulvasuojan toteuttaminen (Saksa, 2014).  

Hankkeen ja Natura 2000 -alueen kuvaus:  

Hankkeen tavoitteena on parantaa Rösan kylän lähistöllä sijaitsevan kuivan polderin olemassa 
olevat tulvasuojarakenteet HQ200-suojatasolle (tilastollisesti kerran 200 vuodessa tapahtuvan 
suurimman tulvimisen tulvavesimäärä). Hankkeen tärkeimmät osatekijät ovat seuraavat: noin 
7,5 kilometriä kunnostettuja suojapatoja, joiden pohjan leveys on viisi metriä ja harjanteen 
leveys kolme metriä; uudet tulo- ja päästölaitokset; sekä kaksi tulvasuojamuuria, joista toinen 
on 1 225 m pitkä ja toinen 310 m pitkä. Nykyisten suojapatojen suojataso on ainoastaan HQ100, 
mutta ennalta arvaamattomien äärimmäisten sääilmiöiden vuoksi tämän tason ylittävät tulvat 
ovat todennäköisiä ja voivat vahingoittaa vakavasti nykyisestä polderista alavirtaan sijaitsevia 
asutusalueita ja teollisuutta.  

Hanke rakennetaan erityisten suojelutoimien alueelle DE4340301 Muldeaue oberhalb Pouch, ja 
sen suora maan käyttöönotto vaikuttaa seuraaviin luontotyyppeihin: 6430 – 604 m2 (0,17 % 
tämän luontotyypin pinta-alasta erityisten suojelutoimien alueella); 6510 – 40 665 m2 (20,33 %); 
ja 91F0 – 456 m2 (0,46 %). Saksan virallisen vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa käytettävän 
menetelmän mukaan kaikkia näitä vaikutuksia pidetään merkittävinä (myös niitä, joiden maan 
käyttöönotto on näennäisesti vähäistä, sillä huomioon otetaan monia muita tekijöitä kuin pelkkä 
maan käyttöönoton prosenttiosuus). 

Vaihtoehtoiset ratkaisut:  

Jokilaakson luonteen vuoksi hankkeelle ei ole olemassa vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen 
määrittäminen johti kuitenkin siihen, että hankkeeseen tehtiin monia pienempiä mukautuksia, 
joilla vähennetään sen haitallisia vaikutuksia (muun muassa suojapadon rinteen kaltevuuden 
muuttaminen, mikä mahdollistaa niittyjen palauttamisen, sekä vähäiset suojapatojen ja -
muurien siirrot). 

Erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavan syyn perustelut: 

Polderin suojapadon rakentaminen on välttämätöntä padon turvallisuuden lisäämiseksi ja 
väestön suojelemiseksi tulvilta. Erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavan syyn tärkein 
perustelu liittyy näin ollen yleiseen turvallisuuteen ja ihmisen terveyteen.  

Ehdotetut korvaavat toimenpiteet: 

Erityisten suojelutoimien alueen sisälle luodaan luontotyyppiä 6430 suhteessa 1:8. 
Luontotyyppiä 6510 luodaan uudelleen suojapadon rinteille enimmäkseen erityisten 
suojelutoimien alueen ulkopuolelle suhteessa 1:5. Menetetyt metsäluontotyypit 91F0 (jotka 
ovat D-laatuisia) korvataan istuttamalla uutta metsää, jonka lajikoostumus on sama suhteessa 
1:4, sekä istuttamalla puupeite nykyisten metsien yhteyteen suhteessa 1:16, kaikki pääosin 
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alueen ulkopuolelle. Verkoston yhtenäisyyden säilyttämiseksi erityisten suojelutoimien aluetta 
laajennetaan kattamaan korvaavien toimenpiteiden sijaintipaikat. 

III. Erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavan syyn perustelut: muut syyt, mukaan 
lukien sosiaaliset ja taloudelliset syyt 

Hanke: Toursin ja Bordeaux’n välisen suurnopeusjunan julkiset rakennustyöt (Ranska, 2013).  

Hankkeen ja Natura 2000 -alueen kuvaus:  

Hanke koskee uutta Toursin ja Bordeaux’n välistä suurnopeusjunareittiä. Siihen sisältyy uuden 
radan (302 km) rakentaminen ja sen liittäminen olemassa oleviin ratoihin (38 km) sekä sivureitit, 
altaat, sähkölaitokset, yli- ja alikulkutiet (maatalous- ja eläinreitit), työskentelyalustat ja 
lisälaitokset.  

Reitti kulkee neljän erityisen suojelualueen (FR5412006 Vallée de la Charente en amont 
d’Angoulême, FR5412018 Plaines du Mirebelais et du Neuvillois, FR5412021 Plaines de 
Villefagnan ja FR5412022 Plaine de la Mothe St Héray Lezay) ja kahden erityisten suojelutoimien 
alueen (FR5402010 Vallée du Lary et du Palais ja FR5400405 Coteaux calcaires laine de la Mothe 
St Héray Lezay) lävitse. Haitalliset vaikutukset ovat 1,9 hehtaarin kosteiden niittyjen ja 4,2 
hehtaarin ruisrääkän (Crex crex) suojelun kannalta tärkeiden toissijaisten elinympäristöjen 
todennäköinen tuhoutuminen. Lisäksi se vaikuttaa suoraan 185 hehtaariin ja välillisesti (häiriö) 
2 947 hehtaariin isotrapin (Tetrax tetrax) mahdollisia elinympäristöjä ja johtaa kahden hehtaarin 
suuruisen Coenonympha oedippus -perhosen elinympäristönä toimivan alueen (kosteat 
nummet) tuhoutumiseen. Se johtaa myös sellaisen 0,35 hehtaarin suuruisen alueen 
tuhoutumiseen, joka on yksi parhaista luontotyypin 6210 puoliluontaiset kuivat niityt ja 
pensaikot kalkkipitoisilla alustoilla (Festuco-Brometalia) esiintymisalueista, ja tämän 
luontotyypin paikallisten yhteyksien pirstoutumiseen. 

Vaihtoehtoiset ratkaisut:  

Reitille arvioitiin kolme vaihtoehtoa. Suurnopeusradan reitin osittainen siirtäminen ei ole 
helppoa ja siksi päädyttiin siihen lopputulokseen, että valitulla vaihtoehdolla on vähiten 
haitallisia vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin siten, että se on silti teknisesti toteutettavissa. 

Erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavan syyn perustelut: 

Toursin ja Bordeaux’n välisen 340 kilometrin pituisen uuden radan myötä tämä suurnopeusrata 
(TGV) on yksi Euroopan tärkeimmistä rautatiehankkeista. Sillä luodaan tehokas yhteys Atlantin 
rannikolle, jotta voidaan vastata liikkuvuuden kasvavaan kysyntään. Koska kaupallinen nopeus 
on 300 km/h, matkustajien matkustaminen helpottuu ja liikennöinti reitillä sijaitseviin 
kaupunkeihin parantuu. Kun matka Pariisista Bordeaux’hon kestää vain hieman yli kaksi tuntia, 
rautatieliikenteen kilpailuetu lentoliikenteeseen nähden on ratkaiseva, mikä edistää 
liikennemuotosiirtymää. Tämä hanke on keskeisessä asemassa Euroopan laajuisten reittien 
vahvistamisessa: sillä luodaan yhteydet Pohjois- ja Itä-Euroopasta Atlantin rannikon kautta 
Lounais-Ranskaan ja Iberian niemimaahan. 

Sillä myös edistetään asianomaisten alueiden toimintaa seuraavilla tavoilla: alueellisten 
yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja markkinoiden laajentaminen; matkustamisen 
helpottaminen suurta liikkuvuutta vaativien toimintojen osalta, mikä on tärkeä peruste uuden 
toimipaikan perustamiselle tai siirtymiselle Pariisista muille alueille; matkailun ja erityisesti 
lyhytaikaisen oleskelun kehittäminen; työpaikkojen luominen rakennus- ja käyttöaikana; sekä 
suurten kaupunkihankkeiden kehittäminen. Juna on matkustajille nopea ja mukava 
liikenneväline, joka on 34 kertaa turvallisempi kuin auto. TGV voi kuljettaa jopa 1 000 
matkustajaa 300 km/h:n nopeudella. Se on myös energiatehokas ja tilaa säästävä 
liikennemuoto.  
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Suurnopeusjunalla on keskeinen tehtävä energialaskun pienentämisessä ja alueiden kestävässä 
kehittämisessä. Se tuottaa 20 kertaa vähemmän kasvihuonekaasuja kuin auto ja 45 kertaa 
vähemmän kuin lentokone. Siitä ei aiheudu paikallisia ilmansaasteita, sillä sähköjunien osuus 
liikenteestä on 90 prosenttia. Yhteisölle matkustajien tai tavaroiden kuljettamisesta aiheutuvat 
kustannukset saastumisen, onnettomuuksien ja ilmastovaikutusten osalta ovat 4,5 kertaa 
korkeammat maantieliikenteessä kuin rautatieliikenteessä.  

Ehdotetut korvaavat toimenpiteet: 

Ruisrääkkää varten ostettiin 35 hehtaaria 6,1 hehtaarin elinympäristön menetyksen 
korvaamiseksi. Isotrapin osalta korvaavat toimenpiteet kattavat 702 hehtaaria kolmella 
erityisellä suojelualueella siten, että 160 hehtaaria ostetaan ja 542 hehtaarin osalta tehdään 
hoitosopimus, johon sisältyy erityisten suojelualueiden käyttösuunnitelmien mukaisia 
toimenpiteitä. Suunnitteilla on seurantaohjelma, ja yksityinen elin osallistuu lajien 
uudelleenistutusta koskevaan ohjelmaan. Ostetaan viisi hehtaaria maata, jonka luontotyyppi on 
6210 (korvaus 1:14). 

IV. Erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavan syyn perustelut: muut syyt, jotka 
perustuvat komission lausuntoon 

Hanke: Tonavan vesiväylän syventäminen Straubingin ja Vilshofenin välillä Straubingin ja 
Deggendorfin välinen osuus (Saksa, 2019). 

Hankkeen ja Natura 2000 -alueen kuvaus:  

Straubingin ja Deggendorfin väliselle Tonavan osuudelle (noin 40 km) ei ole koskaan luotu 
edellytyksiä laivaliikenteelle matalan veden aikana (syväys 2 m), toisin kuin ylävirran (2,90 m) ja 
alavirran (2,70 m) alueilla, mikä tekee tästä osuudesta pullonkaulan. Joen 2,50 metrin syväys 
saavutetaan vain keskiveden aikaan, joka on vain 144 päivänä vuodessa. Hankkeen tavoitteena 
on poistaa tämä vesiliikenteen este ja kehittää parempia tulvasuojelutoimenpiteitä. Lopullisen 
suunnitelman mukaisesti joen uomaa syvennetään 20 cm:llä –2,20 metriin verrattuna nykyiseen 
–2,00 metrin matalan veden seisaukseen. Lisäksi uomaa syvennetään 9,7 km:n pituisella 
osuudella edelleen 45 cm:llä –2,65 metriin. Samaan aikaan tulvasuojelutoimenpiteillä olisi 
tarjottava suoja HQ100:aa vastaan (tulvaveden enimmäismäärä, joka syntyy tilastollisesti kerran 
100 vuodessa). 

Laivaliikenneväylän nykyisen profiilin vuoksi Straubingin ja Vilshofenin välisellä hankeosuudella 
tapahtuu eniten onnettomuuksia. Tutkimuksen mukaan onnettomuuksia tapahtuu 39 vuodessa 
(2004), ja määrä nousee liikenteen lisääntymisen vuoksi vuoteen 2025 mennessä 55,4:ään. 

Hanke vaikuttaa suureen erityisten suojelutoimien alueeseen (4 720 hehtaaria) DE7142301 
Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen. Todennäköiset merkittävät suorat ja välilliset 
vaikutukset ja yhteisvaikutukset kohdistuvat seitsemään kalalajiin, yhteen perhoslajiin ja yhteen 
nilviäislajiin sekä seitsemään luontotyyppiin, mukaan lukien ensisijaisesti suojeltava 
luontotyyppi 91E0* Alnus glutinosa- ja Fraxinus excelsior -tulvametsät. 

Vaihtoehtoiset ratkaisut:  

Valitun hankesuunnitelman lisäksi arvioitiin perusteellisesti neljä muuta vaihtoehtoa ja 
nollavaihtoehto. Mikään vaihtoehdoista ei aiheuttaisi merkittävästi vähäisempiä vaikutuksia 
kuin valittu vaihtoehto, sillä ne joko kattaisivat ehdotettua hanketta laajemman osan erityisten 
suojelutoimien alueesta tai niillä olisi merkittäviä vaikutuksia laajempaan suojeltujen lajien 
elinympäristöön.  

Erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavan syyn perustelut: 

a) Kansallisen ja EU:n liikennepolitiikan tavoitteen saavuttaminen: Tonavan syventäminen 
Straubingin ja Vilshofenin välillä sulkee aukon nykyisessä vesiväyläyhteydessä, joka yhdistää 
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Pohjanmeren Mustaanmereen Reinin, Mainin, Mainin–Tonavan kanavan ja Tonavan kautta. 
Unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun EU:n 
asetuksen (EU) N:o 1315/2013 perusteella Saksan liittovaltion Tonavan vesiväylä on osa 
Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkkoa, ja se on taloudellisesti erittäin tärkeä 
Euroopalle. 

b) Sisävesisatamien yhteyksien parantaminen: Hankkeella parannetaan hankealueen 
vesiliikenneolosuhteita Tonavan vedenkorkeuden ollessa alhainen. Muista liikennemuodoista 
poiketen Tonavan laivaliikenteessä on edelleen vapaata kuljetuskapasiteettia, jota voitaisiin 
käyttää tehokkaammin syventämällä laivaliikenneväylää.  

c) Turvallisuus ja vesiliikenteen helppous: Hankkeen toteuttaminen voisi vähentää 
onnettomuuksien määrää ennakoidusta 55,4 onnettomuudesta 42,4 onnettomuuteen vuodessa 
liikenteen lisääntymisestä huolimatta. 

d) Liikenteen ennakoitu kasvu: Rahtimäärän odotetaan kasvavan 7,0 miljoonasta tonnista 
vuodessa (2007) 9,7 miljoonaan tonniin vuodessa vuoteen 2025 mennessä tai kasvavan 
50 prosenttia 10,5 miljoonaan tonniin vuodessa. 

Ehdotetut korvaavat toimenpiteet: 

Kaikki luontotyypit, joihin kohdistuu vaikutuksia, mukaan lukien ensisijaisesti suojeltava 
luontotyyppi 91E0*, korvataan luomalla uusia luontotyyppialueita suhteessa 3:1. Maculinea 
nausithous -lajille luodaan uusia niittyelinympäristöjä, ja Unio crassus -lajille rakennetaan 
elinympäristöiksi uusia jokisaaria ja -haaroja (joista jälkimmäiset auttavat myös niitä kalalajeja, 
joihin kohdistuu vaikutuksia). Uusia luontotyyppialueita aiotaan seurata ja niiden suojelusta 
huolehtia pitkällä aikavälillä. 

Komission lausunto (täydellinen versio on saatavilla osoitteessa 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm). 

  

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm
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3. KORVAAVAT TOIMENPITEET 

3.1 Esimerkkejä 6 artiklan 4 kohdan mukaisista korvaavista toimenpiteistä 

Suunnitelma tai 

hanke 

Kahden solmupisteen välinen pitkän matkan rautatieyhteys ja 100 
vuotta vanhan sillan uusiminen Baden-Württembergissä (Saksa)  

Hankkeeseen sisältyy maanpäällisiä linjauksia, joita lievennetään 
rakentamalla tunneleita. 

Natura 2000 -alue, 

johon kohdistuu 

vaikutuksia 

Alue, johon kohdistuu vaikutuksia, on DE 7220-311 Glemswald und 
Stuttgarter Bucht (3 813 hehtaaria ja 31 osa-aluetta). 

Vaikutukset 

Vaikutukset johtuvat maan käyttöönotosta ja sitä seuraavasta 
luontotyyppien menetyksestä ja heikentymisestä, mukaan lukien 
varttuneiden puiden kaataminen. Yhteisön tärkeinä pitämät lajit ja 
luontotyypit, joihin kohdistuu vaikutuksia, ovat seuraavat: 

Laji: luontodirektiivin liitteessä II luetellun ensisijaisesti suojeltavan 
Osmoderma eremita -lajin populaation suojelun taso on suotuisa. 

Luontotyyppi: 6510 Alankojen niitetyt niityt (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis). 

Korvaavat 

toimenpiteet 

– 50 hehtaarin suuruisen maa-alueen osoittaminen Natura 
2000 -alueeksi lähellä kansallista luonnonsuojelualuetta (Neuweiler 
Viehweide). 

– Sellaisen suojeluun osoitetun alueen hoito, joka on suunnattu 
*Osmoderma eremita -lajia varten ja jossa ennallistetaan lajin 
säilymiselle välttämättömät ekologiset piirteet. 

Hoidettu suojeluun osoitettu maa-alue yhdistää kaksi nykyistä 
tärkeää suojeltua aluetta, jotka olivat eristyksissä ja joilla oli 
ekologinen rajavaikutus ensisijaisesti suojeltuihin lajeihin. 
Kohdennetun hoidon avulla odotetaan säilytettävän ensisijaisesti 
suojeltavan lajin suotuisa suojelun taso. 

Lähde: C(2018) 466 final, 30.1.2018. 

 

Suunnitelma tai 

hanke 
Baijerin paikkakuntien välinen tie B173 (Saksa) 

Natura 2000 -alue, 

johon kohdistuu 

vaikutuksia 

Alue, johon kohdistuu vaikutuksia, on yhteisön tärkeänä pitämä alue 
DE 5833-371 Maintal von Theisau bis Lichtenfels SCI (872 ha), joka on 
suurelta osin sama kuin erityinen suojelualue DE 5931-471.02 Täler 
von Oberem Main, Unterer Rodach und Steinach.  

Erityisen suojelualueen osa, johon kohdistuu vaikutuksia, on 
suurempi kuin yhteisön tärkeänä pitämän alueen osa, johon 
kohdistuu vaikutuksia. Alueen toiminnot liittyvät yhdeksään muuhun 
mannermaisen eliömaantieteellisen alueen Natura 2000 -alueeseen. 
Alueet koostuvat tulvatasankojen luontotyypeistä, joilla on seisovaa 
ja virtaavaa vettä.  
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Vaikutukset 

Tielinjaus risteää Natura 2000 -verkoston kanssa, ja sen vaikutukset 
ilmenevät maan käyttöönottona (luontotyyppien menetys) sekä tien 
rakentamisen ja käytön aikaisena luontotyyppeihin ja lajeihin 
kohdistuvana häiriönä tai niiden heikentymisenä, pääasiassa 
typpilaskeumien seurauksena. Vaikutukset tarkemmin: 

Liitteessä I lueteltuja luontotyyppejä, joihin hanke vaikuttaa, on kuusi, 
ja yksi niistä on ensisijaisesti suojeltava (91E0*). 

Liitteessä II lueteltuja lajeja, joihin hanke vaikuttaa, on viisi, ja kolme 
niistä on lueteltu myös liitteessä IV.  

Merkittäviä vaikutuksia kohdistuu seuraaviin: 

Luontodirektiivin liitteessä I luetellut luontotyypit 3150, 6430, 6510 ja 
91E0* 

Lintudirektiivin liitteessä I lueteltu lintulaji Circus aeruginosus  

Korvaavat 

toimenpiteet 

Korvaavien toimenpiteiden oikeasuhteisuudesta luontotyyppien 
menetyksen tasapainottamiseksi on Natura 2000 -verkoston yleisen 
kokonaisuuden säilyttämisen puitteissa päätetty seuraavasti: 

suhde 1:3 luontotyyppien 3150, 6430 ja 91E0* osalta 

suhde 1:6 luontotyypin 6510 osalta. 

Yhteisön tärkeänä pitämän alueen laajentaminen kahdella 
hehtaarilla. 

Ruoikkoelinympäristön luominen Circus aeruginosus -lajia varten. 

Rahoitussuunnitelma sekä seuranta- ja arviointisuunnitelma. 

Euroopan komissio asettaa korvaavien toimenpiteiden suunnitelman 
ehdoksi seuraavat seikat: 

– Toteutus Saksan viranomaisten Euroopan komissiolle esittämän 
työsuunnitelman mukaisesti. 

– Saksan viranomaisten hyväksymän työsuunnitelman mukaiset 
seuranta- ja arviointiraportit. Raportti on asetettava yleisön saataville 
verkkoon. 

– Natura 2000 -verkoston seurannan ja arvioinnin tulokset on 
otettava huomioon hankkeeseen liittyvien korvaavien 
toimenpiteiden ja lieventävien toimenpiteiden arviointia ja 
tarkistamista varten. 

– Saksa täyttää luontodirektiivin 4 artiklan 4 kohdan ja 6 artiklan 1 
kohdan mukaiset Natura 2000 -verkostoa koskevat sitoumukset 
alueen DE 5833-371 osalta. 

Lähde: C(2015) 9085 final, 18.12.2015. 
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Suunnitelma tai 

hanke 

Kansallinen tie B 252/B 62 – 17,56 kilometriä uutta tietä 
Münchhausenin, Wetterin ja Lahntalin kuntien (Hessen, Saksa) 
ohitustieksi  

Paderborn-Korbachin ja Marburg-Gießenin alueiden välinen pohjoisen ja 
etelän suuntainen yhteys. Kansallinen tie B 62 yhdistää Biedenkopfin 
Cölben kautta Gießen-Marburg-Kassel-kaukoliikennereitille. 

Uusi linjaus edellyttää julkisen infrastruktuurin, kuten kunnallisten 
teiden, energiaverkkojen, rautatien ja kaasuputken, koon muuttamista 
ja siirtämistä. 

Natura 2000 -alue, 

johon kohdistuu 

vaikutuksia 

Asianmukainen arviointi kattoi useita Natura 2000 -alueita. Päätelmät 
olivat seuraavanlaiset:  

Alue DE 5017-305 Lahnhänge zwischen Biedenkopf und Marburg: 
hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia alueeseen.  

Alue DE 5018-401 Burgwald: hanke vaikuttaa alueeseen myönteisesti, 
sillä hanke on kauempana alueesta ja poistaa suurimman osan olemassa 
olevan kansallisen tien B 252 liikennekuormituksesta.  

Alue DE 5118-302 Obere Lahn und Wetschaft mit Nebengewässern: 
alueeseen kohdistuu merkittäviä vaikutuksia. 

Vaikutukset 

Tielinjaus B 252/B 62 risteää Natura 2000 -verkoston kanssa kolmessa 
paikassa. Suoria paineita aiheuttavat luontotyyppien menetys ja 
heikentyminen, minkä lisäksi alueella on estevaikutuksia ja 
typpilaskeumia, joilla on yleisiä vaikutuksia luontotyyppeihin ja lajeihin 
elinympäristöjen häiriintymisen ja heikentymisen kautta. Piirteet, joihin 
kohdistuu merkittäviä vaikutuksia, ovat seuraavat: 

– Luontodirektiivin liitteessä I luetellut luontotyypit  

91E0* (Alnus glutinosa- ja Fraxinus excelsior -tulvametsät)  

3260 (vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis- 
ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta).  

– Luontodirektiivin liitteessä II luetellut lajit 

Cottus gobio ja Lampetra planeri.  

Kaikki liitteessä I luetellut luontotyypit ja muut lajien elinympäristöt ovat 
alttiita merkittäville vaikutuksille, jotka johtuvat typpilaskeuman 
lisääntymisestä. Sedimenttikuormituksen lisääntymisellä on haitallisia 
vaikutuksia kaikkiin vedessä eläviin lajeihin. Merkittävimmät suorat ja 
epäsuorat vahingot kohdistuvat luontotyyppiin 91E0*, jota typpikaasut 
lannoittavat ja happamoittavat.  

Korvaavat 

toimenpiteet 

Luontotyypin 91E0* Alnus glutinosa- ja Fraxinus excelsior -tulvametsät 
menetys: 

Suorien vaikutusten korvaaminen: suhde 1:3. 

Välillisten vaikutusten korvaaminen: suhde 1:2. 

Lähde: C(2012) 3392, 29.5.2012. 
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Suunnitelma tai 

hanke 

Main-joen laivaliikenneväylän Wipfeldin, Garstadtin ja 
Schweinfurtin osuuksien syventäminen ja leventäminen (Baijeri, 
Saksa) 

Hankkeen päätarkoituksena on leventää Main-joen Wipfeldin 
(merkkipaalu 316,12 km) ja Ottendorfin (merkkipaalu 345,29 km) 
tulvaporttien välistä olemassa olevaa liikenneväylää 36 metristä 40 
metriin sekä syventää joen vesiväylää nykyisestä 2,50 metristä 2,90 
metriin. Tämä parantaa veneiden fyysistä ohjattavuutta. 

Vaikutukset 

Vaikutuksia kohdistuisi erityisesti yhteisön tärkeänä pitämään 
ensisijaisesti suojeltavaan luontotyyppiin 91E0* Alnus glutinosa- ja 
Fraxinus excelsior -tulvametsät sekä luontotyyppiin 6510 alankojen 
niitetyt niityt. Molemmat luontotyypit vahingoittuisivat suoraan, mikä 
merkitsisi 9 460 m²:n pinta-alan menetystä 91E0*:n osalta ja 6 440 
m²:n menetystä 6510:n osalta. 

Natura 2000 -alue, 

johon kohdistuu 

vaikutuksia 

Asianmukaisen arvioinnin piiriin kuului vesiväylän läheisyydessä 
sijaitseva Natura 2000 -verkoston alaverkosto. Natura 
2000 -aluekohtaisen asianmukaisen arvioinnin päätelmät olivat 
seuraavat: 

Alue Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach (erityinen 
suojelualue): ei merkittäviä vaikutuksia. 

Alue Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen (yhteisön 
tärkeänä pitämä alue): merkittäviä vaikutuksia. 

Alue Maintal bei Sennfeld und Weyer (yhteisön tärkeänä pitämä alue): 
merkittäviä vaikutuksia. 

Niiden alueiden, joihin kohdistuu merkittäviä vaikutuksia, pinta-ala on 
1 706 hehtaaria. 

Korvaavat 

toimenpiteet 

Oikeasuhteisuudesta sovittiin seuraavasti: 

Luontotyyppi 6510: suhde lähes 1:7 

Luontotyyppi 91E0*: suhde lähes 1:4.  

Jälkimmäisessä tapauksessa osuuksissa otetaan huomioon, että 
luontotyypin uudelleenluominen saattaa kestää useita 
vuosikymmeniä. 

Korvaavien toimenpiteiden alue on paikallinen, sillä vaadittava 
ekologinen toimivuus on lähellä.  

Ehdotetuilla korvaavilla toimenpiteillä laajennetaan 
Natura 2000 -alueita, joihin vaikutuksia kohdistuu, ja jäsenvaltio 
osoittaa ne ja ilmoittaa niistä myöhemmin. Schweinfurtin ja Wipfeldin 
tulva-alueella on tarkoitus toteuttaa yhteensä kymmenen 
toimenpidettä. 
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3.2 Korvaavien toimenpiteiden ajalliset näkökohdat 

Saksa – Korvaavien toimenpiteiden ajalliset näkökohdat (ote LANA-komitealta, 2004)4 

Yhtenäisyyden varmistavat toimenpiteet olisi, jos se on teknisesti mahdollista, toteutettava ja 
niiden olisi oltava toiminnassa jo vahingon tapahtuessa. Euroopan komission mukaan 
vaikutuksen kohteena olevalle lajille soveltuvan elinympäristön luominen uudelleen voidaan 
hyväksyä yhtenäisyyden varmistavaksi toimenpiteeksi ainoastaan, jos ”muodostettu alue on 
käytettävissä silloin, kun vaikutuksen kohteena oleva alue menettää luontoarvonsa” (Euroopan 
komissio, 2000: 49). 

Asiantuntijat ovat näin ollen laajalti yksimielisiä siitä, että yhtenäisyyden varmistavat 
toimenpiteet olisi toteutettava jo ennen hankkeen toteuttamista (rakentamisen aloittamista) tai 
ainakin ennen asianomaisen Natura 2000 -alueen huomattavan vahingoittumisen alkamista 
siten, että ne ovat käyttövalmiita ja mahdollisimman toimivia vahingon tapahtumishetkellä 
(muun muassa Baumann et al. 1999: 470, AG FFH-Verträglichkeitsprüfung 1999: 72, Ssymank et 
al. 1998: 39, Weyrich 1999: 1704, Euroopan komissio 2000: 49, Schrödter 2001: 17, FGSV 
2002: 18 ja Bernotat 2003: 25). 

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus (17.5.2002 annettu tuomio) viittaa tässä yhteydessä myös 
”toimivuusviiveen” vaaraan. Euroopan komissio (2000: 50) edellyttää, että toimenpiteen 
tuloksen on pääsääntöisesti oltava toiminnassa silloin, kun vahinko aiheutuu hankkeeseen 
liittyvällä alueella, ellei voida osoittaa, että tämä samanaikaisuus ei ole tarpeen sen 
varmistamiseksi, että alueella edistetään Natura 2000 -verkoston yhtenäisyyttä.  

Näitä toimivuusviiveitä voidaan sietää ainoastaan, jos lainkaan, silloin kun voidaan varmuudella 
odottaa, että toteutettavat toimenpiteet johtavat tarvittavaan korvaamiseen ja siten 
yhtenäisyyden palauttamiseen (Ramsauer 2000: 608). 

Kussakin yksittäisessä tapauksessa on siis tutkittava, voidaanko tällaiset toimivuusviiveet 
sallia Natura 2000 -verkoston ekologisen yhtenäisyyden kannalta. Seuraavassa kuvataan tähän 
liittyviä tapauksia (tapaus A: yhtenäisyyden varmistavien toimenpiteiden täysi toimivuus on 
tarpeen vahingoittumishetkellä; tapaus B: toimenpiteiden täysi toimivuus ei ole tarpeen 
heikentymisen tapahtuessa).  

Jos toimivuusviiveitä ei voida sovittaa yhteen suojelutavoitteen kanssa, toimenpidettä ei voida 
tunnustaa yhtenäisyyden varmistavaksi toimenpiteeksi. 

Tapaus A: Yhtenäisyyden varmistavien toimenpiteiden täysi toimivuus on tarpeen 

vahingoittumishetkellä 

Luontotyypin tai lajin tarvitsemien elinympäristöjen on oltava täysin toimintakykyisiä ennen 
vahingon aiheutumista ja erityisesti silloin, jos on olemassa vaara, että luontodirektiivin liitteen 
II tai lintudirektiivin liitteen I mukaisesti suojellun lajin merkityksellinen (osittainen) populaatio 
menetetään. Tällaisissa tapauksissa ainoastaan etukäteen toteutettuja toimenpiteitä, joiden 
käytännön vaikutus on alkanut jo interventiotoimenpiteen ajankohtana, voidaan pitää riittävinä 
toimenpiteinä yhtenäisyyden varmistamiseksi. Toimivuusviivettä ei voida hyväksyä 
luonnonsuojelusyiden vuoksi. 

Se, kuinka kauan lajien elinympäristöjen kehittymiseen tarvitaan aikaa, määräytyy yhtäältä 
kyseisten elinympäristöjen paikallisten kehittymisaikojen mukaan ja toisaalta sen mukaan, 
kuinka saavutettavissa alueet ovat tarvittavan istutuksen kannalta. Lajien 
istuttamismahdollisuudet määräytyvät muun muassa lajin alueellisen levinneisyyden, 

                                                           
4 LANA / pysyvä LANA-komitea ”interventioasetus” (2004): Tekniset vaatimukset toimenpiteille, joilla 
varmistetaan yhtenäisyys liittovaltion luonnonsuojelulain (BNatSchG) 34 §:n 5 momentin mukaisesti. 
Lisäys LANA-komitean 4. maaliskuuta 2004 järjestetyn 87. kokouksen esityslistan 4.6 kohtaan. 
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maantieteellisessä läheisyydessä olevien konkreettisten levinneisyyskeskusten ja 
lähdepopulaatioiden sekä lajikohtaisen liikkuvuuden ja leviämiskyvyn ja alueiden esteettömän 
saavutettavuuden perusteella.  

Jos interventiotoimenpide vaikuttaa erittäin eristyksissä oleviin lajin esiintymiin tai lajeihin, 
joiden liikkuvuus on vähäistä, on hyvin epätodennäköistä, että yhtenäisyystoimenpiteillä luotu 
elinympäristö voidaan asuttaa tai uudelleenasuttaa ulkopuolelta. Tässä yhteydessä on erittäin 
tärkeää, että elinympäristöjä kehitetään etukäteen mahdollisimman lähellä populaatiota, johon 
kohdistuu vaikutuksia, ja että samat yksilöt tai populaatiot voivat asuttaa elinympäristön jo 
ennen interventiotoimenpidettä pakoelinympäristönä. Elinympäristön uudelleenasuttamista 
myöhempänä ajankohtana ei useinkaan voida enää täysin taata huomattavasti heikentyneen 
populaation vuoksi. 

Luontotyyppien osalta kehittymisajat määräytyvät niiden uusiutumiskyvyn ja alueelle luotavien 
abioottisten olosuhteiden sekä ominaisten kasvi- ja eläinlajien kolonisaation mukaan (ks. 
esimerkiksi Riecken et al. 1994: 21ff). Täysi toimivuus tapauksen A mukaisessa merkityksessä 
voidaan saavuttaa vain sellaisten luontotyyppien osalta, joiden kehittymisaika on lyhyempi. 

Toimenpiteiden toteuttaminen etukäteen  

Jotta tapauksen A kaltaisissa tilanteissa voitaisiin toimia, toimenpiteet on voitava rahoittaa ja 
toteuttaa jo ennen hankkeen lopullista hyväksymistä (...). Käytännössä on esimerkiksi 
mahdollista turvata alue valmistelevalla maanhankinnalla tai aikaisella maanhankinnalla jo 
ennen suunnitelman hyväksymistä koskevaa päätöstä. Vaiheittaiset menettelyt tarjoavat 
periaatteessa tähän suotuisammat edellytykset.  

Koska myöhemmässä hyväksymispäätöksessä on erityinen oikeusvarmuutta koskeva vaatimus, 
luontodirektiivin mukaisen vaikutusten arvioinnin alustavassa menettelyssä (esimerkiksi reittien 
määrittelyjen osalta tai aluesuunnittelumenettelyissä) tärkeimmät päätökset yhtenäisyyden 
varmistavien toimenpiteiden aiheesta, sijainnista ja laajuudesta on usein tehtävä jo 
luonnosvaiheessa (ks. esimerkiksi Küster 2001). Jos hankkeen rakenne pysyy samanlaisena, 
nämä eivät muutu olennaisesti hankelupaprosessin aikana, ja toimenpiteet voidaan toteuttaa 
etukäteen heti, kun käy ilmi, että hankkeen on ylipäätään mahdollista onnistua. 

Istutusalueita koskevat välineet ja korvaavat toimenpiteet, jotka on jo otettu käyttöön muissa 
yhteyksissä, osoittavat myös, että toimenpiteiden aikaisempi täytäntöönpano on mahdollista ja 
että se voidaan suunnittelun näkökulmasta toteuttaa käytännössä (ks. esimerkiksi Ammermann 
et al. 1998 ja Bunzel & Böhme 2002). Täydentävänä mahdollisuutena voitaisiin tässä yhteydessä 
tehdä myös hankkeen toteuttajan ja maareservin ylläpitäjän välisiä sopimuksia. Nämä 
sopimukset mahdollistaisivat sen, että maareservin ylläpitäjä ottaisi toteutettavat toimenpiteet 
vastuulleen ja saisi taloudellisen korvauksen siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että 
hanketta ei jostain odottamattomasta syystä voitaisikaan toteuttaa. 

Seuraava esimerkki A 26 -hankkeen suunnittelusta osoittaa myös, että mahdollisen 
valmistelevan maanhankinnan lisäksi rakentamisaikaan on asianmukaista sisällyttää myös 
suunnittelu- ja hyväksymisvaiheet, jotta toimenpiteitä voitaisiin toteuttaa etukäteen. 

Esimerkki: Toimenpiteiden toteuttaminen etukäteen A 26 -hankkeen tapauksessa  

Useat toisiinsa liittyvät rakennusosuudet vaikuttavat hankkeen vaikutuspiirissä olevaan lintujen 
suojelualueeseen ja heikentävät sitä. Jo nykyisen rakennusvaiheen lupamenettelyn aikana 
päätetään yhtenäisyyden varmistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä, joita osin tarvitaan vain 
sellaisten haittojen vuoksi, jotka aiheutuvat kahdesta seuraavasta vielä vailla 
suunnittelulupapäätöstä vailla olevasta vaiheesta. Jotta uusien luontotyyppialueiden luomiseen 
tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuutta voitaisiin parantaa, jo tämän rakennusvaiheen 
suunnitelmaa hyväksyttäessä on varmistettava, että asianmukaisessa arvioinnissa 
edellytettyjen toimenpiteiden laajuus on vahvistettu. Toimenpiteiden toteuttamista aikaistetaan 
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tällä tavoin noin viidellä vuodella, jolloin vältetään vahingon ja korvaavan toimenpiteen välinen 
viive. 

Edellytyksenä on, että käytettävissä on asiantuntijoiden tarpeelliseksi määrittelemän laajuisia 
maa-alueita, että alueella työskenteleviä viljelijöitä koskevista rajoituksista sovitaan ja että 
tarvittaessa on käytettävissä varoja sellaisia ennakkokorvauksia varten, jotka maksetaan 
hyvissä ajoin ennen seuraavaa rakennusvaihetta koskevan hyväksymispäätöksen tekemistä. 
Tällaisten täytäntöönpanoedellytysten toteutumismahdollisuuksia on ehdottomasti tulkittava 
tapauskohtaisesti. A 26 -hankkeessa tällaiset olosuhteet ovat selvästi olemassa. Valmisteleva 
maanhankinta mahdollisti alueiden turvaamisen. Tässä menettelyssä valittu lähestymistapa on 
tervetullut, sillä se estää tilapäisten toiminnallisten puutteiden uhan ja varmistaa Natura 
2000 -verkoston keskeytymättömän yhtenäisyyden koko hankkeen ajan aiheuttamatta 
viivästyksiä hankkeelle. 

Tarvittaessa on myös mahdollista saada erillinen suunnitteluhyväksyntä yhtenäisyyden 
varmistamiseksi toteutettaville toimenpiteille, mikä mahdollistaa niiden varhaisemman 
täytäntöönpanon. Hankkeiden toteuttajilla on tietenkin aina mahdollisuus toteuttaa 
toimenpiteet vapaaehtoisesti varhaisessa vaiheessa omalla kustannuksellaan. Jos 
yhtenäisyyden varmistavat toimenpiteet toteutetaan hyvissä ajoin interventiota koskevien 
säännösten yhteydessä, niillä voi olla myönteinen vaikutus korvaavien toimenpiteiden 
laajuuteen, sillä väliaikaisista toiminnallisista puutteista aiheutuvat lisäkustannukset saattavat 
pienentyä. 

Julkisen sektorin hankkeiden toteuttajilla ja niillä hankkeiden toteuttajilla, jotka toteuttavat 
monia hankkeita tai suuria hankkeita, mahdollisesti vaiheittaisissa hyväksymismenettelyissä, on 
tässä suhteessa suurin toimintamahdollisuus, ja siksi niillä on erityinen vastuu. 

Tapaus B: yhtenäisyyden varmistavien toimenpiteiden täysi toimivuus ei ole tarpeen 
heikentymisen tapahtuessa  

Luontotyypin tai lajin elinympäristön ei välttämättä tarvitse olla täysin toimintakykyinen ennen 
huomattavan heikentymisen alkamista. Tietyistä teknisistä syistä, jotka on esitettävä kattavasti, 
toimivuuden viivästyminen on perusteltua toimenpiteen täyteen vaikuttavuuteen asti, ja se on 
korvattava toteuttamalla toimenpiteet vastaavasti laajemmassa mittakaavassa. On osoitettu, 
että myös alueen panos Natura 2000 -verkostoon taataan tällä tavoin. 

Myös näissä tapauksissa olisi pyrittävä toimenpiteiden ennakkototeutukseen. Muiden 
luonnonsuojeluvälineiden täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella voidaan 
päätellä, että tietyissä olosuhteissa toimivuusviivettä voidaan torjua laajentamalla toimenpiteen 
mittakaavaa. Tämä perustuu muun muassa siihen, että viiveet voidaan suurelta osin korvata 
tällä tavoin tiettyjen elinympäristötoimintojen osalta.  

Toimivuusviiveen perusteella olisi valittava suurempia lisämaa-alueita, sillä vaikka toimenpiteillä 
(esimerkiksi istutuksella) ei aluksi pystytä toteuttamaan toimintoja riittävällä tavalla, 
merkittävästi laajemman kannan avulla voidaan kuitenkin päästä suunnilleen samansuuruiseen 
korvaamisen kokonaistasoon. Toimenpiteen suurempi mittakaava lisää ennustevarmuutta myös 
toiminnallisten näkökohtien osalta. 

Esimerkki: Virtaavan vesimuodostuman ylittäminen johtaa siihen, että tiehanke heikentää 
merkittävästi luontotyyppiä *91E0 Alnus glutinosa- ja Fraxinus excelsior -tulvametsät. 
Luontotyypin menetys on korvattava muilla alueilla, jotka ovat sijaintinsa tai toimivuutensa 
osalta soveltuvia, toteuttamalla yhtenäisyyden varmistavia toimenpiteitä. Tähän päästään 
asianmukaisella istutuksella ja luontotyypin ennalleen saattamisella. Koska muut 
liitännäistoimenpiteet, kuten vanhojen metsien kehittäminen olemassa olevissa 
samankaltaisissa luontotyypeissä, eivät ole mahdollisia, toimenpide on tarkoitus toteuttaa 
moninkertaisesti suuremmalla alueella toimivuusviiveen korvaamiseksi. Kyse on luontotyypistä, 
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jonka ominaisena piirteenä on puusto eli jolla on niin pitkä kehittymisaika, ettei siihen päästä 
edes toteuttamalla pitkälle meneviä toimenpiteitä. 

Tämä toimenpide olisi kuitenkin periaatteessa tunnustettava yhtenäisyyden varmistavaksi 
toimenpiteeksi edellyttäen, että mikään yksittäisen tapauksen erityispiirre ei ole sitä vastaan. 
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4 YMPÄRISTÖARVIOINTIMENETTELYJEN VÄLISET YHTEYDET: asianmukainen arviointi, 
ympäristövaikutusten arviointi ja strateginen ympäristöarviointi 

4.1 Menettelyjen vertailu: asianmukainen arviointi, ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja 

strateginen ympäristöarviointi (SYA) 

 Asianmukainen arviointi YVA SYA 

Minkälaiset 

kehitystoimet 

ovat 

arvioinnin 

kohteena?  

Suunnitelmat tai 

hankkeet, jotka ovat – 

joko erikseen tai 

yhdessä muiden 

suunnitelmien tai 

hankkeiden kanssa – 

omiaan vaikuttamaan 

merkittävästi Natura 

2000 -alueeseen (paitsi 

suunnitelmat tai 

hankkeet, jotka liittyvät 

suoraan alueen 

luonnonsuojelukäyttöön

). 

Kaikki liitteessä I luetellut 

hankkeet.  

Liitteessä II lueteltujen 

hankkeiden osalta YVA:n 

tarve on määritettävä 

tapauskohtaisesti tai 

jäsenvaltioiden 

asettamien raja-arvojen 

tai kriteerien perusteella 

(myös liitteen III kriteerit 

on otettava huomioon). 

Kaikki suunnitelmat ja 

ohjelmat tai niiden 

muutokset, 

a) jotka kansallinen, 

alueellinen tai paikallinen 

viranomainen valmistelee 

ja/tai hyväksyy; 

b) joita lait, asetukset tai 

hallinnolliset määräykset 

edellyttävät; 

c) joita valmistellaan maa-, 

metsä- ja kalataloutta, 

energiaa, teollisuutta, 

liikennettä, jätehuoltoa, 

vesitaloutta, televiestintää, 

matkailua, kaavoitusta tai 

maankäyttöä varten ja joissa 

vahvistetaan puitteet YVA-

direktiivin liitteessä I ja II 

lueteltujen tulevien 

hankkeiden lupapäätöksille; 

tai 

joiden on katsottu 

edellyttävän direktiivin 

92/43/ETY 6 tai 7 artiklan 

mukaista arviointia sen 

todennäköisen vaikutuksen 

johdosta, joka niillä on 

mainituissa artikloissa 

tarkoitetuilla alueilla. 

Mitä luonnon 

kannalta 

merkityksellisi

ä vaikutuksia 

on 

arvioitava?  

Arviointi on tehtävä 

alueen 

suojelutavoitteiden 

(jotka liittyvät alueella 

merkittävässä määrin 

esiintyviin lajeihin tai 

luontotyyppeihin) 

kannalta.  

Välittömät ja välilliset, 

toissijaiset, 

kumulatiiviset, 

rajatylittävät, lyhyen, 

keskipitkän ja pitkän 

aikavälin vaikutukset, 

pysyvät ja tilapäiset, 

myönteiset ja kielteiset 

merkittävät vaikutukset 

väestöön ja ihmisen 

Todennäköiset merkittävät 

ympäristövaikutukset, mukaan 

lukien vaikutukset esimerkiksi 

luonnon monimuotoisuuteen, 

väestöön, ihmisen terveyteen, 

eläimistöön, kasvistoon, 

maaperään, veteen, ilmaan, 

ilmastotekijöihin, aineelliseen 

omaisuuteen, 

kulttuuriperintöön, 



 

34 
 

Vaikutukset on 

arvioitava, jotta voidaan 

määrittää, 

vaikuttavatko ne 

haitallisesti kyseisen 

alueen 

koskemattomuuteen.  

terveyteen; luonnon 

monimuotoisuuteen, 

erityisesti niihin lajeihin ja 

luontotyyppeihin, jotka 

on suojeltu direktiivin 

92/43/ETY ja direktiivin 

2009/147/EY nojalla; 

maa-alueisiin, 

maaperään, veteen, 

ilmaan ja ilmastoon sekä 

maisemaan; aineelliseen 

omaisuuteen, 

kulttuuriperintöön ja -

maisemaan; ja näiden 

tekijöiden väliseen 

vuorovaikutukseen. 

 

arkkitehtoninen ja 

arkeologinen perintö mukaan 

lukien, ja maisemaan sekä 

edellä mainittujen tekijöiden 

välisiin suhteisiin. 

Kuka vastaa 

arvioinnista?  

Toimivaltaisen 

viranomaisen tehtävänä 

on varmistaa, että 

asianmukainen arviointi 

toteutetaan. Tässä 

yhteydessä 

suunnitelman tai 

hankkeen toteuttaja voi 

joutua tekemään kaikki 

tarvittavat tutkimukset 

ja toimittamaan kaikki 

tarvittavat tiedot 

toimivaltaiselle 

viranomaiselle, jotta 

tämä voi tehdä kaikkiin 

asiaan vaikuttaviin 

tosiseikkoihin 

perustuvan päätöksen. 

Tässä vaiheessa 

toimivaltainen 

viranomainen voi myös 

tarvittaessa kerätä 

olennaista tietoa muista 

lähteistä. 

Suunnitelman tai 

hankkeen toteuttaja 

toimittaa tarvittavat 

tiedot, jotka luvan 

antavan toimivaltaisen 

viranomaisen on otettava 

– yhdessä kuulemisten 

tulosten kanssa – 

asianmukaisesti 

huomioon. 

SYA-direktiivissä jäsenvaltioille 

annetaan paljon 

harkintavaltaa SYA:n 

toteuttamisesta vastaavien 

viranomaisten nimeämiseen. 

Kyseeseen tulevat joko 

viranomaiset, jotka ovat 

vastuussa suunnitelman tai 

ohjelman laadinnasta, 

ympäristöviranomaiset, joita 

kuullaan lain nojalla niiden 

tietojen laajuudesta ja 

tarkkuudesta, jotka on 

sisällytettävä 

ympäristöraporttiin sekä 

suunnitelman tai ohjelman 

luonnokseen ja siihen 

liittyvään ympäristöraporttiin; 

tai viranomaiset, joille on 

nimenomaisesti annettu 

tehtäväksi SYA-menettelyn 

hoitaminen. 

Kuullaanko 

kansalaisia / 

muita 

viranomaisia? 

Luontodirektiiviin ei 

sisälly selväsanaista 

velvoitetta kuulla 

kansalaisia silloin, kun 

hyväksytään sellaisia 

Tämä on pakollista – 

kuuleminen järjestetään 

ennen 

kehittämisehdotuksen 

hyväksymistä. 

Tämä on pakollista – 

kuuleminen on tehtävä ennen 

suunnitelman tai ohjelman 

hyväksymistä.  
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suunnitelmia tai 

hankkeita, jotka 

edellyttävät 

asianmukaista 

arviointia. Direktiivin 6 

artiklan 3 kohdan 

mukaan kansalaisia on 

kuultava vain 

”tarvittaessa”. 

Tuomioistuin on 

kuitenkin selventänyt 

Århusin 

yleissopimuksen 

vaatimusten 

perusteella, että 

asianosaisilla 

kansalaisilla, 

tunnustetut 

ympäristönsuojelujärjes

töt mukaan lukien, on 

oikeus osallistua 

lupamenettelyyn (asia 

C-243/15, 49 kohta). 

Tähän oikeuteen 

kuuluu eritoten ”oikeus 

’osallistua tehokkaasti 

ympäristöä koskevaan 

päätöksentekoon’ 

esittämällä ’kirjallisesti 

tai tarvittaessa 

julkisessa 

kuulemistilaisuudessa 

tai vastauksena 

hakijalle toimitettuun 

pyyntöön kaikki 

huomautukset, tiedot, 

analyysit tai mielipiteet, 

joita yleisö pitää 

ehdotetun toimen 

kannalta oleellisina’” 

(asia C-243/15, 46 

kohta).  

Jäsenvaltioiden on 

toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että 

niille viranomaisille 

(mukaan lukien 

ympäristö-, paikallis- ja 

alueelliset viranomaiset), 

joita hanke 

todennäköisesti koskee, 

annetaan mahdollisuus 

ilmaista näkemyksensä 

lupahakemuksesta. 

Samoja periaatteita 

sovelletaan kansalaisten 

kuulemiseen.  

Jos todennäköiset 

merkittävät 

ympäristövaikutukset 

kohdistuvat toisen 

jäsenvaltion alueelle, 

asianomaisen 

jäsenvaltion 

asiaankuuluvia 

viranomaisia ja 

kansalaisia on kuultava.  

 

Jäsenvaltioiden on kuultava 

niitä viranomaisia, joita 

suunnitelman tai ohjelman 

toteuttamisesta aiheutuvat 

ympäristövaikutukset 

todennäköisesti koskevat sen 

vuoksi, että niillä on 

nimenomaisesti 

ympäristöasioihin liittyviä 

vastuita. Kansalaisia, mukaan 

lukien kansalaiset, joihin 

päätöksentekomenettelyn 

vaikutukset kohdistuvat taikka 

todennäköisesti kohdistuvat 

tai joiden etua 

päätöksentekomenettely 

koskee, sekä 

kansalaisjärjestöt, on kuultava. 

Viranomaisille ja kansalaisille 

on annettava varhain ja 

tehokkaalla tavalla 

mahdollisuus ilmaista 

asianmukaisten määräaikojen 

puitteissa näkemyksensä 

suunnitelma- tai 

ohjelmaluonnoksesta ja siihen 

liittyvästä ympäristöraportista 

ennen kuin suunnitelma tai 

ohjelma hyväksytään tai 

siirretään 

lainsäädäntömenettelyyn.  

Jos todennäköiset merkittävät 

ympäristövaikutukset 

kohdistuvat toisen 

jäsenvaltion alueelle, 

asianomaisen jäsenvaltion 

asiaankuuluvia viranomaisia ja 

kansalaisia on kuultava. 

Kuinka sitovia 

arvioinnin 

tulokset ovat?  

Ne ovat sitovia.  

Toimivaltaiset 

viranomaiset voivat 

antaa hyväksyntänsä 

suunnitelmalle tai 

Kuulemisten tulokset ja 

YVA:n aikana kerätyt 

tiedot on otettava 

asianmukaisesti 

Ympäristöraportti ja ilmaistut 

näkemykset ”on otettava 

huomioon” suunnitelman tai 

ohjelman valmistelussa ja 

ennen kuin se hyväksytään tai 
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hankkeelle vasta 

varmistuttuaan siitä, 

että se ei vaikuta 

haitallisesti kyseisen 

alueen 

koskemattomuuteen. 

huomioon 

lupamenettelyssä.  

Luvan 

myöntämispäätökseen on 

sisällytettävä ainakin 

perusteltu päätelmä (eli 

YVA-päätös) ja 

mahdolliset päätökseen 

liittyvät 

ympäristöedellytykset. 

siirretään 

lainsäädäntömenettelyyn. 
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5 STRATEGINEN SUUNNITTELU – SUUNNITELMIEN ARVIOINTI 

5.1 Esimerkki: Moottoriteiden suunnittelu Itävallassa 

Moottoriteiden suunnittelu Itävallassa – Selvitys ja asianmukainen arviointi  

Itävallan moottoriteiden suunnittelussa on kolme erilaista hankevaihetta, joilla määritetään 
toistuvalla tavalla asianmukaisen arvioinnin tarve.  

Ensimmäisessä vaiheessa (”Voruntersuchung” tai ”Korridoruntersuchung”) määritetään tutkitun 
alueen mahdolliset ristiriita-alueet, jotta voidaan sulkea pois reitit, joilla on kestämättömiä 
vaikutuksia ja joita ei todennäköisesti hyväksytä. Suojelualueisiin, mukaan lukien 
Natura 2000 -alueet, kiinnitetään erityistä huomiota. Ensimmäisen vaiheen tulokset ovat 
hankkeen mahdollisten muutosten alustava valinta ja toisen vaiheen tutkimusohjelma. 
Asianmukaisen arvioinnin suorittamista koskeva vaatimus tunnustetaan tavallisesti tässä 
vaiheessa (selvitysvaihe). 

Toisessa vaiheessa (”Vorprojekt” tai ”Variantenuntersuchung”) määritetään luontotyyppien ja 
lajien herkkyys hankkeen eri mahdollisissa vaihtoehdoissa ja ennustetaan niiden mahdolliset 
vaikutukset ympäristöön. Sisäisten kansallisten vaatimusten (RVS5) mukaan tässä vaiheessa 
tarvitaan yksityiskohtaisia tutkimuksia asianmukaisesta arvioinnista. Tarkoituksena on 
varmistaa, että EU:n suojelemat lajit ja luontotyypit otetaan huomioon mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Tämän vaiheen lopussa valitaan yksi mahdollinen hankkeen muunnelma.  

Kolmas vaihe (”Einreichprojekt”) sisältää hyväksymismenettelyjen suunnittelun. Valitun reitin 
mahdolliset ympäristövaikutukset täsmennetään tarkemmin ja mahdollisia kielteisiä vaikutuksia 
lievennetään asianmukaisilla toimenpiteillä. Tavoitteena on ympäristön kannalta vastuullinen, 
alueen suojelutavoitteisiin tai suojeltuihin lajeihin vaikuttamaton ja oikeudellisesti hyväksyttävä 
hankesuunnitelma. 

Varhaisen selvityksen etuna on se, että tarvittavat oikeudelliset menettelyt, tässä tapauksessa 
asianmukainen arviointi tai – muissa tapauksissa – poikkeusmenettely, voidaan tunnistaa 
ajoissa. Menettelyihin liittyvät riskit tunnistetaan näin ollen riittävän ajoissa, ja voidaan 
toteuttaa välttämistä koskevia strategioita. 

Mahdollisten ristiriita-alueiden paikantamisessa käytetään Natura 2000 -alueiden 
tietolomakkeita sekä kansallisen pesimälintukartaston ja alueellisten ja paikallisten 
luontotyyppitutkimusten (sikäli kuin ne ovat saatavilla ja ajantasaisia) tietoja. Nykytilanteen ja 
mahdollisten vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon myös (kansalliset tai 
osavaltiokohtaiset) uhanalaisten lajien luettelot, 17 artiklan mukaisesta kertomuksesta saatavat 
tiedot, kansallisesti suojeltuja lajeja koskevat kansalliset ja osavaltiokohtaiset säädökset sekä 
muut alueella saatavilla olevat tiedot. Muita seurantatietoja voidaan käyttää, jos niitä on 
saatavilla, esimerkiksi alueella toteutetuista lajien suojeluhankkeista tai Life-hankkeista peräisin 
olevat tiedot.  

Lähde: ASFINAG:n toimittama tapaustutkimus. 

  

                                                           
5  Maanteiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevat suuntaviivat ja määräykset (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen, RVS), 

saatavilla osoitteessa www.fsv.at 

 

http://www.fsv.at/
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5.2 Esimerkki: Tonavan uuden vesivoimarakentamisen strateginen suunnittelu  

Tonavan vesistöalueen uuden vesivoimalaitoksen strateginen suunnittelu  

Tonavan kansainvälinen suojelukomissio on laatinut Tonavan vesistöalueen vesivoiman 
kestävää kehittämistä koskevat ohjaavat periaatteet, jotka ne maat, joissa Tonava virtaa, 
hyväksyivät kesäkuussa 2013. Ohjaavat periaatteet laadittiin laajan ja osallistavan menettelyn 
avulla. Siihen osallistui energia- ja ympäristöhallintojen, vesivoima-alan, kansalaisjärjestöjen ja 
tiedeyhteisön edustajia. 

Periaatteissa suositellaan strategisen suunnittelun käyttämistä uusien vesivoimalaitosten 
kehittämisessä. Suunnittelun tulisi perustua kahdella eri tasolla tehtävään arviointiin (mukaan 
lukien luettelot suositelluista kriteereistä): kansalliseen tai alueelliseen arviointiin ja sen jälkeen 
tehtävään hankekohtaiseen arviointiin.  

Ensin määritetään jokiosuudet, joilla vesivoimalaitosten rakentaminen on kiellettyä kansallisten 
tai alueellisten säädösten tai sopimusten nojalla (kieltoalueet). Eräissä Euroopan maissa tätä 
luokkaa varten on käytössä muun muassa seuraavat kriteerit: suojelualueet, ekologisesti erittäin 
arvokkaat osuudet, vertailualueet ja valuma-alueen koko.  

Kansallisia tai alueellisia suositeltavia kriteerejä koskeva luettelo sisältää seuraavat: 

- Luonnonmukaisuus. Jokiosuuksien tai vesimuodostuman tila suhteessa poikkeamaan 
tyyppikohtaisista luonnonolosuhteista hydrologian, morfologian, biologisen ja sedimentin 
jatkuvuuden sekä biologisten yhteisöjen osalta. 

- Vesimuodostuman tila harvinaisuuden ja ekologisen arvon osalta. Jokityypin harvinaisuus, 
jokiosuuden ekologinen tila ja herkkyys. 

- Jokiosuuden erityinen ekologinen rakenne ja tehtävä myös koko valuma-alueen tai sen osa-
alueen ja ekosysteemipalvelujen osalta. Esimerkiksi herkkien tai arvokkaiden kalalajien 
erityiset elinympäristöt tai muut jokiekologian biologiset laatutekijät (esim. uhanalaisten 
lajien luettelon lajit). 

- Suojelualueet ja suojellut alueet. Muun muassa Natura 2000 -alueet, Ramsar-alueet, 
Unescon biosfäärialueet sekä kansalliset ja alueelliset luonnonpuistot. 

Toisessa vaiheessa arvioidaan kaikki muut jokiosuudet arviointimatriisin ja 
luokittelujärjestelmän avulla. 

Koska monet Tonavan vesistöalueen jokiosuudet ja tulvatasangot on suojeltu 
luonnonsuojeludirektiivien nojalla, on otettava huomioon Natura 2000 -alueiden hoitoa ja 
suojelua koskevat säännökset ja vaatimukset sekä tarve arvioida asianmukaisesti mahdollisten 
hankkeiden vaikutuksia kyseisillä alueilla.  

Kansallinen tai alueellinen arviointi auttaa hallintoja ohjaamaan uusien vesivoimalaitosten 
rakentamisen alueille, joilla niiden odotetaan vaikuttavan ympäristöön vähiten. Tarpeen 
mukaan on huomioitava myös koko Tonavan vesistöaluetta koskevat tai rajat ylittävät seikat. 
Kansallinen tai alueellinen arviointi hyödyttää paitsi ympäristö- ja vesialaa myös vesivoima-alaa, 
sillä se lisää päätöksenteon ennakoitavuutta ja tekee avoimemmaksi sen, milloin uusille 
hankkeille todennäköisimmin myönnetään lupia.  

Kansallisella tai alueellisella tasolla tehtävä arviointi on yleisluonteinen. Hankekohtaisessa 
arvioinnissa puolestaan luokitellaan eri jokiosuudet sen mukaan, miten hyvin ne soveltuvat 
vesivoiman tuotantoon, ja arvioidaan tarkemmin ja perusteellisemmin konkreettisen hankkeen 
hyötyjä ja vaikutuksia. Tämä auttaa arvioimaan, onko hanke tarpeeksi räätälöity tietyn paikan 
tarpeisiin. Hankekohtainen arviointi tehdään uuden vesivoimalaitoksen 
rakennuslupahakemuksen johdosta, joten sen sisältö riippuu kyseisen hankkeen suunnitelmista.  
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Hankkeissa on tämän jälkeen toteutettava lieventäviä toimenpiteitä, joilla minimoidaan 
vesivoimalaitosten kielteiset vaikutukset vesiekosysteemeihin. Vesien ekologisen tilan ylläpidon 
ja parantamisen kannalta on ensisijaista turvata kalojen vaeltaminen ja ekologinen virtaama.  

Muut lieventävät toimenpiteet, kuten sedimentin tilan parantaminen, vedenkorkeuden 
keinotekoisen vaihtelun (lyhytaikaissäännöstelyn) haittojen minimointi, pohjavesiolosuhteiden 
ylläpito tai tiettyjen luontotyyppien ja ranta-alueiden ennallistaminen, ovat tärkeitä jokien 
ekologialle ja vesiekosysteemeistä suoraan riippuvaisille kosteikoille. Näitä toimia tulisikin 
harkita hankkeen suunnitteluvaiheessa kustannustehokkuus ja sähkön huoltovarmuus 
huomioon ottaen.  

Ohjaavissa periaatteissa tunnustetaan luontodirektiivin 6 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn 
menettelyn soveltaminen silloin, kun uusi vesivoimarakentaminen saattaa vaikuttaa Natura 
2000 -alueeseen. 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 

 

5.3 Esimerkki: Saksan Pohjanmeren talousvyöhykkeen merituulipuistojen ja 

verkkoyhteyksien aluesuunnitelma 

Saksan Pohjanmeren talousvyöhykkeen merellä sijaitsevaa verkkoa koskeva 

aluesuunnitelma  

Merellä sijaitsevaa verkkoa koskevassa suunnitelmassa määritetään merituulipuistot, jotka 
soveltuvat yhteisiin verkkoyhteyksiin. Merituulipuistojen verkkoyhteyksiä varten tarvittavien 
kaapelireittien ja -paikkojen lisäksi merellä sijaitsevaa verkkoa koskeva suunnitelma sisältää 
yhdysputkien kaapelireitit ja kuvaukset mahdollisista ristikytkennöistä.  

Saksan talousvyöhykkeellä on osoitettu ensisijaisesti suojeltavia alueita merenkululle, 
putkistoille ja merituulivoiman tuotannolle, ja muut käyttötarkoitukset on kielletty näillä 
alueilla, elleivät ne ole yhteensopivia. Natura 2000 -alueilla ei sallita tuulivoimaloita. 
Siirryttäessä aluemerelle ja liikenteen erottelujärjestelmien ylittyessä talousvyöhykkeellä 
tuotetun sähkön siirtoon tarkoitetut merenalaiset kaapelit on ohjattava osoitetuille 
kaapelikäytäville. Suunnitelman laatimisen yhteydessä on tehty SYA.  

Meriympäristöön kohdistuvien mahdollisten kielteisten vaikutusten minimoimiseksi 
suunnitelmassa todetaan putkien ja kaapeleiden asentamisen osalta, että herkkiä 
elinympäristöjä ei saa ylittää aikoina, jolloin tietyt lajit ovat erittäin haavoittuvia.  

Putkilinjojen ja kaapeleiden laskemisen ja käytön aikana on vältettävä erityisen herkkien 
elinympäristöjen eli hiekkasärkkien, riuttojen ja luonnonsuojelullisesti merkittävien 
pohjaeläinyhteisöjen alueiden vahingoittamista tai tuhoamista ja noudatettava OSPAR-
yleissopimuksen mukaisia ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä. Suunnitelmassa on myös 
pyritty päällekkäisyyteen putkilinjojen ja tuulivoimaloiden ensisijaisten alueiden osoittamisessa. 

Suunnitteluperiaatteilla, kuten kaapeleiden mahdollisimman suurella niputtamisella ja Natura 
2000 -alueiden kautta kulkevien reittien välttämisellä, pyritään pienentämään 
verkkoinfrastruktuurin tarvitsemaa pinta-alaa ja vähentämään mahdollisia meriympäristöön 
kohdistuvia vaikutuksia. Suunnitelmassa, josta on tehty SYA, esitetään seuraavien kymmenen 
vuoden aikana rakennettavien merellä sijaitsevien verkkoyhteyksien kapasiteetti ja odotettu 
aikataulu.  

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_plann
ing_node.html 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html

