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In 

1 JOHDANTO 

Suomen liittyminen Euroopan unioniin toi uusia tavoitteita ja velvollisuuksia myös 
luonnonsuojelun suunnitteluun ja toteutukseen. Suomessakin on nyt huomioitava 
Euroopan unionin luonnonsuojeludirektiivit ns. luontodirektiivi ja lintudirektiivi. 
Luontodirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on mm. osallistuttava eurooppalaisen Natura 
2000 -verkoston perustamiseen. Euroopan unioni myös rahoittaa luonnonsuojelun 
toteutusta ja suomalaisiinkin luonnonsuojeluhankkeisiin voi nyt hakea rahoitusta 
unionin LIFE -rahastosta. 

Natura 2000 on Euroopan laajuinen, luonnonsuojelullisesti arvokkaista kohteista 
koottava alueverkosto. Sen tarkoituksena on erityisesti suojella Euroopan luonnon 
uhanalaisia sekä sille luonteenomaisimpia eläimiä ja kasveja sekä luonnonympäristöjä. 
Kohteiden suojelun toteuttamistapa voi vaihdella alueiden luonteen ja suojelun tarpeen 
mukaan. Euroopan unionin komissio on laatinut yhteiset ohjeet Natura 2000 - 
kohteiden luontotietojen kokoamiseksi (European Commission DGXI.D.2 1995). 

Tämän monisteen tarkoituksena on antaa perustiedot Natura 2000 -hankkeesta. Alussa 
on selostettu tärkeimpiä Euroopan unionin luonnonsuojelun käsitteitä (luku 2) sekä 
direktiivin mukaisia alueiden valintakriteereitä sekä niiden soveltamista (luku 3). 
Luvussa 4 käydään läpi komission jakamien Natura 2000 -tietolomakkeiden ja 
tietokannan tietosisältö siten, että kussakin kohdassa esitetään ensin käännös 
komission jakamasta ohjeesta sekä sen jälkeen tarvittaessa ohjeen tarkennus käytännön 
työtä varten Suomessa. Luvussa 5 käsitellään lyhyesti Natura 2000 -hankkeessa 
tehtäviä inventointeja. 

Monisteen tarkoituksena on avustaa alueellisia ympäristökeskuksia ja metsähallituksen 
puistoalueita Natura 2000 -hankkeen käytännön työssä, ensisijaisesti Natura 2000 - 
tietolomakkeiden ja -tietokannan mukaisten tietojen kokoamisessa. 

2 LUONNONSUOJELU EUROOPAN UNIONISSA 

2.1 Yleistä 

Luonnonsuojelu on yksi osa Euroopan unionin ympäristöpolitiikkaa ja -oikeutta. Se 
ei kuulunut ETA-sopimuksen piiriin vaan vasta Suomen liittyminen Euroopan unionin 
jäseneksi toi sen luonnonsuojelua koskevat säännökset ja direktiivit koskemaan 
Suomea (Marttinen ym. 1994). Suomella on nyt myös mahdollisuus osallistua niiden 
kehittämiseen samoin kuin Euroopan unionin rahoitusjärjestelmiin. 

Euroopan unionin luonnonsuojeludirektiivit ovat luontodirektiivi ja lintudirektiivi. Ne 
ovat ns. minimidirektiivejä, mikä tarkoittaa, että jäsenvaltioilla on oikeus tiukempaan-
kin luonnonsuojeluun kuin mitä direktiivit edellyttävät. Lisäksi on eräitä muita 
luonnonsuojelun alaan liittyviä säädöksiä, kuten esim. uhanalaisten eläinten kauppaa 
koskevat asetukset (CITES). Luontodirektiivin mukaan unionin ympäristönsuojelura-
hastosta (LIFE) on mahdollista saada rahoitusta direktiivissä mainittujen lajien 
suojeluun sekä luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen suojeluun tai ennallistami-
seen. LIFE-rahastosta säädetään unionissa asetuksilla. 
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Direktiivi (directive) on säädös, joka ei ole sellaisenaan jäsenvaltioissa voimassa, vaan 
se velvoittaa jäsenvaltioita saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä tietyn sisältöiseksi. 
Sen kohteena ovat siis ensisijaisesti jäsenmaiden hallitukset ja lainsäädäntöelimet, 
joille annetaan mahdollisuus ottaa kansalliset erityispiirteet huomioon direktiivin 
toteuttamisessa. Esim. luontodirektiivin mukaan suojelukohteilla edellytetään 
suojeluarvoja hävittävän toiminnan estämistä tai suojelualueiden perustamista. 
Direktiivi ei kuitenkaan määrää, millaisia määräyksiä tarkalleen ottaen jäsenvaltioissa 
pitää antaa, vaan niiden tarkempi, yksityiskohtainen muotoilu on jätetty kansallisille 
hallintoelimille. Kansallisten toimien tulee kuitenkin taata direktiivin tavoitteiden 
toteutuminen. Asetus (regulation) on säädös, joka on sellaisenaan jäsenvaltioissa 
voimassa. Direktiiveistä ja asetuksista Euroopan unionissa päättää ministerineuvosto 
eli neuvosto (council). Komissio (commission) tekee aloitteen ja valmistelutyön. 

Euroopan unionin tärkeimpänä ympäristöviranomaisena toimii yksi komission alaisista 
päädirektoraateista (directorate general eli DG), DG XI, jolle kuuluvat kaikki 
ympäristöasiat, kuten esim. säteilyturvallisuus, teollisuuden ympäristönsuojelu, 
jätehuolto, ympäristön laatu ja luonnonsuojelu. DG XI jakautuu neljään osastoon (A, 
B, C, D), joista yhden osaston (D) yhdelle toimistolle (D.2) kuuluvat luonnonsuojelu, 
rantavyöhykkeet ja turismi. 

Luontodirektiiviin liittyvien asioiden käsittelyssä komissiota avustaa komitea (ns. 
habitat-komitea), jossa on kaikkien jäsenmaiden edustus. Komitea kokoontuu noin 4-
5 kertaa vuodessa. Lintudirektiivin asioita käsittelee vastaavasti oma komitea (ns. 
ornis-komitea). 

Ympäristöasioista kuten yleensäkin lähes kaikista, ainakin tärkeimmistä ja suuremmis-
ta asioista, Euroopan unionissa päättää neuvosto. Neuvostoon menevät asiat 
valmistellaan neuvoston alaisessa pysyvien edustajien komiteassa eli COREPER:ssa, 
jossa toimii lukuisia asioita valmistelevia työryhmiä. Ympäristöasioita valmistellaan 
ympäristötyöryhmässä, joka on ympäristöasioissa tärkeä elin neuvoston asioiden 
käytännön valmistelussa. 

Euroopan unionissa toimii myös komissioon ja neuvostoon nähden itsenäinen 
Euroopan ympäristövirasto (European Environment Agengy eli EEA), jonka tehtävänä 
on tuottaa ympäristöpolitiikan suunnittelua ja toteutusta palvelevaa ympäristötietoa ja 
luoda koko Euroopan kattava ympäristön seurannan ja tiedonvälityksen verkko. 
Ympäristöviraston päätoimisto sijaitsee Kööpenhaminassa, mutta sen luonnonsuojelu-
keskus toimii Pariisin luonnontieteellisen museon yhteydessä. Ympäristöviraston ja sen 
luonnonsuojeluasioiden keskuksen toiminta on käynnistynyt vuoden 1995 alussa. 

Euroopan unionissa on tällä hetkellä menossa viidennen ympäristöohjelman kausi (v. 
1993-2000). Tässä ohjelmassa tavoitellaan ympäristönsuojelun integroimista muuhun 
yhteisön politiikkaan. Ohjelma on laadittu samaan aikaan kun YK:n ympäristöko= 
kouksen Riossa v. 1992 hyväksymä maailman laajuinen toimintaohjelma Agenda 21. 
Luonnonsuojelun alalla Euroopan unioni kuten myös Suomi valtiona on lisäksi 
yhteisönä allekirjoittanut joukon kansainvälisiä sopimuksia, kuten Bonnin sopimuksen, 
Bernin sopimuksen, Etelämantereen luonnonvarojen säilyttämissopimuksen sekä 
CITES-sopimuksen. 

Euroopan unionin ympäristönsuojelurahastosta (LIFE) on mahdollista hakea rahoitusta 
luonnonsuojeluhankkeiden toteuttamiseen sekä alueiden hoitoon ja ennallistamiseen 
edellyttäen ettei rahoitusta ole mahdollista saada jostain muusta unionin rahastosta. 
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LIFE-rahastosta säädetään asetuksella ja hakuaika on yleensä vuoden alussa. 
Hankkeet voivat olla useampivuotisia. Niissä edellytetään Suomelta 50 %:n omarahoi-
tusosuutta. Vuonna 1996 voimaan tulevan LIFE-asetuksen mukaan rahoitettavien 
kohteiden tulee olla Natura 2000 -verkoston kohteita. Suomalaisiin luonnonsuojelu-
hankkeisiin saatiin ensimmäisen kerran LIFE-rahoitusta vuonna 1995 yhteensä noin 
15,7 milj. mk, mm. saimaannorpan ja merikotkan suojeluun. 

2.2 Luontodirektiivi ('Habitat directive') 

Luontodirektiivi (Council Directive on the Conservation of Natural Habitats and of 
Wild Fauna and Flora) on peräisin vuodelta 1992 ja sen tavoitteena on luonnon 
monimuotoisuuden turvaaminen. Se on tarkoitettu suojelemaan jäsenvaltioissa 
esiintyviä luontotyyppejä sekä luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja. Luontodirektiivi on 
annettu myöhemmin kuin lintudirektiivi, mutta se on laajempi käsittäen kaikki muut 
eliöryhmät sekä lisäksi luontotyypit. Luontodirektiiviin perustuvaa luonnonsuojelukoh-
teiden verkostoa (Natura 2000) laadittaessa yhdistyvät osittain näiden kahden 
direktiivin tavoitteet. 

Luontodirektiivissä on tekstiosa, jossa määritellään mm. direktiivin tavoitteet, 
jäsenvaltioiden toimintavelvoitteet ja direktiivin toteuttamisen menettelytavat sekä 
kuusi liitettä: 
Liite I 	Yhteisön tärkeinä pitämät luontotyypit, joiden suojelemiseksi on 

osoitettava erityisten suojelutoimien alueita 
Liite II 	Yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, joiden suojelemiseksi on 

osoitettava erityisten suojelutoimien alueita 
Liite III 	Valintaperusteet 'yhteisön tärkeinä pitämien alueiden' ja 'erityisten 

suojelutoimien 'alueiden' valitsemiseksi 
Liite IV 	Tiukkaa suojelua vaativat eläin- ja kasvilajit 
Liite V 	Hyödyntämisen säätelyä vaativat eläin- ja kasvilaijt 
Liite VI 	Kielletyt pyynti- ja tappomenetelmät sekä -välineet ja kuljetusvälineet 

Liitteitä voidaan tarkistaa neuvoston määräenemmistöpäätöksellä lukuunottamatta 
liitettä IV, jonka muuttaminen vaatii yksimielisen päätöksen. 

Luontotyypeillä (natural habitat types) tarkoitetaan direktiivissä sellaisia maa- tai 
vesialuetyyppejä, joita luonnehtivat tietyt maantieteelliset sekä abioottiset ja bioottiset 
ominaispiirteet. 

Yhteisön tiirkeintiä pitämillä luontotyypeillä tarkoitetaan sellaisia yhteisön alueella 
esiintyviä luontotyyppejä, 
- jotka ovat vaarassa hävitä niiden luontaiselta levinneisyysalueelta tai 
- joiden luontainen levinneisyysalue on pieni niiden taantumisen tai luontaisesti 
rajoittuneen esiintymisalueen vuoksi tai 
- jotka ovat hyviä esimerkkejä kyseisen luonnonmaantieteellisen alueen ominaispiir-
teistä 

Luontodirektiivin liitteessä I luetellaan nämä yhteisön alueen luontotyypit ja niiden 
säilyttämisen turvaamiseksi on osoitettava ns. erityisten suojelutoimien alueita. 

Yhteisön tärkeinä pitärnillä lajeilla tarkoitetaan sellaisia lajeja, jotka yhteisön 
alueella ovat 
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- erittäin uhanalaisia, lukuunottamatta niitä lajeja, joiden luontainen levinneisyys tällä 
alueella on hyvin pieni ja jotka eivät ole erittäin uhanalaisia tai vaarantuneita läntisellä 
palearktisella alueella tai 
- vaarantuneita, eli niiden siirtyminen erittäin uhanalaisten ryhmään on todennäköistä 
lähitulevaisuudessa, jos uhan aiheuttaneet tekijät pysyvät ennallaan tai 
- harvinaisia eli niiden kannat ovat pieniä ja vaikka ne eivät olisikaan tällä hetkellä 
uhanalaisia ne saattavat tulla sellaisiksi tai 
- endeemejä ja vaativat erityishuomiota elinympäristönsä erityisluonteen vuoksi ja/tai 
sellaisten mahdollisten seurausten vuoksi, joita niiden hyödyntämisellä voi olla niiden 
suojelun tasolle. 

Osa luontodirektiivin luontotyypeistä on määritelty ensisijaisen tärkeiksi luontotyy-
peiksi ja osa lajeista vastaavasti ensijaisen tärkeiksi lajeiksi (priority natural habitat 
type, priority species); ne on liiteluetteloissa merkitty tähdellä (*). Priorisointiin liittyy 
myös se, että näitä tyyppejä ja lajeja erityisesti korostetaan Euroopan unionin 
luonnonsuojelurahoituksista päätettäessä. 

Ensisijaisen tärkeillä luontotyypeillä tarkoitetaan 
- sellaisia yhteisön alueella esiintyviä luontotyyppejä, jotka ovat vaarassa hävitä ja 
joiden suojelussa yhteisöllä on erityinen vastuu, kun otetaan huomioon luontotyypin 
yhteisön alueella olevan levinneisyysalueen osuus luontotyypin koko luontaisesta 
levinneisyysalueesta. 

Ensisijaisen tärkeillä lajeilla tarkoitetaan 
- sellaisia yhteisön alueella esiintyviä ja yhteisön alueella erittäin uhanalaisia lajeja, 
joiden suojelussa yhteisöllä on erityinen vastuu, kun otetaan huomioon lajin yhteisön 
alueella olevan levinneisyysalueen osuus lajin koko luontaisesta levinneisyysalueesta 
(lukuunottamatta niitä lajeja, joilla yhteisön alueelle ulottuva osa niiden luontaisesta 
levinneisyysalueesta on hyvin vähämerkityksinen ja jotka eivät ole uhanalaisia tai 
vaarantuneita läntisellä palearktisella alueella). 

Luontodirektiivissä määritellään tavoitteeksi yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien 
(direktiivin liite I) ja lajien (direktiivin liitteet II ja IV) suojelun tason säilyttäminen 
suotuisana (favourable conservation status). Jonkin luontotyypin tai lajin maininta 
direktiivin liitteissä ei suoraan tarkoita sitä, että sen kaikki esiintymät olisi suojeltava, 
vaikka joidenkin uhanalaisimpien osalta saattaa olla niinkin. Direktiivin luontotyyppi-
en ja lajien suojelutaso täytyy kuitenkin olla suotuisa ja tarvittaessa sen säilyttämiseksi 
tai saavuttamiseksi on osoitettava riittävästi suojelutoimia. Käytännössä suotuisa 
suojelun taso joudutaan tarkemmin määrittelemään ja arvioimaan lajeittain ja 
luontotyypeittäin. 

Suotuisalla suojelun tasolla tarkoitetaan (Iirektiivissä luontotyypin osalta 
tilannetta, jossa 
- kyseisen luontotyypin luontainen levinneisyys sekä alueet, joilla luontotyyppiä 
esiintyy sen luontaisella levinneisyysalueella ovat vakaita tai laajenevat ja 
- kyseisen luontotyypin säilymiseen tarvittavat luontotyypin rakenteelliset ja 
toiminnalliset ominaispiirteet, jotka ovat tarpeen sen säilyttämiseksi pikällä aikavälillä 
ovat olemassa ja säilyvät todennäköisesti myös ennakoitavissa olevassa tulevaisuudes-
sa ja 
- kyseiselle luontotyypille luonteenomaisten lajien suojelun taso on suotuisa 
seuraavassa kohdassa määritellyllä tavalla. 
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Suotuisalla suojelun tasolla tarkoitetaan direktiivissä lajin osalta tilannetta, jossa 
- tiedot kyseisen lajin kannan kehittymisestä osoittavat, että laji pystyy pitkällä 
aikavälillä säilymään elinkelpoisena osana luonnollista elinympäristöään ja 
- kyseisen lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä ole vaarassa pienentyä 
ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa ja 
- riittävän laaja elinympäristö lajin kantojen ylläpitämiseksi on olemassa ja tulee 
todennäköisesti vastaisuudessakin olemaan pitkällä aikavälillä. 

Direktiivissä suojelulla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen pitämään 
elinympäristöjen ja lajien suojelutilanteen suotuisana tai palauttamaan ne suotuisaksi. 

Yhteisön tärkeinä pitämillä alueilla (Sites of Community Importance) tarkoitetaan 
tiettyjä maantieteellisesti määrättyjä ja selvärajaisia alueita, 
- jotka edistävät merkittävästi direktiivin liitteessä I mainittujen luontotyyppien tai 
liitteessä II mainittujen lajien suotuisan suojelun tason säilymistä tai saavuttamista 
kyseisellä luonnonmaantieteellisellä alueella ja 
- saattavat merkittävästi edistää Natura 2000 -verkoston kattavuutta ja/tai 
- edistävät merkittävästi luonnon monimuotoisuuden säilymistä kyseisellä luonnon-
maantieteellisellä alueella. 

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden tehtävänä on laatia oman valtionsa alueelta ehdotus 
näistä yhteisön tärkeinä pitämistä alueista. Komissio hyväksyy luettelon, minkä jälkeen 
valtioiden on ryhdyttävä toteuttamaan alueiden vaatimia suojelutoimia eli muodosta-
maan näistä alueista ns. erityisten suojelutoimien alueita. Natura 2000 -verkosto 
koostuu näistä toteutetuista alueista. 

Erityisten suojelutoimien alueill tarkoitetaan luontodirektiiviin perustuvia (Special 
Areas of Conservation, SAC) tai lintudirektiiviin perustuvia (Special Protection Areas, 
SPA) alueita, jotka muodostavat Natura 2000 -verkostoksi kutsuttavan eurooppalaisen 
alueverkoston. Näiden kohteiden tulee taata alueella esiintyvien luontotyyppien ja 
lajien suojelun tason säilyminen suotuisana tai suotuisan suojelun tason saavuttaminen. 
Siten direktiivi edellyttää, ettei kohteiden suojeluarvoja hävitetä, mutta ei määrää 
tarkasti minkälaisia suojelutoimenpiteitä, esim. käyttörajoituksia näillä alueilla tulee 
toteuttaa. Suojelu voi perustua lainsäädäntöön, hallinnolliseen määräykseen tai 
vapaaehtoiseen sopimukseen. Suojelumuodon tulee kuitenkin vastata alueella 
suojeltavien lajien ja luontotyyppien ekologian vaatimuksia. 

Merkittävää luontodirektiivissä on myös sen sisältämä velvoite luonnon monimuotoi-
suuden seurannasta: luontotyyppien ja lajien tilaa tulee seurata ja arvioida, ja jos tiedot 
osoittavat, että näiden suotuisa suojelun taso on uhattuna, tulee päättää toimista, joilla 
suojelun taso säilyy suotuisana tai se saavutetaan. 

Luontodirektiivi on melko uusi direktiivi ja sen toteutus on vielä kesken, joten 
Euroopan unionin piirissä ei ole vielä täydellistä kokemusta direktiivin toteuttamisesta 
eikä siitä miten mitäkin sen kohtaa ja määritelmää käytännössä ja todellisuudessa 
tullaan noudattamaan ja toteuttamaan. Esim. Euroopan unionin tuomioistuimessa 
käsiteltyjä tähän direktiiviin perustuvia tapauksia ei vielä ole. 

Luontodirektiivin täytäntöönpano Suomessa vaatii muutoksia ja täydennyksiä 
lainsäädäntöön (Särkijärvi ym. 1993, Särkijärvi ym. 1995). Ne on tavoitteena saada 
voimaan mahdollisimman pian. 



Suomi ei ole voinut alusta alkaen osallistua luonnonsuojeludirektiivien laatimiseen, 
Siten direktiivien liitteet ovat selvästi Keski- ja Etelä-Euroopan luontoon painottunei-
ta ja pohjoisen havumetsävyöhykkeen luontotyypit ja lajit ovat direktiivien nykyisissä 
liitteissä edelleenkin liittymisneuvotteluissa tehdyistä muutamista korjauksista 
huolimatta puutteellisesti edustettuina. Suomi sijaitsee lähes kokonaan eri luonnon-
maantieteellisellä alueella kuin vanhat jäsenmaat eli täällä myös suojeltavat 
luontotyypit ja lajit ovat merkittävältä osin erilaisia kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa. 

Direktiivien luontotyyppi- ja lajiliitteiden täydentämisestä on valmisteltu ehdotus 
yhteispohjoismaisessa Pohjoismaiden ministerineuvoston asiantuntijatyöryhmässä. Eh-
dotusta on Suomen ja Ruotsin asiantuntijatyönä edelleen karsittu ja korjattu useita 
kertoja. Suomen valtioneuvosto on hyväksynyt ehdotuksen huhtikuussa 1996 ja sen 
päätöksen mukainen ehdotus luontotyyppien ja lajien täydentämisestä on sisällytetty 
tämän monisteen luontotyyppi- ja lajiliitteisiin. Ehdotusta käsitellään Euroopan 
Unionin elimissä vuoden 1996 aikana ja direktiivejä voidaan täydentää ehdotetuilla 
lisäyksillä aikaisintaan alkuvuonna 1997. 

2.3 Lintudirektiivi ('Bird directive') 

Lintudirektiivi (Council Directive on the Conservation of Wild Birds) on peräisin 
vuodelta 1979 ja sen tavoitteena on säilyttää kaikkien Euroopan unionin alueen 
luonnonvaraisten lintujen populaatiot ekologisesti, kulttuurisesti ja tieteellisesti 
perustellulla tasolla ottaen samalla huomioon taloudelliset ja virkistyskäytön kannalta 
oleelliset seikat. Lintudirektiivikin sisältää siis velvoitteen siitä, että lajien populaatioi-
den suojelutaso tulee säilyttää tietyllä tasolla ja jos se ei ole riittävä, niin riittävä taso 
tulisi saavuttaa. Lähtökohtana on, että tieteellistä tietoa käyttäen arvioidaan lajin 
populaation tilanne ja sen perusteella päätetään mahdollisesti tarvittavista toimenpi-
teistä. Lintudirektiivissä korostetaan lisäksi erityisesti muuttolintujen suojelua sekä 
kansainvälisesti arvokkaiden kosteikkoalueiden suojelua. Lintudirektiivi on luontodi-
rektiiviä vanhempi säädös ja monin osin sitä epätarkempi ja jäsentymättömämpi. 

Lintudirektiivissä on tekstiosa, jossa määritellään mm. direktiivin tavoitteet ja niihin 
pääsemiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä viisi liitettä: 
Liite I 	Erityisiä suojelutoimenpiteitä vaativat lajit 
Liite II/1 	Lajit joiden metsästäminen voidaan sallia koko Euroopan Unionin 

alueella 
Liite TT/2 	Lajit joiden metsästäminen voidaan sallia vain tietyillä alueilla 
Liite 11I/1 	Lajit joiden kauppaaminen ei ole kiellettyä jos kaupattavat yksilöt on 

hankittu laillisella tavalla 
Liite 1II/2 	Lajit joiden kauppaamiskiellosta voidaan myöntää poikkeuksia 
Liite IV 	Kielletyt pyyntimenetelmät 
Liite V 	Asiat, joihin on tutkimuksessa ja suojelussa kiinnitettävä erityistä 

huomiota 

Natura 2000 -verkoston suunnittelun kannalta näistä oleellisin on liite I, sillä 
direktiivin mukaiset tämän liitteen lajien säilymisen kannalta tarpeelliset erityisten 
suojelutoimien alueet (Special Protection Areas eli SPA-alueet) on tarkoitus sisällyttää 
Natura 2000 -verkostoon. SPA-alueet on kuitenkin myös nimettävä erikseen. Näillä 
alueilla direktiivi velvoittaa estämään alueiden pilaantumisen, suojeltavien lajien 
elinympäristöjen heikkenemisen ja lintujen häiritsemisen. 
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Lintudirektiivin perusteella suojeltavien alueiden perustamisessa ei ole samanlaista 
ehdotus- ja hyväksymismenettelyä kuin luontodirektiivissä on säädetty. Lintudirektii-
vin mukaan jäsenvaltiot ilmoittavat omalta alueeltaan tällaisia kohteita ja vahvistavat 
ne komissiolle. Komissio voi puuttua asiaan jos valtiot eivät tee ilmoituksia kohteista 
ja toteuta niiden suojelua. 

2.4 Natura 2000 -verkosto 

Luontodirektiiviin perustuvaa eurooppalaista erityisten suojelutoimien alueiden 
verkostoa kutsutaan nimellä Natura 2000. Siihen on tarkoitus sisällyttää sekä 
luontodirektiiviin että lintudirektiivin perustuvat alueet. Alueverkosto on tärkeä keino 
toteutettaessa luontodirektiivin tavoitteita eli direktiivin liitteissä mainittujen 
luontotyyppien ja lajien suojelun tason säilyttämistä suotuisana tai niiden suotuisan 
suojelun tason saavuttamista. 

Luontodirektiivin artilclojen 3 ja 4 mukaisesti jäsenvaltioiden tulee laatia ehdotus 
Natura 2000 -verkostoon sisällytettäväksi ehdotettavista alueista. Alueiden valinta 
tehdään direktiivin liitteessä III lueteltuihin kriteereihin (vaihe 1) sekä tieteelliseen 
tietoon perustuen. Ehdotettavien alueiden listasta tulee direktiivin mukaan ilmetä 
alueiden sijainti, kullakin alueella olevat direktiivissä mainitut luontotyypit ja lajit sekä 
kunkin alueen osalta myös muut direktiivin liitteen III perusteiden käyttämisessä 
tarvitut tiedot, millä tarkoitetaan käytännössä komission laatimien Natura 2000 -
tietolomakkeiden sisältöä. 

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden tulee tehdä ehdotuksensa alueista kolmen vuoden 
kuluessa direktiivin voimaanastumisesta eli ehdotusten piti olla valmiina 5.6.1995. 
Komissio hyväksyy luettelon näistä yhteisön kannalta tärkeistä alueista (Sites of 
Community Importance). Komission valinnan kriteereiden periaatteet on myös 
direktiivin liitteessä III (vaihe 2). Ennen komission päätöstä asiaa käsitellään myös 
habitat-komiteassa, jossa on kaikkien jäsenmaiden edustus. Luettelon hyväksymis-
menettely selostetaan direktiivissä. hyväksyminen on tehtävä viimeistään kuuden 
vuoden kuluttua direktiivin antamisesta eli viimeistään 5.6.1998. Sen jälkeen 
jäsenvaltioiden on viipymättä toteutettava alueiden suojelu kuitenkin viimeistään 
kuuden vuoden kuluttua eli viimeistään vuonna 2004. Kun komissio on päättänyt 
yhteisön kannalta tärkeiden alueiden luettelosta (siis direktiivin mukaan viimeistään 
kesäkuussa 1998), tulevat alueilla voimaan direktiivin mukaiset oikeusvaikutukset. 
Direktiivistä on luettavissa, että jäsenvaltioiden ehdotusta aluelistasta tulee seurannan 
pohjalta saadun tiedon perusteella tarvittaessa muuttaa, mutta tarkempia säännöksiä 
menettelystä ei kuitenkaan anneta. 

Luontodirektiivin perusteella toteutetut Natura 2000 -verkoston kohteet ovat Euroopan 
unionin nimistön mukaisesti ns. erityisten suojelutoimien alueita (Special Areas of 
Conservation). Natura 2000 -verkostoon sisällytettävät lintudirektiivin perusteella 
suojetlut kohteet ovat SPA-alueita (Special Protection Areas). 

Erityisten suojelutoimien alueiden luonne voi luontodirektiivin mukaan vaihdella 
melko paljon. Direktiivi ei tarkkaan määrittele, millaisia suojelumääräyksiä alueilla 
tulee olla, vaan sen mukaan suojelu voi perustua lainsäädäntöön, hallinnollisiin 
määräyksiin tai vapaaehtoisiin sopimuksiin. Toteutustavan ja suojelumääräysten tulee 
kuitenkin olla sellaisia, että ne vastaavat direktiivin luontotyyppien ja lajien ekologian 
vaatimuksia ja turvaavat niiden suotuisan suojelun tason säilymisen tai saavuttamisen. 
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Direktiivin mukaiset säännökset Natura 2000 -alueista sisältyvät uuteen luonnon-
suojelulakiehdotukseen. 

Natura 2000 -hankkeessa on siten käytännössä kyse sekä kohteiden valinnasta että 
velvoitteesta koota tietyt tiedot näistä alueista. Luontodirektiivin mukaiset suojelukoh-
teiden valintakriteerit perustuvat juuri näihin tietoihin. Natura 2000 -tietolomakkeet 
ovat melko yleisluontoisia tasoltaan ja niiden tieto on osaksi luonteeltaan kokoavaa, 
laajempaan tietoon perustuvien arviointien tekemistä. 

Suomessa Natura 2000 -hanke pohjautuu käytännössä paljolti aiempaan kotimaiseen 
työhön, kuten esim. luonnonsuojelualueverkostoon, luonnonsuojeluohjelmiin ja - 
suunnitelmiin sekä erilaisiin aiemmin tehtyihin selvityksiin esim. uhanalaisista lajeista, 
sillä näissä hankkeissa on toteutettu samankaltaisia tavoitteita uhanalaisten luonto-
tyyppien ja lajien suojelusta. Uusi päällekäinen työ ei ole mielekästä eikä tarpeen. 
Luontodirektiivin mukaisessa Natura 2000 -alueiden valinnassa ja tietojen keruussa 
täytyy kuitenkin lisäksi huomioida eurooppalaiset luonnonsuojelun tavoitteet. 
Euroopan unionin näkökulmasta kullakin jäsenvaltiolla on erityinen velvollisuus 
suojella sen alueen eurooppalaisittain arvokasta luontoa, esim. luontotyyppejä tai 
lajeja. 

Euroopan unionin direktiivien toteuttamisen jälkeenkin meille jää paljon luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisen vastuuta ja tehtäviä kotimaan tasolla; yhteisötason 
luonnonsuojelutoimet eivät kata kaikkia luonnonsuojelutarpeita. Myös Natura 2000 - 
alueiden tietojen keruu ja inventoinnit on syytä käytännössä suunnitella niin, että ne 
hyödyttävät mahdollisimman paljon myös kotimaista tietojen tarvetta. Parhaimmillaan 
Natura 2000 -hankkeessa kerättävät tiedot mahdollistavat luonnonsuojelualuejärjes-
telmämme yhdenmukaisen kuvaamisen ja arvioinnin sekä niin tarvittaessa luonnon-
suojeluohjelmien tarkistuksen. Asianmukaisesti rekistereihin tallennettuna ovat kerätyt 
tiedot jatkossa käytettävissä myös muihin tarkoituksiin ja työ on siten osa kotimaista 
luonnonsuojelun tietojärjestelmän valmistumista (Haapanen ym. 1995). 

Natura 2000 -hankkeen käytännön toteutusta meillä vaikeuttaa se, että pohjoisen 
havumetsävyöhykkeen luontotyypit ja lajit ovat direktiivien liitteissä edelleen 
puutteellisesti edustettuina ja liitteiden täydentäminen on vasta valmisteilla. Suomella 
ja Ruotsilla ei myöskään ole siirtymäaikaa direktiivien toteuttamisessa, joten meitä 
sitovat luontodirektiivin toimeenpanossa ja siten myös Natura 2000 -verkoston 
valmistelussa direktiivin mukaiset edellä mainitut määräajat. 

Vanhoilla jäsenvaltioilla on ollut jo useampi vuosi, luontodirektiivin antamisesta 
5.6.1992 alkaen, aikaa valmistella omia alueluetteloitaan ja käytännössä monet vanhat 
jäsenvaltiot ovat jo varsin pitkällä direktiivin täytäntöönpanossa. Lainsäädäntönsä 
luonnonsuojeludirektiivit huomioiviksi ovat täydentäneet ainakin Tanska, Englanti ja 
Hollanti. Myös Natura 2000 -alueiden ehdotuslistan valmistelussa ovat varsin pitkällä 
esim. Englanti, Tanska ja Luxemburg. Kaikki vanhatkaan jäsenvaltiot eivät kuitenkaan 
ole pysyneet luontodirektiivin tiukassa aikataulussa. Tilanne vaihtelee eri jäsenvalti-
oissa ja muuttuu koko ajan, koska hanke on kaikissa jäsenvaltioissa parhaillaan työn 
alla. Lähes kaikki jäsenvaltiot ovat kuitenkin vuoden 1996 alkuun mennessä 
toimittaneet vähintäänkin alustavan luettelon Natura 2000 -kohteista ja ilmoittaneet 
täydentävänsä sitä myöhemmin. Täysin lopullista ehdotusta ei ilmeisesti ole jättänyt 
vielä yksikään jäsenvaltio. 
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Lintudirektiivi on ollut voimassa vuodesta 1979 lähtien ja siihen perustuvia 
linnustonsuojelualueita (SPA-alueita) on jo perustettu kaikissa vanhoissa jäsenvalti-
oissa, vaikka kokonaisuutena lintudirektiivin toteutuminen ei ole edennyt edellytetyssä 
aikataulussa. 

Suomessa ympäristöministeriö on marraskuussa 1994 asettanut Natura 2000 -
työryhmän valmistelemaan Natura 2000 -alueiksi ehdotettavien kohteiden valintaa. 
Työryhmän puheenjohtajana on ylijohtaja Pekka Kangas ympäristöministeriöstä. 

Suomi jätti komissiolle tammikuussa 1996 alustavan kohdeluettelon, joka valmisteltiin 
ympäristöministeriön, metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. 
Siinä oli 342 valtionmaiden luonnonsuojelukohdetta sekä niiden lisäksi Ahvenanmaan 
ilmoittamat 28 kohdetta. Ehdotukseen sisältyi 15 lintudirektiivin mukaista alustavaa 
kohdetta. Ehdotusta täydennetään jatkossa ja Suomen lopullisen ehdotuksen alueista 
on tarkoitus valmistua vuoden 1996 aikana. Komission hyväksyntä alueluettelolle 
tulisi direktiivin mukaan saada vuonna 1998. 

Kokonaisehdotuksen valmistelu sekä sen vaatimat selvitykset jatkuvat. Siinä 
merkittävä osa on alueellisilla ympäristökeskuksilla, joiden tehtävänä on koordinoida 
omalla toiminta-alueellaan alueiden valinta ja tietojen keruu. Aluekeskusten 
ehdotukset oman alueensa kohteista tulisi olla valmiina syksyllä 1996. Merkittävä 
tehtävä on edelleen myös metsähallituksella ja sen puistoalueilla, joiden tehtävänä 
pääsääntöisesti on työ metsähallituksen hallinnassa olevilla valtionmailla. Metsäntutki-
muslaitos vastaa tietojen keruusta omassa hallinnassaan olevilla kohteilla. Työnjaosta 
ja järjestelyistä on kuitenkin neuvoteltava tarkemmin ja esim. kohteita koskeva tietojen 
keruu on sovittava tilanteen mukaan alueittain. Työssä tarvitaan myös monien muiden 
alueellisten ja valtakunnallisten tahojen osallistumista ja yhteistyötä. Edellä nimeltä 
mainittujen tahojen Natura 2000 -yhdyshenkilöiden yhteystiedot on koottu tämän 
julkaisun loppuun. 

3 NATURA 2000 -KOHTEIDEN VALINTA 

Luontodirektiivin mukaiset alueiden valintakriteerit ovat melko yleisluontoisia ja ne 
on direktiivissä erillisessä liitteessä III. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden tulee 
liitteessä mainittuihin kriteereihin sekä tieteelliseen tietoon perustuen tehdä ehdotuk-
sensa suojeltavaksi ehdotettavista kohteista. Natura 2000 -tietolomakkeiden 
tietosisältönä on pääasiassa juuri liitteen III mukaiset tiedot kohteiden luonnosta. 

Luontodirektiivin liite III (direktiiviä suomentaen): 

, YHTEISÖN TÄRKEINÄ. PITAMIKS1 ALUJEIKSI SOVELTUVIEN ALUE1-
DEN SETÄ ERITYISTEN SUOJELIT OIMIEN ALUEIDEN VAI_,INTAPF;-
RUSTEET 

1. VAIHE: Kansallinen arviointi alueiclen suhteellisesta merkityksestä 1irtkeidu 
liitteessä I tnninitil lle luontotyypille ja kallekin liitteessä I[ inainitulle lajille 
(1nukadnkskien ensisijaisesti suojeltavat luoillotyypit ja ensisijaisesti suuojeltavat 
lajit) 

A. Alueen arviointiperusteet kunkin liitteessä I mainitun luontotyypin kannalta 
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a) Luontotyypin edustavuus kyseisellä alueella. 
b) Luontotyypin pinta-ala kyseisellä alueella suhteessa luontotyypin pinta-alaan koko 
maan alueella. 
c) Luontotyypin rakenteen ja toimintojen luonnontilaisuus kyseisellä alueella sekä 
mahdollisuudet palauttaa alkuperäinen tila. 
c) Yleisarviointi alueen merkityksestä luontotyypin suojelulle. 

B. Alueen arviointiperusteet kunkin liitteessä II mainitun lajin osalta 
a) Lajin kyseisellä alueella elävän populaation koko ja tiheys suhteessa lajin koko 
maan alueella eläviin populaatioihin. 
b) Lajin kannalta tärkeiden elinympäristötekijöiden luonnontila sekä elinympäristön 
luonnontilan palauttamismandollisuudet kyseisellä alueella. 
c) Lajin alueella elävän populaation eristyneisyys suhteessa lajin luontaiseen 
levinneisyyteen. 
d) Yleisarviointi alueen merkityksestä lajin suojelulle. 

C. Jäsenvaltiot luokittelevat näiden perusteiden pohjalta alueet, joiden ne kansallisessa 
luettelossaan ehdottavat soveltuvan yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi sen mukaan, 
mikä niiden suhteellinen merkitys on liitteessä I mainittujen luontotyyppien tai 
liitteessä II mainittujen lajien suojelulle. 

D. Luettelossa osoitetaan ne jäsenvaltioiden edellä A ja B kohdan perusteiden mukaan 
valitsemat alueet, joilla on ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä ja ensisijaisesti 
suojeltavia lajeja. 

2. VAIHE: Arviointi kansallistenn luetteloiden sisältämien alueiden tärkeydestä 
yhteisölle 

1. Kaikki jäsenvaltioiden 1. vaiheessa luetteloimat alueet, joilla on ensisijaisesti 
suojeltava luontotyyppi ja/tai laji, katsotaan yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi. 

2. Arvioitaessa jäsenvaltioiden luetteloihin sisältyvien muiden alueiden tärkeyttä 
yhteisön kannalta, esimerkiksi sitä, miten ne vaikuttavat jonkin liitteessä I mainitun 
luontotyypin tai liitteessä II mainitun lajin suotuisan suojelun tason säilyttämiseen tai 
saavuttamiseen ja/tai Natura 2000 -alueverkoston kattavuuteen otetaan huomioon 
seuraavat seikat: 
a) alueen suhteellinen merkitys kansallisella tasolla, 
b) alueen maantieteellinen sijainti liitteessä II mainittujen lajien muuttoreitteihin 
nähden sekä se, kuuluuko alue kahden tai useamman yhteisömaan rajalla sijaitsevaan 
yhtenäiseen ekosysteemiin, 
c) alueen kokonaispinta-ala, 
d) liitteessä I mainittujen luontotyyppien ja liitteessä II mainittujen lajien lukumäärä 
alueella, 	 -- - 
e) alueen yleinen ekologinen merkitys kyseisille luonnonmaantieteellisille alueille 
ja/tai koko yhteisön alueelle, sekä alueen ominaisuuksien luonteenomaisten tai 
ainutlaatuisten piirteiden että niiden yhdistelmien kannalta." 

Myös luontodirektiivin alun (1 artikla kohta k) määritelmä yhteisön tärkeänä pitämistä 
alueista (Sites of Community Importance), joista siis on tarkoitus perustaa Natura 
2000 -alueita, kuvaa alueiden valinnan perusteita: 
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Yhteisön tärkeinä pitämillä alueilla (Sites of Community Importance) tarkoitetaan 
aluetta, 
- jotka edistävät merkittävästi direktiivin liitteessä I mainittujen luontotyyppien tai 
liitteessä II mainittujen lajien suotuisan suojelun tason säilymistä tai saavuttamista 
kyseisellä luonnonmaantieteellisellä alueella ja 
- jotka voivat merkittävästi edistää Natura 2000 -verkoston kattavuutta ja/tai 
- edistävät merkittävästi luonnon monimuotoisuuden säilymistä kyseisellä luonnon-
maantieteellisellä alueella. 

Alueiden valinta tapahtuu siis periaatteessa direktiivin mukaan kahdessa vaiheessa: 
ensin jäsenvaltio tekee ehdotuksen alueista ja sitten komissio hyväksyy sen. 

Tärkeimmät luontodirektiivin mukaiset alueiden valintaperusteet ovat siis direktiiveissä 
mainitut luontotyypit ja lajit - erityisesti ensisijaisen tärkeät (tähdellä merkityt) tyypit 
ja lajit, jotka ovat niistä uhanalaisimpia. Muita perusteita voivat olla: 
- alueiden koko 
- alueiden monimuotoisuus (luontotyyppien ja lajien määrä alueella) 
- alueverkoston alueellinen kattavuus 
- luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen edustavuus ja luonnontilaisuus sekä niiden 
säilyinismandollisuudet. Alueen tulisi olla sellainen, että se pystyy tulevaisuudessakin 
säilyttämään suojeluarvonsa. 
- direktiiveissä mainittujen lajien lisäksi tulisi huomioida myös mm. kansallisesti 
uhanalaiset lajit. 

Lintudirektiivissä on selvä, mutta varsin yleisluontoisesti muotoiltu vaatimus siitä, että 
jäsenvaltioiden on luokiteltava sopivimmat kohteet erityisten suojelutoimien alueiksi, 
joilla suojellaan lintudirektiivin liitteen I lajeja sekä myös muita säännöllisesti 
esiintyviä muuttolintuja. Alueiden on muodostettava kattava kokonaisuus ja vastattava 
kyseisten lajien suojeluvaatimuksia. Erityisesti suojelutoimia toteutettaessa on 
huomioitava uhanalaiset lajit, elinympäristön muutoksille herkät lajit, harvinaiset lajit 
sekä erityisen elinympäristönsä vuoksi huomiota vaativat lajit. Erityistä huomiota on 
lisäksi kiinnitettävä kosteikkojen, erityisesti kansainvälisesti arvokkaiden kosteikkojen 
suojeluun. 

Tarkasteltaessa luonnonsuojeludirektiivien velvoitteita ja luontotyyppi- ja lajiluetteloi-
ta voidaan todeta, että useita luontotyyppejä ja lajeja on jo jollain tavoin tarkasteltu 
Suomessa luonnonsuojelusuunnittelua ja -toteutusta tehtäessä useiden vuosikymme-
nien ajan. Luontotyyppikohtaisia kansallisia tai alueellisia selvityksiä ja suojelusuun-
nitelmia on mm. suojelualueohjelman muodossa tai muuten tehty monille luontotyy-
peille, kuten esim. soille, lehdoille, rannoille jne. Natura 2000 -alueiden kartoitus ja 
valinta Suomessa on järkevintä tehdä paljolti näihin alueisiin ja tähän tietoon ja 
kokemukseen pohjautuen. Suomen nykyisen luonnonsuojelualueverkoston alueet ovat 
Natura 2000 -verkoston runkona. Työn pohjaksi ja jatkotyötä varten tulisi alueellisiin 
ympäristökeskuksiin koota kaikki em. luontokohteista tehdyt ja muutkin alueensa 
luontoselvitykset ja -tutkimukset. Ne tulee arkistoida samalla siten, että ne on 
käytettävissä myös muihin tarkoituksiin. 

Sellaisia luontotyyppejä, joista on vasta keskeneräisiä selvityksiä tai selvitykset 
puuttuvat kokonaan tai jotka direktiivien näkökulmasta (ottaen huomioon direktiivien 
mahdollisen täydentämisen) todennäköisesti vaativat erityistä lisähuomiota ovat esim.: 
meriluonto (erityisesti maankohoamisrannat ja vedenalainen luonto), perinnebiotoopit 
(selvitykset kesken, mutta joiltain osa-alueilta valmiit tiedot), kalliot (selvitykset 
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kesken) sekä tulvametsät (selvitykset puuttuvat), Myös muissa tehdyissä selvityksissä 
saattaa olla lisätiedon tarpeita. Lisäksi joudutaan tarkastelemaan tarkemmin direktiivin 
lajien elinympäristöjen suojelutilannetta sekä jatkoselvitysten tai suojelukohteiden 
osoittamisen tarvetta siltä pohjalta. Tässä työssä on merkittävä osa uhanalaisten lajien 
laji- ja eliöryhmäkohtaisilla työryhmillä. 

Käytännössä Natura 2000 -hankkeessa kohteiden valinta aloitetaan käymällä läpi 
nykyisten tai suunniteltujen suojelukohteiden osalta alustavasti, mitkä näistä kohteista 
täyttävät luontodirektiivin liitteen III mukaiset valintakriteerit. Tämän työn pohjalta 
selviää tarkempien lisäselvitysten tarve. Esim. miltä kaikilta alueilta tarvitaan vielä 
luontotyyppitietoa tai esim. lajitietojen tarkistuksia tai toisaalta mitkä direktiivin 
luontotyypit ja lajit vaativat vielä selvityksiä ja läpikäytyjen alueiden ulkopuolelta 
osoitettavia suojelukohteita. 

Potentiaalisia Natura 2000 -kohteita löytyy ainakin joistain seuraavista kohderyhmistä: 
Erilaiset suojelualueet: 
Luonnonpuistot 
Kansallispuistot 
Erityiset luonnonsuojelualueet 
Soidensuojelualueet 
Lehtojensuojelualueet 
Yksityismaiden luonnonsuojelualueet 
Erämaa-alueet 
Valtion retkeilyalueet 

Valtioneuvoston vahvistamien suojeluohjelmien kohteet: 
Kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelma 
Harjujen suojeluohjelma 
Lintuvesien suojeluohjelma 
Lehtojensuojeluohjelma 
Soidensuojeluohjelma 
Vanhojen metsien suojeluohjelma (-92) 
Rantojen suojeluohjelma 

Muut: 
Erityistä suojelua vaativat vesistöt 
Koskiensuojelulain mukaiset alueet 
Vanhojen metsien suojelutyöryhmän mietinnöt (-94, -96) 
Uhanalaisten lajien suojelusuunnitelmien kohteet (esim. valkoselkätikan suojelusuun- 
nitelma) 
Metsähallituksen aarnialueet, luonnonhoitoznetsät ja ojitusrauhoitusalueet 
Muiden valtion virastojen tai laitosten omalla päätöksellään rauhoittamat kohteet 
Yksityisten tai yhteisöjen omalla päätöksellään rauhoittamat alueet 
Seutukaavojen suojelualuevaraukset 
Yleiskaavan suojelualuevaraukset 
Täydennysehdotus Ramsar-alueista (YM) 
Ehdotus IBA-alueiksi (Important Bird Areas, BirdLife -järjestön hanke) 
Pienvesikartoituksen kohteet 
Perinnemaisemakartoituksen kohteet 
Kalliokartoituksen kohteet 
Muut selvityksissä arvokkaiksi todetut alueet 
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Ympäristöhallinnon alueyksiköiden käytössä olevassa luonnonsuojelualuerekisterissä 
on luettelot useimpien em. suojelualuetyyppien sekä suojeluohjelmien kohteista. 

Yksi Natura 2000 -kohde voi muodostua useista erillisistä alueista - rypäs siis 
muodostaa silloin yhden kohteen. Tällaisen muodon tarkoituksenmukaisuus tulee 
harkita tapauskohtaisesti. Yhden alueen rajaukseen voi myös sisältyä eri tavoin 
suojeltuja osia. 

Alueellisten ympäristökeskusten tehtävänä on valmistella ehdotus omalta alueeltaan 
ehdotettavista kohteista, sen tulisi olla valmiina syksyllä -96. Valmistelutyössä on 
erityisesti metsähallituksen puistoalueiden ja alueellisten ympäristökeskusten yhteistyö 
tärkeää. Ympäristöministeriö antaa kohteiden valinnasta tarkemmat ohjeet. 

4 NATURA 2000 -KOHTEILTA KOOTTAVAT TIEDOT 

KOMISSION OHJE: 

Natura 2000 -hankkeen onnistumisen kannalta on keskeistä se, minkä tasoista tietoa 
yhteisön tärkeinä pitämistä luontotyypeistä ja lajeista tulevina vuosina kerätään. 
Euroopan tasolla on vastaavanlaisen tiedon hankinnasta saatu kokemuksia Corine 
biotopes -hankkeessa, joka tällä hetkellä kattaa tiedot yli 6000 Euroopan unionin 
alueella olevasta luontokohteesta. Natura 2000 -tietojen suunnittelu pohjautuu näille 
kokemuksille, tiedon keruuta on lisäksi kehitetty ja laajennettu vastaamaan direktiivien 
asettamia vaatimuksia. 

Koska Natura 2000 -verkostoon on tarkoitus sisällyttää sekä lintu- että luontodirek-
tiivin mukaiset kohteet, ovat yhteiset tiedonkeruun menetelmät näille molemmille 
tarpeen yhtenäisen alueverkoston luomiseksi. Tietolomakkeet sisältävät siten 
molempien direktiivien mukaiset tiedot ja kustakin alueesta tarvitaan vain yhdet 
lomakkeet. Kaikki lintudirektiiviin perustuvan vanhan tietolomakkeen mukaiset 
tietokentät ovat yhteneviä uuden lomakkeen kanssa ja ne voidaan suoraan siirtää 
uusille lomakkeille. Tätä lomaketta käytetään siten jatkossa kaikille lintudirektiivin 
mukaisille suojelukohteille samoin kuin luontodirektiivin mukaisille suojelukohteille 
artiklaa 4.1 soveltaen (vaihe 1) kokoamaan tarvittavat tiedot yhteisön tärkeinä 
pitämiksi alueiksi ehdotettavilta kohteilta. Direktiivin mukainen aikaraja työn loppuun 
saattamiseksi on kesäkuu 1995. 

Laillinen perusta Natura 2000 -hankkeen tämän vaiheen toteuttamiselle on luontodi-
rektiivin artiklassa 4, jossa määritellään että aluetietoihin tulee sisältyä kartta, nimi, 
sijaintitiedot, pinta-ala ja liite I1I:n mukaisten kriteerien (vaihe 1) soveltamisessa 
tarvitut tiedot esitettynä komission ohjeiden mukaisesti (ne luodaan artiklassa 21 
määritellyn menettelyn kautta). Myös lintudirektiivin artiklan 4.3 mukaisesti 
jäsenvaltiot ovat velvoitettuja lähettämään komissiolle kaiken olennaisen tiedon, jota 
tarvitaan direktiivin velvoitteiden toteuttamiseksi. 

Tiedonkeruun päätarkoituksena on: 
1) tuottaa kaikki tarpeellinen tieto, jotta komissio voi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
koordinoida yhtenäisen Natura 2000 -verkoston luomisen sekä toimenpiteet sen 
tehokkuuden arvioimiseksi luontodirektiivin liitteen I luontotyyppien ja liitteen II 
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lajien sekä lintudirektiivin liitteen I lajien ja muiden muuttolintujen elinympäristöjen 
suojelussa. 
2) tuottaa tietoa, joka auttaa komissiota sen muussa päätöksenteossa varmistamaan, 
että Natura 2000 -verkosto tulee huomioiduksi muilla komission toiminta-alueilla 
kuten erityisesti alue-, maatalous-, energia-, liikenne- ja matkailupolitiikassa. 
3) auttaa komissiota ja asiaankuuluvia komiteoita LIFE-rahaston ja muiden 
rahoituskeinojen käytöstä päätettäessä, kun alueiden suojeluun liittyvä tieto, kuten 
maanomistustiedot tai tiedot alueen hoidosta, voivat vaikuttaa rahoituspäätösten 
tekoon. 
4) tarjota toimivat mahdollisuudet yhteisön tärkeinä pitämiä luontotyyppejä ja lajeja 
koskevan tiedon vaihdolle ja jakamiselle kaikkien jäsenvaltioiden hyödyksi. 

Tässä kirjoituksessa käydään läpi Natura 2000-lomakkeiden tietosisältö. Sen lisäksi 
joistain asioista, kuten luontotyyppien kuvauksista, julkaistaan oma ohjeisto. 

Lomakkeet on suunniteltu sekä paperimuistiinpanojen että tietokonetallennuksen ja - 
käsittelyn tekoa varten. 

Ne kentät, jotka tulee täyttää yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi ehdotettavia alueita 
valittaessa on lomakkeissa merkitty lihavoidulla kursiivilla sekä merkitty "pakollisiksi" 
oheisissa selityksissä. Nämä kentät ovat pakollisia myös lintudirektiivin perusteella 
ehdotettavista suojelukohteista. Ekologisia tietoja koskevat kohdat selvitetään alla 
(lomakkeen kohta 4.3.). 

Muut kentät tulee täyttää erityisten suojelutoimien alueita (tai lintudirektiivin mukaisia 
suojelualueita) pei-ust.ettaessa silloin kun ko. tieto on merkityksellinen kohteen 
suojelun tai hoidon kannalta. Nämä kohteet on oheisissa selityksissä merkitty: 
"täytetään tarvittaessa". 

Kaikki tieto, mikä on merkityksellistä alueiden valinnan ja perustamisen kannalta tulee 
ilmoittaa. Tämä koskee erityisesti alueiden valinnan perusteisiin liittyviä tietoja sekä 
tietoja, jotka auttavat arvioimaan alueen merkitystä Natura 2000 -verkoston 
kattavuudelle ja tehokkuudelle. Muut tiedot tulee ilmoittaa niin pian kuin mahdollista. 
Joka tapauksessa niistä alueista, jotka lopulta sisällytetään Natura 2000 -verkostoon 
toivotaan täytettäväksi kaikki lomakkeen kohdat, sillä lomakkeiden sisältö on rajoitettu 
niihin tietoihin, joiden on arvioitu olevan sekä kansalliselta että yhteisön kannalta 
tärkeimpiä alueiden suojelussa ja seurannassa. 

On huomioitava, että näissä lomakkeissa esitettyjen tietojen lisäksi jäsenmaiden tulee 
toimittaa luontodirektiivin liitettä 11I noudattaen jokaisen direktiivin luontotyypin 
kokonaispinta-ala maassaan sekä jokaisen direktiivin lajin koko maan populaation 
arvioitu koko. Nämä tiedot ilmoitetaan erillisessä tiedostossa. 

Tavoitteena on kehittää Natura 2000 -tietokantaa siten, että sen tiedot olisivat 
yhteensopivassa muodossa mu iden kansainvälisten sopimusten perusteella koottujen 
tietojen kanssa (esim. Euroopan Neuvoston alueet, biogeneettiset reservit). 

Natura 2000 -alueverkosto koostuu sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin 
perusteella suojeltavista alueista. SCI-alue (Site of Community Importance) on 
luontodirektiivin mukainen yhteisön tärkeäksi luokittelema alue. SPA-alue (Special 
Protection Area) on lintudirektiivin mukainen erityinen suojelualue. Lomake täytetään 
näiden molempien aluetyyppien kohteista. 
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TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Lomakkeiden mukaisille tiedoille on olemassa tietokantasovellus, jonka mukaisesti 
tallennettuna komissio toivoo jäsenmaiden toimittavan tiedot. Tallennus on tarkoituk-
senmukaisinta tehdä alueellisissa ympäristökeskuksissa. Tietokantasovelluksen avulla 
helpottuu myös erilaisten koko aineistoa koskevien tulosteiden ja yhteenvetojen teko. 
Paperilomakkeet vastaavat täysin tietokannan sisältöä, joten tallentaminen niiden 
pohjalta on helppoa. 

Tavoitteena on, että Suomen alustavan Natura 2000 ehdotuksen valmistuessa syksyllä 
1996 olisi kustakin kohteesta saatavilla alustava karttarajaus paperilla sekä tietokan- 
nassa koossa seuraavat tiedot: 

Aluetyyppi 
Alueen koodi 
Vastuuhenkilö tai -organisaatio 
Alueen nimi 
Alueen pinta-ala 
Hallinnollisen alueen koodi, nimi sekä peittävyys 
Direktiiviluontotyyppien koodit ja peittävyys 
Direktiivilajien koodit 
Alueen yleiskuvaus 
Alueen luonne ja merkitys 
Alueen suojelutilanne 

Muut Natura 2000 -lomakkeiden tiedot samoin kuin kartta-aineisto numeerisessa 
muodossa voidaan toimittaa myöhemmin. Tavoitteena on toimittaa kaikki tiedot 
viimeistään 1998. 

4.1 ALUEEN TUNNISTUS (lomakkeen kohta 1) 

4.1.1 Aluetyyppi (pakollinen) (lomakkeen kohta 1.1) 

KOMISSION OHJE: 

Alueelle annetaan koodi A-K, joka ilmentää sen suhdetta muihin Natura 2000 - 
alueisiin. Koodi ilmaisee myös sen, onko alue lintudirektiivin mukainen SPA-alue vai 
luontodirektiivin mukainen SCI-alue vaiko molempia (kuva 1). Jos alueella on 
yhteyksiä useaan toiseen Natura 2000 -kohteeseen käytetään sitä koodia, joka kuvaa 
merkittävintä yhteyttä. 

(A)= 	SPA-alue, jolla ei ole yhteyttä muihin Natura 2000 -alueisiin (täytetään 
yhdet lomakkeet) 

(B)= 	SCI-alue, jolla ei ole yhteyttä muihin Natura 2000 -alueisiin (täytetään 
yhdet lomakkeet) 

(C)= 	SCI-alue, joka on samalla myös SPA-alue (täytetään yhdet lomakkeet) 
(D)= 	SPA-alue, joka on yhteydessä toiseen Natura 2000 -alueeseen, mutta 

alueet eivät mene päällekkäin (täytetään kahdet lomakkeet) 
(E)= 	SCI-alue, joka on yhteydessä toisella hallinnollisella alueella sijaitsevaan 

Natura 2000 -alueeseen (täytetään kahdet lomakkeet) 
(F)= 	SPA-alue, joka sisältää SCI-alueen (täytetään kahdet lomakkeet) 
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SPA 	Site eligible Guidelines on filling 
as SCI TMPE 	NATURA 2000 - form 

Designated SPA not related to other NATURA 2000 site. 

one form to be completed for site. 

Eligible SCI not related to other NATURA 2000 site. 

llEflTh ® 

one form to be completed for site. 

rea of eligible SCI is same as designated SPA. 

one form to be completed for site. 

/1 
~LL!/~ 

SPA touching (but not overlapping) with other NATURA 2000 site wi 
ay be 	SCI 	SPA in 	different an eligible 	or a 	a 	administrative region. 

SII[jI]]}1: ligble SCI touching with other NATURA 2000 site with may be 
SPA or an eligible SCI in a different administrative region. 

treat as 2 separate sites : fill 2 forms, 
list site codes of related NATURA 2000 site(s) on each form. 

0 SPA containing an eligible SCI 

-----.- S Eligible SCI entirely within designated SPA_ 

treat as 2 separate sites, using one form for each site. 
W site codes of related NATURA 2000 site(s) on each form 

Designated SPA entirely within eligible SCI. , iglble SCI containing designated SPA 

treat as 2 separate sites, using one form for each site, 

. 

I"rst site codes of related NATURA 2000 site(s) on each form. 

PA party overlapping wiith an eligible SCL 

eligible SCI partly overlapping with designated SPA 

treat as 2 separate sites, using one tonni for each site, 
Fist site codes of related NATURA 2000 sites) on each form. 

NATURA 2000 form: Explanatory Notes 5 

Kuva 1. Natura 2000 -aluetyypit. 
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(G)= 	SCI-alue, joka on kokonaan SPA-alueen sisällä (täytetään kahdet 
lomakkeet) 

(H)= 	SPA-alue, joka on kokonaan SCI-alueen sisällä (täytetään kahdet 
lomakkeet) 

(I)= 	SCI-alue, joka sisältää SPA-alueen (täytetään kahdet lomakkeet) 
(J)= 	SPA-alue, joka on osittain päällekkäin SCI- alueen kanssa (täytetään 

kahdet lomakkeet) 
(K)= 	SCI-alue, joka on osittain päällekkäin SPA- alueen kanssa (täytetään 

kahdet lomakkeet) 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Suomessa kaikki vaihtoehdot lienevät mahdollisia, joskin yleisimpiä varmaan ovat 
vaihtoehdot B ja C. Suomessa yhdet lomakkeet riittävät kohdan (E) tapauksessa, koska 
hallinto ei aiheuta eroa kohteen suojelun toteutuksessa (ellei jostain erityisestä syystä 
ole kyseessä kaksi vierekkäistä kohdetta, jotka halutaan pitää erillisinä). 

4.1.2 Alueen koodi (pakollinen) (lomakkeen kohta 1.2) 

KOMISSION OHJE: 

Tietokannassa jokainen kohde on tunnistettavissa yksiselitteisen tunnuskoodin avulla. 
Koodissa on aina yhdeksän merkkiä, ja se koostuu kahdesta osasta: 

1) Ensimmäiset kaksi merkkiä ilmaisevat maan koodin. 
DE Saksa SE Ruotsi 
IE Irlanti FI Suomi 
DK Tanska AT Itävalta 
GR Kreikka BE Belgia 
LU Luxenburg PT Portugali 
FR Ranska IT Italia 
NL Hollanti ES Espanja 
UK Englanti (Yhdistyneet kuningaskunnat) 

2) Loput seitsemän merkkiä koostuvat loogisesti ja yhdenmukaisesti luodusta, 
aakkosnumeerisesta aluekoodijärjestelmästä, jonka määrittelevät kansalliset vastuuvi-
ranomaiset. 

On huomioitava, että alueella voi myös olla yhteys Corine biotopes -alueisiin. Tämä 
ilmoitetaan lomakkeen kohdassa 5 "Alueen suojelu ja suhde muihin suojelukohteisiin". 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Koodin kaksi ensimmäistä merkkiä ilmaisevat maan (FI) ja kaksi seuraavaa merkkiä 
alueellisen ympäristökeskuksen (alla olevassa esimerkissä 05 = Etelä-Savon 
ympäristökeskus). Sen jälkeen kukin alueellinen ympäristökeskus numeroi omat 
kohteensa juoksevasti. Juoksevan numerosarjan ei tarvitse olla täydellinen, mutta sama 
koodi saa esiintyä vain yhden kerran ja koodissa on aina oltava yhdeksän merkkiä. 
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Esim: FI0500001,FI0500002, 

Koodi on annettava kohteelle viimeistään tallennusvaiheessa. Jos yhden alueellisen 
ympäristökeskuksen kohteita tallennetaan useammassa paikassa (esim. myös 
metsähallituksessa), tulee ympäristökeskuksen huolehtia, ettei samaa koodia käytetä 
useaan kertaan. 

Alueellisten ympäristökeskusten koodit ovat: 
01 Uudenmaan ympäristökeskus 
02 Lounais-Suomen ympäristökeskus 
03 Hämeen ympäristökeskus 
04 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
05 Etelä-Savon ympäristökeskus 
06 Pohjois-Savon ympäristökeskus 
07 Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 
08 Länsi-Suomen ympäristökeskus 
09 Keski-Suomen ympäristökeskus 
10 Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus 
11 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
12 Kainuun ympäristökeskus 
13 Lapin ympäristökeskus 

44.1.3 Loinakkee täyttöaj ankoh t (pa kofflhen) (lomakkeen kohta I.3) 

KOMISSION OHJE: 

Ilmoitetaan numeromuodossa ajankohta jolloin tieto on koottu: vuosi (4 numeroa) + 
kuukausi (2 numeroa). Esim. 199506 = tieto rekisteröity kesäkuussa 1995 

40L4 Ajankohta, jOuin tieto m viimek"i päivftetty (pakoffiinen) 
(lomakkeen kohta J „4) 

KOMISSION OIIJE: 

Merkitään ajankohta, jolloin lomakkeen tietoa on viimeksi muutettu. Esitetään samassa 
muodossa kuin em. täyttöajankohta. Kun on kyse uudesta kohteesta, kohta jätetään 
täyttämättä. Jos tietoa päivitetään useita kertoja, ilmoitetaan se päivämäärä, jolloin 
tietoa on viimeksi muutettu. Väliaikana tehdyt päivitykset ja niiden selitykset 
talletetaan lomakkeen kohtaan 4.7 "Alueen historia". 

TJ Y1)ENTÄVÄ 01l.fE: 

Tämä kohta täytetään vasta siinä vaiheessa, kun tietoa muutetaan jo olemassa olevaan 
tietokantaan. 
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4.1.5 Yhteydet muihin Natura 2000-alueisiin (pakollinen) 
(lomakkeen kohta 1.5) 

KOMISSION OHJE: 

Kaikkien kyseiseen alueeseen yhteydessä olevien Natura 2000 -alueiden (SCI-, SAC-
ja SPA-alueiden) koodit merkitään tähän kohtaan. 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Tämä kohta voidaan täyttää myös myöhemmin SYKE:ssä. 

4.1.6 Vastuuhenkilö tai -organisaatio (pakollinen) (lomakkeen kohta 1.6) 

KOMISSION OHJE: 

Ilmoitetaan tiedot koonneen henkilön tai organisaation nimi, toimipaikka sekä osoite. 
Jos pääosan tietoa on koonnut useampi kuin yksi henkilö tai järjestö, niin jokainen 
näistä yhteystietoineen ilmoitetaan. 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Yhteystiedot ilmoitetaan seuraavassa muodossa (esim.): 
Metsähallitus, Etelärannikon puistoalue 
PL 94 
01301 VANTAA 

4.1.7 Alueen nimi (pakollinen) (lomakkeen kohta 1.7) 

KOMISSION OHJE: 

Nimi ilmoitetaan paikallisella kielellä. Siten vältetään hankalat käännösongelmat ja 
mandollistetaan tietojen kansallinen tai paikallinen käyttö. Jos kirjaimisto on eri (esim. 
kreikka), niin nimet translitteroidaan. 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Jos alue on sama kuin jokin nykyinen suojelualue tai ohjelman kohde, käytetään 
vanhaa nimeä. Muussa tapauksessa alue nimetään peruskarttanimeä (ensisijaisesti 
käytetään aluenimiä esim. -mäki, -vuori, jne.) tai jotain käyttöön vakiintunutta alueen 
nimeä käyttäen. 



4.1.8 Ajankohta, jolloin alue on osoitettu tietyksi erityisalueeksi 
(pakollinen) (lomakkeen kohta 1.8) 

KOMISSION OHJE: 

Ilmoitetaan neljä ajankohtaa numeromuodossa; vuosi (4 numeroa) + kuukausi (2 
numeroa): 
- jäsenvaltio ehdottanut SCI-alueeksi (Site of Community Importance) 
- komissio vahvistanut SCI-alueeksi 
- jäsenvaltio virallisesti ilmoittanut SPA-alueeksi (Special Protection Area) 
- perustettu SAC-alueeksi (Special Area of Conservation) 

Jos alue on osittain laajentunut em. päivämäärien jälkeen ilmoitetaan alkuperäinen 
listausvuosi sekä viimeisin kokonaispinta-ala. 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Tämä kohta täytetään myöhemmin SYKE:ssä tarvittavilta osin. 

4.2 ALUEEN SIJAINTI (1oraficeen kohta 2) 

4.2.1 Alueen keskipiste (pakollinlen) ooanakkeen kohta 2vd) 

KOMISSION OHJE: 

Alueen keskipisteen maantieteelliset koordinaatit (pituus- ja leveysaste) ilmoitetaan 
numeromuodossa: asteet (2 numeroa), minuutit (2 numeroa), sekunnit (2 numeroa). 
Läntiset pituusasteet (Greenwichistä länteen) merkitään tavan mukaisesti miinus-
merkillä (-) ja itäiset pituusasteet (Greenwitehistä itään) plus-merkillä (+) tai ilman 
etumerkkiä. Tällä vältytään yhteensovittamisessa koordinaatisto-ongelmilta, kun 
tietoja siirretään yhteiseen paikkatietojärjestelmään. 

Jos alue koostuu useasta erillään olevasta osa-alueesta, koordinaatit ilmoitetaan 
tärkeimmän osa-alueen mukaan. 

Lähes kaikki maat käyttävät erilaisia mittakaavoja, projektiotyyppejä ja muuttujia 
omissa topografisissa kartoissaan. Keskipisteen koordinaattien ilmoittamisessa voidaan 
käyttää myös muita koordinaattijärjestelmiä (UTM, Lambert Conformal, Azimuthal, 
Gauss-Kruger, jne). Siinä tapauksessa käytetty projektiotyyppi ja sen parawetrit on 
ilmoitettava lomakkeen kohdassa 7 "Alueen kartta". Tällaiset koordinaattitiedot 
muutetaan paikkatietojärjestelrcässä pituus- ja leveysasteiksi lopullista tietokantaa 
varten. 

Vaikka alueiden keskipistekoordinaattitietoja ei yleensä ole saatavilla valmiina mistään 
lähteestä, tämä kohta toivotaan silti täytettäväksi, sillä koordinaattitiedot ovat tarpeen 
yhdisteltäessä tietoja muihin teemakarttoihin (maankäyttö, maaperä, ilman laatu,...). 
Siirrettäessä tietoja keskustietokantaan ja käytettäessä muita koordinaatistojärjestelmiä 
tulee olla yhteydessä komission asiantuntijoihin. 
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Jos alueiden rajaukset digitoidaan, tämä kenttä voidaan täyttää digitoitujen aluetietojen 
pohjalta laskemalla alueiden keskipisteet tietokoneella. 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Alueen keskipiste saadaan lasketuksi tietokoneella digitoidusta aluekartasta. Tämä työ 
kannattaa siten tehdä vasta sen jälkeen kun alueiden rajaukset ovat selvillä ja 
numeerisessa muodossa. Työ tehdään joko alueellisissa ympäristökeskuksissa tai 
SYKE:ssä. 

4.2.2 Alueen pinta-ala (pakollinen) (lomakkeen kohta 2.2) 

KOMISSION OHJE: 

Alueen pinta-ala ilmoitetaan hehtaareissa (ha). Jos alueen pinta-ala ei ole tiedossa 
annetaan arvoksi -99. Jos alueena on luola tai kalliotörmä, voidaan pinta-alaksi 
merkitä 0. Silloin "Alueen pituuden" (seuraava kohta) ilmoittaminen on pakollista. 
Jokaisesta kohteesta on täytettävä jompi kumpi kohta (pinta-ala tai pituus). Jos alueen 
pinta-ala on muuttunut ajan mittaan ilmoitetaan viimeisin pinta-alatieto. 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Mikäli alueen pinta-ala ei ole tiedossa saadaan se lasketuksi (tai tarkistetuksi) alueen 
kartan digitoinnin yhteydessä. Pinta-ala on kuitenkin niin olennainen tieto, että se on 
syytä tiedossa olevalla tarkkuudella ilmoittaa jo ensi vaiheessa muiden tietojen 
yhteydessä. Ilmoitetaan kohteen kokonaispinta-ala, siis sen alueen pinta-ala, jolle 
jonkinlaisia suojelutoimia ajatellaan kohdistuvaksi. Tarvittaessa pinta-alan jakautu-
mista erilaisiin osiin selostetaan lomakkeen kohdassa 4.2 "Alueen luonne ja merkitys". 

4.2.3 Alueen pituus (pakollinen jos alueen pinta-ala on 0) 
(lomakkeen kohta 2.3) 

KOMISSION OHJE: 

Tämä kenttä on pakollinen vain, jos pinta-alatieto ei ole järkevä (esim. luolat, 
jyrkänteet). Alueen pituus ilmoitetaan kilometreinä (km). Jos alueen pituus on 
muuttunut ajan mittaan, ilmoitetaan viimeisin pituus. 

4.2.4 Korkeus merenpinnasta (täytetään tarvittaessa) 
(lomakkeen kohta 2.4) 

KOMISSION OHJE: 

Ilmoitetaan alueen minimi-, maksimi- ja keskimääräinen korkeus metreinä (m) 
merenpinnan yläpuolella. Alueen keskimääräinen korkeus merenpinnasta lasketaan 
painotettuna keskiarvona alueen korkeusarvoluokista. On syytä huomioida myös 
merenpinnan alittavat korkeudet. 
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Jotta korkeustiedot olisivat laskettavissa tietokoneen paikkatietojärjestelmässä 
digitaalisen korkeusmallin avulla, on erittäin tärkeää tehdä alueen rajojen digitointi 
huolellisesti. Digitaalinen korkeusmalli on komission käytettävissä Eurostatin Gisco-
projektin ansiosta. 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Myös SYKE:ssä on käytössä tietokonepohjainen korkeusmalli, jonka avulla saadaan 
digitoitujen aluerajausten perusteella lasketuksi tarvittavat tiedot. Tämä voidaan ja 
kannattaa tehdä SYKE:ssä vasta sitten, kun alueiden karttarajaukset on digitoitu. 

4.2.5 Hallinnollisen alueen koodi ja nimi sekä peittävyysprosentti 
(pakollinen) (lomakkeen kohta 2.5) 

KOMISSION OHJE: 

Kullekin alueelle annetaan NUTS-koodi (4 merkkiä) sekä kyseisen alueen osuus 
prosentteina hallinnollisesta alueesta. Jos alue esiintyy usealla eri hallintoalueella 
ilmoitetaan ne kaikki sekä niiden osuus alueesta (summan tulee olla 100 %). Jos 
alueen rajaukset ovat digitaalisessa muodossa voidaan prosenttiosuudet laskea siitä. 
Jos alueessa on meriosuuksia joita ei esiinny NUTS-järjestelmässä ilmoitetaan alueen 
osuus tästä merikomponentista. 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

NUTS-alueet ovat Euroopan unionin aluejaon mukaisia alueita (kuva 2). On syytä 
täyttää tämä kohta, koska tietokannassa ei ole parempaakaan aluejakoa käytettävissä. 
Käytetään NUTS-aluejaon tasoa kolme, joka vastaa lähinnä maakuntajakoa, eikä aina 
esim. alueellisten ympäristökeskusten aluejakoa. Kussakin alueellisessa ympäristökes-
kuksesa muodostuu kuitenkin sen alueen kohteista yksi tietokanta ja aluekeskusten 
tunniste voidaan kohteisiin lisätä kun aineisto yhdistetään SYKE:ssa. 

4.2.6 Laonnoninaantieteelliset alueet (pal{ollinen) (lomal{keen kohta 2.6) 

KOMISSION OHJE: 

Merkitään mihin Euroopan unionin luonnonmaantieteelliseen alueeseen tai alueisiin 
kohde kuuluu. 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Suomessa luonnonmaantieteellinen alue on aina boreaalinen tai alpiininen. Alpiinista 
aluetta on Suomessa Tunturi-Lappi ja koko muu maa on boreaalista aluetta (kuva 3). 
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F12 
F111 
Fl12 
Fl 12 
Fl 12: 
F112,  
F112. 
F! 12,  
Fl12 
F113 
F113 
F113. 
Fl14 
F114 
Fl14 
F114 
F115 
F113 
F115 

Kuva 2. Euroopan unionin Nuts-aluejako Suomessa (taso 3). 
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Välimeren 
Makaronesian 
Alpiininen 

21 Atlanttinen 	 \_ ~1 
f Kontinentaalinen 	 <> 

Boreaalinenf  

r l 

Cartography: European Topic Centre on Nature Conservation 
October 1995 

Kuva 3. Euroopan unionin luonnonmaantieteelliset alueet (Council Directive 92/43/EEC). 



33 

4.3 TIEDOT ALUEEN EKOLOGIASTA (lomakkeen kohta 3) 

KOMISSION OHJE: 

Tiedot alueen ekologiasta toimitetaan aluetyypin mukaisesti seuraavasti: 

Yhteisölle tärkeiden alueiden (Sites of Community Importance, SCI) listaamiseksi 
luontodirektiivin mukaisesti 
- tulee jäsenvaltioiden toimittaa asiaankuuluva tieto ao. direktiivin liitteen I 
luontotyypeistä (lomakkeiden kohta 3.1) sekä liitteen II kasvi- ja eläinlajeista 
(lomakkeiden kohdat 3.2.c - 3.2.g). 

Lopullisessa vaiheessa kun alueiden valinnasta päätetään luontodirektiivin tai 
lintudirektiivin perusteella tulee toimittaa kaikki tiedot alueen ekologiasta, jotka 
auttavat arvioimaan alueen merkitystä Natura 2000 -alueverkoston tehokkuudel-
le ja yhtenäisyydelle. 

Lintudirektiivin perusteella suojeltavaksi ehdotettavista tai suojeltavista alueista 
(Special Prorection Areas, SPA) 
- tulee ilmoittaa kaikki asiaankuuluvat tiedot lintudirektiivin liitteen I lajeista 
(lomakkeen kohta 3.2.a) sekä tässä liitteessä mainitsemattomista muuttolinnuista 
(lomakkeen kohta 3.2.b.). 
- on toivottavaa ilmoittaa myös kaikki merkitykselliset muita lajeja koskevat tiedot 
(lomakkeen kohta 3.3) 
- jos on kyseessä myös luontodirektiivin perusteella suojeltavaksi esitettävä alue, tulee 
ilmoittaa myös sen liitteen I luontotyyppejä koskevat tiedot (lomakkeen kohta 3.1) 
sekä liitteen II kasvi- ja eläinlajeja koskevat tiedot (lomakkeen kohdat 3.2.c - 3.2.g) 
ainakin siitä osasta aluetta, jota esitetään luontodirektiivin mukaiseksi yhteisön 
tärkeänä pitämäksi alueeksi. 
- vaikka aluetta ei ilmoiteta luontodirektiivin perusteella suojeltavaksi, niin 
luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä tai liitteen II lajeja koskevat tiedot ovat 
toivottavia, jos niillä on merkitystä niiden lintulajien suojelun kannalta, joita alueen on 
tarkoitus suojella. 

Alueista, jotka perustetaan erityisten suojelutoimien alueiksi (Special Areas of 
Conservation, SAC) 
- tulee ilmoittaa kaikki luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä koskevat tiedot 
(lomakkeen kohta 3.1) sekä liitteen II lajeja koskevat tiedot (lomakkeen kohdat 3.2.c -  
3.2.g). 
- tulee ilmoittaa kaikki asiaankuuluva tieto lintudirektiivin liitteen I lajeista ja muista 
muuttolinnuista (lomakkeen kohdat 3.2.a ja 3.2.b) koskien koko aluetta tai sitä osaa 
alueesta, joka on samalla myös ehdotettu lintudirektiivin mukaiseksi suojelualueeksi. 
- on toivottavaa ilmoittaa myös kaikki merkitykselliset muita lajeja koskevat tiedot 
(lomakkeen kohta 3.3). 

Toisin sanoen: 
Jos aluetyyppi on A, D, F, H tai J, pakollisia ovat lomakkeen kohdat: 3.2.a ja/tai 
3.2.b. 
Jos aluetyyppi on C, pakollisia ovat lomakkeen kohdat 3.2.a ja/tai 3.2.b SEKÄ. 3.1 
ja/tai 3.2.c.-g. 
Muissa tapauksissa vain lomakkeen kohdat 3.1 ja/tai 3.2c-g ovat pakollisia. 
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TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Selkeintä on pääsääntöisesti ilmoittaa kaikilta, sekä luontodirektiivin mukaisilta 
että lintudirektiivin mukaisilta, kohteilta kaikki lomakkeiden tiedot. Siihen myös 
pyritään. Tarvittaessa voidaan kuitenkin noudattaa edellä esitettyä jaottelua. 

Luontodirektiivin luontotyypeistä ja lajeista ilmoitetaan kaikilta alueilta tiedot sekä 
direktiivin nykyisistä luontotyypeistä että lisättäväksi ehdotetuista luontotyypeistä. 
Samoin lintudirektiivin lajeista ilmoitetaan tiedot sekä direktiivin nykyisistä että 
lisäysehdotuksen lajeista. Em. luontotyypit ja lajit sekä niiden koodit on lueteltu tämän 
monisteen liitteissä 3 ja 4. Luontotyypeistä on olemassa myös erilliset kuvaukset. 

Muut mahdollisesti alueen suojelun kannalta merkittävät luontotyypit huomioidaan 
lomakkeen kohdassa 4.1 "Alueen yleiskuvaus". Muut alueen suojelun kannalta tärkeät 
lajit huomioidaan lomakkeen kohdassa 3.3 "Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit". 

4.3.1 Alueen luontotyypit sekä alueen arviointi luontotyyppien suojelun 
kannalta (lomakkeen kohta 3.1) 

KOMISSION OHJE: 

Luontodirektiivin liitteessä I mainittujen luontotyyppien koodit (code) ja peittävyys 
prosentteina (% cover) alueella. 

Tähän merkitään alueella esiintyvien luontodirektiivin liitteen I luontotyyppien koodit 
(varsinaisissa koodeissa neljä merkkiä), jotka käyvät ilmi tämän julkaisun erillisestä 
liitteestä. Kaikki luontodirektiivin liitteen I luontotyypit, joita alueella on, tulee 
ilmoittaa samoin kuin näiden luontotyyppien osuus kohteen koko pinta-alasta 
prosentteina. Jos pinta-ala on < 1%, merkitään 000. 

Esim. 4110 / 005 = luontotyyppiä 4110 esiintyy alueella 5 prosenttia alueen pinta-
alasta 

Alueen arviointi kunkin luontotyypin suojelun kannalta (luontodirektiivin liitteen III 
kohta A:n mukaisesti) 

EDUSTAVUUS (REPRESENTATIVITY)= Liite III, kohta A.a): Luontotyypin 
edustavuus kyseisellä alueella 

Luontotyypin edustavuutta arvioitaessa käytetään apuna luontotyyppien kuvauksia, 
joista käy ilmi luontotyypin määritelmä, tyypilliset lajit ja muita merkityksellisiä 
ominaispiirteitä. Edustavuus ilmentää sitä, miten "tyypillisenä" luontotyyppi alueella 
on. Arvioinnissa huomioidaan tarvittaessa luontotyyppiryhmän tai erityisen tyyppiyh-
distelmän edustavuus. 

Jos kvantitatiivista aineistoa ei ole tai jos näiden kriteerien mittaminen ei ole 
mahdollista, arvioidaan edustavuus "parasta mahdollista asiantuntija-arviota" käyttäen 
seuraavissa luokissa: 
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A: Erinomainen 

	

	 [luontotyyppi vastaa täysin määritelmäänsä ja 
siinä tavataan tyypille tunnusomaiset lajit sekä 
muut ominaispiirteet] 

B: Hyvä 

	

	 [luontotyyppi on määritelmän mukainen ja 
siinä tavataan oleellisimmat tyypille tun-
nusomaiset lajit ja ominaispiirteet, toisaalta 
myös erikoisuudet tulee tarvittaessa huomioi-
da] 

C: Merkittävä 

	

	 [luontotyyppi on jokseenkin kuvauksen kal- 
tainen ja omaa joitain tyypille tunnusomaisia 
lajeja ja ominaispiirteitä] 

D: Ei merkittävä 

	

	 [luontotyyppi ei ole lainkaan tyypillinen eikä 
siinä esiinny juuri lainkaan tyypille tunnuso-
maisia lajeja ja ominaispiirteitä] 

Jos luontotyypin katsotaan olevan luokkaa "D: Ei merkittävä", ei muita kohtia 
(suhteellinen pinta-ala, luonnontila, yleisarviointi) tämän luontotyypin osalta täytetä. 

SUHTEELLINEN PINTA-ALA (RELATIVE SURFACE) = Liite III kohta Ab): 
Luontotyypin pinta-ala verrattuna kyseisen luontotyypin kokonaispinta-alaan 
koko maassa 

Edellyttää luontotyypin pinta-alan selvittämistä sekä kyseisellä Natura 2000-alueella 
että koko maassa. Etenkin luontotyypin kokonaispinta-ala koko maan alueella voi olla 
vaikea selvittää. 

Suhteellinen pinta-ala ilmoitetaan prosenttiosuusluokissa. Jos em. luvut ovat saatavilla 
tai laskettavissa, lasketaan osuus niiden avulla. Jos tarkkoja lukuja ei ole käytettävissä, 
mikä on todennäköisempi tilanne, tehdään arviointi parasta mahdollista asiantuntija 
arviota käyttäen seuraavissa luokissa: 

A 	 15-100 % 
B 	 2-15 % 
C 	 0-2 % 

LUONNONTILA (CONSERVATION STATUS) = Liite III kohta Ac): Kyseisen 
luontotyypin rakenteellinen ja toiminnallinen luonnontila sekä ennallistamismab-
dollisuudet 

Tämä kohta koostuu kolmesta osatekijästä: 
i) rakenne 
ii) toiminta 
iii) ennallistamismandollisuudet 

Arvio kyseisen luontotyypin luonnontilasta alueella tehdään näiden osatekijöiden 
yhdistelmänä. Koska em. osatekijät vaikuttavat suuresti toisiinsa, on luonnontilan 
arvioinnissa kokonaisuutena huomioitava myös kyseisen alueen asema kansallisella 
Natura 2000 -listalla. 
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i) Rakenne 

Tätä osatekijää arvioidaan luontodirektiivin luontotyyppien kuvausten avulla, sillä 
kuvauksista käyvät ilmi luontotyyppien määritelmät, luonteenomaiset lajit ja muut 
oleelliset tunnuspiirteet. Luontotyypin rakennetta verrataan em. kuvaukseen (ja 
muuhun asiaan liittyvään tieteelliseen aineistoon). Luontotyypin rakennetta verrataan 
myös saman tyypin esiintymiin muilla alueilla. Näiden tietojen pohjalta arvioidaan 
luontotyypin rakenne parasta mahdollista asiantuntija-arviota käyttäen seuraavasti: 

I: erinomainen 

	

	 [rakenne on luonnontilainen ja vastaa täysin 
tyypin kuvausta] 

II: hyvä 

	

	 [rakenne on jokseenkin luonnontilainen ja 
jokseenkin tyypin kuvauksen mukainen] 

III: kohtalainen tai 	 [rakenteen luonnontilaisuus on heikentynyt tai 
huonontunut 

	

	 heikentymässä, eikä vastaa enää tyypin ku- 
vausta] 

Jos luontotyypin rakenne on "erinomainen", tulee luontotyypin luonnontilaksi 
kokonaisuutena "A: luonnontila erinomainen" huolimatta siitä, mitä arvioita voidaan 
tehdä muista osatekijöistä. 

Jos luontotyypin rakenne on "hyvä" tai "kohtalainen tai huonontunut", arvioidaan 
myös kaksi seuraavaa osatekijää. 

ii) Toiminta 

Eri luontotyyppien toiminnan luonnontilan mittaminen ja määrittäminen yhtenevällä 
tavalla on vaikeata. Siksi luontotyypin toiminnan luonnontilaisuudella tarkoitetaan 
tässä kyseisen luontotyypin mahdollisuuksia (kykyä ja todennäköisyyttä) säilyttää 
rakenteensa luonnontilassa kyseisellä alueella myös tulevaisuudessa. Arviointia 
tehtäessä otetaan huomioon toisaalta luontotyypin säilymisen mahdolliset uhkatekijät 
sekä toisaalta kaikki kohtuullisesti toteutettavissa olevat suojelutoimet. Tältä pohjalta 
arvioidaan luontotyypin toimintaa seuraavasti: 

I: erinomainen 

	

	 [luontotyypin rakenne ja toiminnot ovat 
luonnontilassa nyt sekä säilyvät todennäköi-
sesti myös pitkälle tulevaisuuteen] 

II: hyvä 

	

	 [luontotyypin rakenne ja toiminnot ovat 
pääosin luonnontilassa eikä välittömiä uhka-
tekijöitä niille ole] 

III: kohtalainen tai 	 [luontotyypin rakenne ja toiminnot ovat 
epäsuotuisa 

	

	 muuttuneet tai muuttumassa eivätkä todennä- 
köisesti tule säilymään luonnontilassa] 

Jos luontotyypin toiminnan tila arvioidaan "erinomaiseksi" tai "hyväksi" ja rakenteel-
linen tila "hyväksi", tulee luontotyypin luonnontilaksi kokonaisuutena "A: luonnontila 
erinomainen" tai "B: luonnontila hyvä", vastaavasti, eikä kolmannen osatekijän 
arviointia enää tehdä. 
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Jos luontotyypin toiminnallinen tila arvioidaan "kohtalaiseksi tai epäsuotuisaksi" ja 
rakenteellinen tila "kohtalaiseksi tai huonontuneeksi", tulee luontotyypin luonnon 
tilaksi kokonaisuutena "C: luonnontila kohtalainen tai alentunut" eikä kolmannen 
osatekijän arviointia enää tehdä. 

iii) Ennallistamismandollisuudet 

Arvioidaan luontotyypin ennallistamismandollisuuksia kyseisellä alueella. Ennallista-
misella tarkoitetaan sellaista luontotyypin rakenteen ja toiminnan palauttamista, joka 
on tarpeen luontotyypin ja sen lajiston säilymiselle pitkällä aikavälillä. 

Ensiksi arvioidaan ennallistamisen mahdollisuutta ja toteutettavuutta tieteelliseltä 
kannalta. Onko nykytiedon pohjalta mahdollista ratkaista sellaisia kysymyksiä kuin 
mitä tehdään ja miten? Tähän tarvitaan tietoa luontotyypin rakenteesta ja toiminnasta 
samoin kuin sen suojeluun, hoitoon ja ennallistamiseen sopivista hoitosuunnitelmista 
ja -ohjeista. 

Toiseksi arvioidaan ennallistamisen kannattavuutta luonnonsuojelun näkökulmasta, 
jolloin on huomioitava luontotyypin uhanalaisuus ja harvinaisuus. 

Ennallistamismandollisuuksia arvioidaan seuraavasti: 

helppoa 	 [luonnontila voidaan palauttaa yksinkertaisella 
toimenpiteellä ja peruuttamattomia muutoksia 
luontotyypin rakenteessa ja toiminnoissa ei 
ole ehtinyt tapahtua] 

II: mahdollista kohtalaisella [luonnontilan palauttaminen mahdollista 
panostuksella 

	

	 muutostekijät poistamalla ja tiettyjä korjaus- 
tai hoitotoimia tekemällä] 

III: vaikeaa tai mahdotonta 

	

	[luontotyypin rakenne ja toiminnot vahin- 
goittuneet niin, että niitä ei osata tai voida 
enää palauttaa] 

Edellisten kolmen eri osatekijän (rakenne, toiminta, ennallistamismandollisuudet) 
yhdistelminä saadaan jokin seuraavista vaihtoehdoista: 

A: Luonnontila erinomainen 
= rakenne erinomainen, muilla osatekijöillä ei merkitystä 
= rakenne hyvä ja toiminta erinomainen, ennallistamismandollisuuksilla ei merkitystä 

B: Luonnontila hyvä 
= rakenne ja toiminta hyvät, ennallistamismandollisuuksilla ei merkitystä 
= rakenne hyvä, toiminta kohtalainen tai epäsuotuisa sekä ennallistaminen helppoa tai 
mahdollista kohtalaisella panostuksella 
= rakenne on kohtalainen tai huonontunut, toiminta erinomainen ja ennallistaminen 
helppoa tai mahdollista kohtalaisella panostuksella 
= rakenne on kohtalainen tai huonontunut, toiminta hyvä ja ennallistaminen helppoa 

C. Luonnontila kohtalainen tai heikentynyt 
= kaikki muut yhdistelmät 



YLEISARVIOINTI (GLOBAL ASSESSMENT) = Liite III Kohta A d): 
Kokonaisarvio alueen merkityksestä kyseisen luontotyypin suojelulle 

Tässä kohdassa tehdään yhteenveto edellisistä luontotyyppiä koskevista arvioista ja 
huomioidaan eri tekijöiden erilainen merkitys kullekin luontotyypille. Huomioidaan 
myös sellaiset seikat, jotka eivät ole edellä tulleet esille. Merkittävimmät tekijät voivat 
vaihdella luontotyypeittäin, niitä voivat olla mm. alueen luonnontilaan kohdistuva 
ihmisen vaikutus alueella tai sen ympäristössä, maanomistusolot, alueen suojelutilanne, 
luontotyyppien ja lajien väliset vaikutussuhteet jne. 

Parasta mahdollista asiantuntija-arviota käyttäen tehdään kokonaisarviointi alueen 
merkityksestä luontotyypin suojelulle seuraavasti: 

A: Alue on erittäin tärkeä [ainoita tai parhaita luontotyypin esiintymis- 
alueita, tai luontotyyppi on hyvin edustava ja 
luonnontilainen, tai luontotyyppi on ympäris-
tössään ainutlaatuinen tai tärkeä osa aluever-
kostoa] 

B: Alue on tärkeä 

	

	[luontotyyppi on edustava ja luonnontilainen 
ja esiintyy alueella runsaana, tai luontotyypin 
säilyminen on merkityksellistä alueen yh-
tenä isyydelle] 

C: Alueella on merkitystä [luontotyyppi on melko luonnontilainen ja 
edustava mutta pieni kooltaan tai luontotyyp-
pi on vain kohtalaisen edustava mutta esiin-
tyy laajana tai merkittävänä osana aluekoko-
naisuutta] 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Luontotyypin rakenteella tarkoitetaan esim. maaperän laatua (harjut, lehdot), puuston 
tai pensaikon avoimuutta (niityt, hakamaat), muuta puuston rakennetta (luonnonmetsät) 
tai lajistoa. Toiminnalla voidaan tarkoittaa esim. virtausolosuhteita (joet, purot), 
vesitaloutta (suot), lahopuiden kertymistä (luonnonmetsät), turvekerrostumien 
muodostumista (suot) sekä näiden toimintojen jatkuvuutta ja säilymistä myös 
tulevaisuudessa. 

Edellä hakasuluissa esitetyt luonnehdinnat ovat kansallisesti laadittuja tarkennuksia. 

On suositeltavaa säilyttää muistiinpanoissa myös osuuksien arvioinnin pohjana olleet 
pinta-alatiedot hehtaareina, jos niihin jostain syystä on tarve palata. 

Luontotyyppitietoja arvioitaessa voi käyttää apuna luontotyyppien kuvauksia sekä 
muita lähteitä. Arviot vaativat hyvää asiantuntemusta. Luontotyyppien ja lajien 
elinympäristöjen edustavuutta arvioidaan alueellisesti (alueellisten ympäristökeskusten 
tasolla). On huomioitava, että myös "epätyypilliset" esiintymät voivat olla huomionar-
voisia, esim. vaihettumat tms., ja ne tulee huomioida esim. kohdassa "yleisarviointi". 

Monista luontotyypeistä on suojelukohteilta olemassa valmista tai sovelluskelpoista 
tietoa tässä kohdassa käytettäväksi. Luontotyyppitietojen lähteitä ovat mm. 
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- luonnonsuojelualueiden kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset 
- suojeluohjelmien raportit ja mietinnöt 
- suojeluohjelmien valmistelun sekä muiden selvitysten inventointiaineistot: esim. 
lehdot, vanhat metsät, suot, pienvedet. 
- Corine biotopes -alueet: Euroopan unionin aiemmin kokoama aineisto Euroopan 
arvolckaista luonnonalueista. Corine biotopes -alueiden kuvauksiin on koottu mm. 
luontotyyppi- ja lajitietoa, jotka kylläkin saattavat vaatia tarkistamista. Aineisto 
koostuu pääasiassa perustetuista suojelualueista. 
- ilmakuvat, metsätalouskartat, peruskartat sekä muut kartat. 

Luonnonsuojelualuekohtaisista tutkimuksista ja selvityksistä sekä yleensä luonnon-
suojeluselvityksistä on myös julkaistu luetteloita (kts. Below 1994, Luonnonsuoje-
luselvitysten laatimisopas 1993). Valtionmaiden suojelluista soista ovat tietoa koonneet 
Aapala ja Lindholm (1995). Soiden ennallistamisesta ovat oppaan tehneet Heikkilä ja 
Lindholm (1995). 

4.3.2 Lintudirektiivin liitteen I mukaiset lajit ja säännöllisesti esiin-
tyvät muuttolinnut sekä luontodirektiivin liitteen II lajit sekä aluei-
den arviointi näiden suojelun kannalta (lomakkeen kohta 3.2) 

KOMISSION OHJE: 

Lajin koodi, nimi ja populaation koko (code, name, population) 

Lajin koodi (4 merkkiä) saadaan erillisestä liitteestä. Lajeista käytetään niiden 
tieteellisiä nimiä. 

Useat eläinlajit, erityisesti linnut, ovat muuttavia ja alueilla voi olla merkitystä lajille 
sen elämän eri vaiheissa, joten populaatiotiedot annetaan erikseen näiden kausien 
osalta seuraavasti: 
Pysyvä (resident) 	on alueella ympäri vuoden 
Pesivä (breed) 	 pesii ja kasvattaa poikasensa alueella / käyttää aluetta 

lisääntymisalueena 
Talvehtiva (winter) 	talvehtii alueella 
Levähtävä (stage) 	pesimisalueen ulkopuolinen alue, jota käytetään muutto-, 

vaellus- tai sulkasatoaikana 

Jos laji ei esiinny alueella ympäri vuoden mutta kuitenkin useampina em. kausina, 
ilmoitetaan kantojen suuruus kyseisinä kausina. 

Populaation runsaudesta ilmoitetaan aina tarkka numeerinen tieto, jos se on saatavissa. 
Jos tarkkaa yksilö- tai parimäärää ei ole tiedossa ilmoitetaan arvio seuraavissa 
luokissa: 

1-5, 6-10, 11-50, 51-100, 101-250, 251-500, 501-1000, 1001-10 000, > 10 000. 

Jos tiedetään vain populaation minimi- tai maksimikoko ilmoitetaan sen runsaus 
merkkien > (suurempi kuin) ja < (pienempi kuin) avulla. Runsausluvun perään 
merkitään (p), jos kyse on parimäärästä tai (i), jos kyse on yksilömäärästä. Tiettyjen 
lajien kohdalla, joilla pesimisjärjestelyt ovat erilaistuneet, yksilöiden määrä voidaan 
ilmoittaa eri sukupuolista erikseen; runsauslukujen perään merkitään tällöin koirailla 
(m) ja naarailla (f). 



Erityisesti nisäkkäistä, sammakkoeläimistä, matelijoista, kaloista, selkärangattomista 
ja kasveista saattavat tarkat tiedot populaation koosta puuttua. Silloin käytetään 
seuraavia luokittaisia arvioita populaation koosta ja tiheydestä: 

C = yleinen 
R = harvinainen 
V = hyvin harvinainen 
P = esiintyy alueella, mutta populaation kokoa ei voida tarkemmin arvioida 

Jos arvioita populaation koosta ei pystytä tekemään, mutta alueen tiedetään silti olevan 
hyvin merkittävä kyseiselle lajille, kuvataan lajin populaation luonne (esim. tiheys, 
levittäytyminen, eristyneisyys) lomakkeen kohdassa 4.2 "Alueen luonne ja merkitys". 

Alueen arviointi lintudirektiivin liitteen I lajien ja säännöllisesti esiintyvien 
muuttolintujen sekä luontodirektiivin liitteen II lajien suojelun kannalta (SITE 
ASSESSMENT) 

SUHTEELLINEN POPULAATION KOKO (Population) = Liite III kohta B.a): 
Lajin kannan koko ja tiheys alueella suhteessa lajin koko maan populaatioihin 

Tarkoituksena on arvioida lajin kyseisellä alueella esiintyvän populaation osuus koko 
maan populaatioista. Paras tulos olisi suhdeluku (%) = populaation suuruus alueella 
/ populaation suuruus koko maassa. Koska tämä on yleensä varsin vaikeasti saatavilla 
oleva tieto, arvioidaan lajin alueella esiintyvän populaation suuruutta suhteessa koko 
maan populaatioihin prosentteina seuraavissa luokissa: 

A = populaation suuruus alueella on 15-100 % koko maan populaatiosta 
B = populaation suuruus alueella on 2-15 % koko maan populaatiosta 
C = populaation suuruus alueella on 0-2 % koko maan populaatiosta 
D = populaatio esiintyy alueella, mutta ei ole merkittävä 

Jos populaatiolla ei ole merkitystä alueella (luokka D) ei muita alueen arviointitietoja 
tämän lajin osalta merkitä. 

Sellaisissa tapauksissa, joissa laji on alueella sekä pesivänä että talvehtivana, 
ilmoitetaan pesivän populaation suhteellinen suuruus. Muut tiedot voidaan antaa 
lomakkeen kohdassa 4.2 "Alueen luonne ja merkitys". 

LIJONNONTILA (Conservation) = Liite Ili kohta Bb): Kyseisegn lajin kannaalta 
tärkeiden elinympäristötekijöiden Iuonnontila ja eiiiiallistanmismandotlisuudet 
alueella 

Tämä kohta koostuu kahdesta osatekijästä: 
i) lajille tärkeiden elinympäristötekijöiden luonnontila 
ii) niiden ennallistamismandollisuudet 

i) Lajille tärkeiden elinympäristötekijöiden luonnontila 

Tässä arvioidaan laajasti ottaen kyseiselle lajille tärkeitä elinympäristötekijöitä 
huomioiden kyseisen lajin biologiset vaatimukset. Populaation dynamiikkaan 
vaikuttavat elinympäristön piirteet ovat yleensä soveltuvimpia sekä eläinten että 
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kasvien kannalta. Elinympäristön rakenteesta huomioidaan myös sen abioottiset tekijät. 

Elinympäristötekijöiden luonnontila arvioidaan 'parasta mahdollista asiantuntija-
arviota' käyttäen seuraavasti: 

I: erinomainen 	 [elinympäristö vastaa täysin lajin biologisia 
elinvaatimuksia] 

II: hyvä 	 [elinympäristö on soveltuva lajin elinalueeksi] 

III: kohtalainen tai 	 [elinympäristö on kohtalainen lajin kannalta tai 
huonontunut 	 muuttunut lajille epäsuotuisaksi] 

Jos elinympäristötekijöiden luonnontila arvioidaan "erinomaiseksi" (luokka I) tulee 
lajin luonnontilaksi kokonaisuutena A: "erinomainen" ja jos elinympäristötekijöiden 
luonnontila arvioidaan "hyväksi" (luokka II), tulee lajin luonnontilaksi kokonaisuutena 
B: "hyvä", eikä toisen osatekijän (ennallistamismandollisuudet) arvioinnilla ole siihen 
enää vaikutusta. 

ii) ennallistamismandollisuudet 

Tämä osatekijä huomioidaan vain mikäli elinympäristötekijöiden luonnontila on 
"kohtalainen tai huonontunut". Arvioinnissa huomioidaan samat tekijät kuin 
luontotyyppien ennallistamisessa (mm. tiedot luontotyypin rakenteesta ja toiminnoista, 
sopivista hoitosuunnitelmista ja -ohjeista sekä kannattavuus luonnonsuojelun 
näkökulmasta), mutta arviointi tehdään nyt erityisesti kyseisen lajin populaation 
elinkykyisyyden kannalta. Ennallistamismandollisuuksia arvioidaan seuraavasti: 

I: helppoa 	 [luonnontila voidaan palauttaa yksinkertaisella 
toimenpiteellä ja peruuttamattomia muutoksia 
ei ole ehtinyt tapahtua, populaation elinkyky 
on hyvä] 

II: mahdollista kohtalaisella [luonnontilan 	palauttaminen 	mahdollista 
panoksella 	 korjaus- ja hoitotoimia tekemällä, populaatio 

elinkykyinen] 

III: vaikeaa tai mahdotonta 	[luontotyypin rakenne ja toiminnot vahingoit- 
tuneet niin että niitä ei osata tai voida enää 
palauttaa, populaation elinkyky heikko] 

Edellisten kahden osatekijän arvioinnin pohjalta saadaan jokin seuraavista yhdistel-
mistä: 

A: Luonnontila on erinomainen 
= Elinympäristötekijöiden tila erinomainen (huolimatta ennallistamismandollisuuksista) 

B: Luonnontila on hyvä 
= Elinympäristötekijöiden tila on hyvä (huolimatta ennallistamismandollisuuksista) 
= Elinympäristötekijöiden tila kohtalainen tai huonontunut ja ennallistaminen helppoa 
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C: Luonnontila on kohtalainen tai heikentynyt 
= Kaikki muut yhdistelmät 

IS®LAATI® (Isolation) = Liite III kohta B.c): Alueella elävän populaation 
eristyminen verrattuna lajin luontaiseen levinneisyyteen 

Tässä on tarkoituksena toisaalta arvioida kyseisen lajin alueella elävän populaation 
merkitystä lajin geneettiselle monimuotoisuudelle ja toisaalta kyseisen populaation 
haavoittuvuutta ja säilymismandollisuuksia. Yksinkertaistaen voidaan tulkita, että mitä 
eristyneempi populaatio on luontaiseen levinneisyyteensä verrattuna, sitä suurempi on 
populaation merkitys lajin geneettiselle monimuotoisuudelle. Tässä isolaatio tulisi 
kuitenkin käsittää laajemmin tarkoittaen yhtä lailla endeemejä, alalajeja, muunnoksia 
ja alarotuja kuin populaatioiden osapopulaatioita. Käytetään seuraavaa luokittelua: 

A: Populaatio (lähes) eristynyt 
B: Populaatio ei ole eristynyt, mutta on lajin levinneisyysalueen reunalla 
C: Populaatio ei ole eristynyt lajin levinneisyysalueesta 

YLEISARVIO (Global) = Liite III kohta B. d): Yleisarvio alueen merkityksestä 
kyseisen lajin suojelulle 

Tässä on tarkoituksena yleisesti arvioida alueen merkitystä kyseisen lajin suojelun 
kannalta. Pyritään tekemään yhteenveto edellisistä arviointikriteereistä (populaation 
koko, populaation suhteellinen koko, luonnontila, isolaatio) sekä huomioimaan myös 
muut kyseisen lajin kannalta merkitykselliset alueen ominaisuudet. Nämä tekijät voivat 
olla eri lajeilla erilaisia. Niitä voivat olla lajin luonnontilaan vaikuttava ihmistoiminta 
alueella tai sen lähiympäristössä, maankäyttö, alueen suojelutilanne, luontotyyppien ja 
lajien väliset vuorovaikutussuhteet jne. 

Yleisarvio alueen merkityksestä lajin suojelussa tehdään 'parasta mahdollista 
asiantuntija-arviota käyttäen seuraavasti: 

A: Erittäin tärkeä 	[esim. alue on ainoita tai parhaita lajin esiin-- 
tymisalueita, tai alueen populaatio on eristäy-
tynyt, ja elinympäristötekijöiden luonnontila 
on erinomainen tai hyvä] 

B: Hyvin tärkeä 	 [esim. alueen populaatio on runsas tai harva- 
lukuisen lajin tapauksessa alueella on pysyvä 
pesintä tai alue on lajin levinneisyysalueen 
reunalla, ja elinympäristötekijöiden luonnon-
tila on vähintään hyvä] 

C: Merkittävä 	 [esim. alueen populaatio on pieni mutta se on 
lajin levinneisyysalueen reunalla, tai kanta ei 
ole eristynyt mutta on runsas, ja elinympäris-
tötekijöiden luonnontila on vähintään kohta-
lainen] 
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TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Lajitiedot ilmoitetaan siis lomakkeissa omissa taulukoissaan seuraavasti (lisäysehdo-
tuksen lajit vastaavissa kohdissa): 
1 innIif• 

Lintudirektiivin liitteen I lajit 	kohdassa 3.2.a 
Liitteestä I puuttuvat säännöllisesti 
esiintyvät muuttolinnut 	 kohdassa 3.2.b 

Luontodirektiivin liitteen II eläin- is kasvilaiit: 
Nisäkkäät 	 kohdassa 3.2.c 
Sammakkoeläirnet ja matelijat 	kohdassa 3.2.d 
Kalat 	 kohdassa 3.2.e 
Selkärangattomat eläimet 	 kohdassa 3.2.f 
Kasvit 	 kohdassa 3.2.g 
Muut tärkeät kasvi- tai eläinlajit 	kohdassa 3.3 

Kohdassa 3.2.b ensisijaisesti ilmoitettavat lajit on esitetty tämän monisteen liitteessä 
4. 

Kohdassa 3.3 ilmoitetaan vain sellaiset tärkeät lajit, jotka eivät tule esille aikaisem-
missa kohdissa (3.2.b - 3.2.g). 

Mitään yleistä ohjetta ei (komissiolla) ole sille, miten "uusia" ilmoitettavien 
lajihavaintojen tulee olla. Ohjeena on vain koota niin tarkkaa tietoa kuin mahdollista 
ja tässä täytyy käyttää lajikohtaista harkintaa. Jos lajiryhmä ja ympäristöolosuhteet 
huomioiden on melko todennäköistä, että laji vielä alueella esiintyy, niin se 
ilmoitetaan. Ohjeena voi tarvittaessa pitää sitä, että noin 10 vuotta vanhat ja sitä 
tuoreemmat havainnot ainakin ilmoitetaan. Jos havainto on huomattavan vanha (yli 10 
vuotta) ja se ilmoitetaan, on syytä lomakkeen kohdassa 4.2 "Alueen luonne ja 
merkitys" kertoa havainnon laatu. 

Jos selvitysten perusteella tiedetään lajin populaation koon tarkka vaihtelu esim. viime 
vuosien aikana, voidaan nämä luvut ilmoittaa populaatiokoon vaihteluvälinä. 

Edellä hakasuluissa esitetyt luonnehdinnat ovat kansallisia tarkennuksia. 

Myös tietoa suojelukohteiden lajistosta on jossain määrin saatavissa erilaisista 
valmiista lähteistä, tällaisia ovat esim.: 
- Uhex-rekisteri sekä kootut tallentamattomat uhanalaistiedot 
- uhanalaisten lajien suojelusuunnitelmat 
- erilaiset lajistoraportit ja -selvitykset 
- WWF:n lajityöryhmät 
- luonnontieteellinen keskusmuseo ja muut luonnontieteelliset museot, yliopistot, 
asiantuntijat 
- lajijärjestöt ja yhdistykset, mm. lintutietoja saadaan IBA-kartoituksesta, joka on 
Suomen BirdLife - järjestön koordinoima hanke. Siinä kartoitetaan linnustoltaan 
arvokkaat alueet (Important Bird Areas). 

Uhanalaistietojen tallennus Uhex-rekisteriin palvelee myös Natura 2000 -tietojen 
keruun tarpeita. Tallennettaessa lajitietoja Uhex-rekisteriin on ehdottomasti täytettävä 
lajin esiintymäpaikkatiedoista kohta 'suojelualueen koodi silloin kun esiintymä on 



jollain suojelualueella tai suojeluohjelman kohteella. Kun tämä kohta on täytetty, tieto 
lajin esiintymästä voidaan myöhemmin yhdistää vastaavan suojelukohteen tietoihin. 
Suojelualueiden ja -ohjelmien kohteiden rekisterikoodit saa luonnonsuojelualuerekis-
teristä. 

Uhanalaisten lajien esiintymätietoja talletettaessa noudatetaan samoja periaatteita kuin 
Uhex-rekisterin yhteydessä. Tietojen ilmoittaminen ei saa aiheuttaa mahdollista haittaa 
lajin suojelulle. 

4.3.3 Muut tärkeät lajit (täytetään tarvittaessa) (lomakkeen kohta 3.3) 

KOMISSION OHJE: 

Kaikki muut tärkeät lajit, joita ei lintudirektiivissä tai luontodirektiivissä ole mainittu 
ja jotka ovat oleellisia alueen suojelua ja hoitoa ajatellen ilmoitetaan seuraavasti: 

Rasti oikean eliöryhmän kohdalle (GROUP): 
B = linnut 
M = nisäkkäät 
A = sammakkoeläimet 
R = matelijat 
F = kalat 
I = selkärangattomat eläimet 
P = kasvit 

Ilmoitetaan lajin tieteellinen nimi (SCIENTIFIC NAME) 

Ilmoitetaan populaation säännöllinen maksimikoko mikäli mahdollista (POPULATI-
ON). Jos lukumäärä ei ole tiedossa ilmoitetaan runsaus samoin kuin lajien tiedot 
aiemmin eli: 
C = yleinen 
R = harvinainen 
V = hyvin harvinainen 
P = esiintyy, mutta runsaus ei ole tiedossa 

Ilmoitetaan perusteet lajin tärkeydelle (MOTIVATION): 
A = Laji esiintyy Suomen punaisella listalla (Suomen valtakunnallisesti uhanalaiset 
lajit) 
B = Laji on kotoperäinen (endeemi) 
C = Laji on mainittu kansainvälisissä sopimuksissa (Bernin sopimus, Bonnin sopimus) 
D = Muu syy (ilmoitetaan tarkemmin lomakkeen kohdassa 4.2 "Alueen laatu ja 
tärkeys") 

(Jos lajille on useita perusteita, täytyy tietoja talletettaessa laji toistaa tarvittavan 
monta kertaa, sillä useiden motivaatiokoodien tallettaminen samalta riviltä ei ole 
mahdollista.) 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Tämä kohta on tärkeä, sillä tässä saadaan esille ne Suomessa uhanalaiset ja tärkeät 
lajit, joita direktiiveissä ei ole huomioitu. Uhanalaisuuden määrittelyssä käytetään 
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Lihanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietintöä vuodelta 1991. 
Paperimuistiin panoihin on syytä samalla merkitä sen mukainen uhanalaisuusluokka 
muistiin. Ensisijaisesti pyritään ilmoittamaan kaikki valtakunnalliset H, E- ja V -lajit, 
suotavaa on myös ilmoittaa St-, Sp- ja Sh-lajit (peruste A). Myös alueellisesti 
uhanalaiset lajit voidaan haluttaessa ilmoittaa (peruste D). 

Tässä kohdassa voi ilmoittaa tietoja myös muista lajeista, jotka katsotaan tärkeiksi 
esim. indikaattoriarvonsa tai harvinaisuutensa vuoksi tai jonkin luontotyypin 
avainlajeina. Indikaattorilajeja on mainittu esim. luontotyyppien kuvauksissa. 

Koodilla P (kasvit) ilmoitetaan myös sammalet, jäkälät ja sienet. 

4.4 ALUEEN KUVAUS (lomakkeen kohta 4) 

KOMISSION OHJE: 

Tämä osa on tarkoitettu vapaata tekstimuodossa esitettävää tietoa varten, jotta 
- sellaisetkin tärkeät tiedot tulisivat esille, jotka eivät ilmene koodatuista kohdista ja 
- alueista saataisiin myös yksityiskohtia koskevia suppeita ja jäsenneltyjä kuvauksia. 

4.4.1 Alueen yleiskuvaus (pakollinen) (lomakkeen kohta 401) 

KOMISSION OHJE: 

Tässä on tarkoitus antaa lyhyt yleiskuva alueesta. Ensiksi ilmoitetaan alueen pinta-
alan jakautuminen (prosentteina kokonaispinta-alasta) karkeisiin luontotyyppi- ja 
maankäyttöluokkiin (luokkien luettelo on lomakkeessa). Luontotyyppi- ja maankäyt-
töluokkien yhteenlaskettu peittävyys tulee olla 100 % ja vastata alueen kokonaispinta-
alaa. Jos jonkin luokan peittävyys on alle 1 %, ilmoitetaan se arvona 0. 

Kohdassa "Muut yleispiirteet" (Other site characteristics) kuvataan myös alueen 
geologiset, geomorfologiset ja maisemalliset pääpiirteet. Jos on tarpeen, ilmoitetaan 
myös pääkasvillisuustyypit sekä alueen suojelun kannalta sellaiset tärkeät luontotyypit, 
joita ei ole mainittu luontodirektiivin liitteessä I. Tarvittaessa kuvataan myös 
käytettyjä luontotyyppi- ja maankäyttöluokkia tarkemmin. Myös erityiset pienet 
luontotyypit, kuten esim. puukujanteet, pensasaidat, voidaan kuvata tässä. 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Tekstimuotoinen yleiskuvaus tulee mahdollisuuksien mukaan jäsennellä kappaleisiin 
seuraavasti: 
- yleistä 
- geologia ja geomorfologia sekä maa- ja kallioperän luonnehdinta 
- hydrologia ja veden laatu 
- luontotyypit (biotoopit) 
- kasvillisuus ja kasvilajisto 
- eläimistö ja eläinlajisto 
- maisema ja kulttuuri 
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Suojelukohteiden yleiskuvauksia saadaan valmiina tai muokkaamalla alueita koskevista 
selvityksistä, suojeluohjelmien kuvauksista, esitteistä jne. Luonnonsuojelualuerekiste-
riin talletetut yleiskuvaukset voidaan tarvittaessa SYKE:ssa siirtää Natura 2000 - 
alueiden tietokantaan. 

4.4.2 Alueen luonne ja merkitys (pakollinen) (lomakkeen kohta 4.2) 

KOMISSION OHJE: 

Arvioidaan yleisesti alueen luonnetta ja merkitystä direktiivien suojelutavoitteiden 
näkökulmasta. 

Kansainvälisesti arvokkaiden lintuvesien osalta ilmoitetaan, mikäli kohteessa esiintyy 
säännöllisesti yli 20 000 vesilintua. 

Lomakkeen kohdassa 3.3 "Muut tärkeät lajit" ilmoitetuista lajeista tärkeyden D-
perusteen (muu syy) selitykset kirjataan tähän kohtaan. 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Tässä kohdassa kuvataan aluksi lyhyesti alueen suojelun perusteet (ne alueen 
ominaispiirteet, joilla sen mukaan ottamista pääasiallisesti perustellaan). 

4.403 Alueen haavoittuvuus (pakollinen) (lomakkeen kohta 4.3) 

KOMISSION OHJE: 

Kuvataan alueen luontoa uhkaavien tekijöiden (ihmisen vaikutus ja muu vaikutus) 
luonnetta ja laajuutta sekä alueen elinympäristöjen ja ekosysteemien haavoittuvuutta. 

Tähän kirjataan myös ne asiat, jotka eivät tule riittävästi ilmi lomakkeen kohdassa 6.1 
"Alueeseen vaikuttavat tekijät ja vaikutuksen kohteena olevan alueen suuruus" 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Tässä kohdassa kuvataan ainakin alueen tärkeimpien luontotyyppien osalta tarkemmin 
niiden luonnontilaan tai edustavuuteen vaikuttaneita tai vaikuttavia tekijöitä. Esim. jos 
luontotyypin tai lajien elinympäristöjen luonnontila ei ole hyvä, niin kuvataan siihen 
vaikuttaneet tekijät. Samoin lajien elinympäristöjen osalta. Myös suojelukohteen 
rajaukseen liittyvät seikat voidaan kuvata tässä. 

4.4.4 Alueen asema (täytetiiiiii tarvittaessa) (lomakkeen kohta 4.4) 

KOMISSION OHJE: 

Tähän kirjataan kaikki se, mikä ei tule riittävästi esille lomakkeen kohdassa 5 olevista 
alueen suojelutilannetta kuvaavista koodeista [esim. selvennetään kohteen asemaa 
suojeluohjelmissa tms]. 
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4.4.5 Omistusolot (täytetään tarvittaessa) (lomakkeen kohta 4.5) 

KOMISSION OHJE: 

Ilmoitetaan yleisellä tasolla alueen omistus (yksityinen / valtio / säätiö jne.). Mikäli 
mahdollista ilmoitetaan kunkin omistajaryhmän arvioitu osuus alueesta. 

4.4.6 Tietolähteet (täytetään tarvittaessa) (lomakkeen kohta 4.6) 

KOMISSION OHJE: 

Jos saatavissa, ilmoitetaan alueeseen liittyvät oleelliset julkaisut tai tieteelliset aineistot 
tieteellisten kirjallisuusviitteiden tapaan. Myös julkaisemattomat ja suulliset 
tietolähteet, jotka liittyvät lomakkeiden tietoihin ilmoitetaan, jos niillä on merkitystä. 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Tämä kohta täytetään aina ja mahdollisimman täydellisesti. Myös erilaiset alueelliset 
ja paikalliset julkaisut, raportit, selvitykset, julkaisemattomat työt sekä muistiot, 
lausunnot ja suulliset ilmoitukset pyritään ilmoittamaan, sillä viitteiden kokoamisesta 
on jatkossa apua myös muussa luonnonsuojelukohteita käsittelevässä työssä. 

Metsähallituksessa on koottu kirjallisuusluettelo sen hallinnoimilla suojelualueilla 
tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä (Below 1994). Alueellisten ympäristökeskusten 
on myös syytä koota tai täydentää tiedot toiminta-alueidensa suojelukohteita 
koskevista julkaisuista tai muista aineistoista. 

Viitteet talletetaan seuraavien esimerkkien muodossa: 

Pykälä, J. 1992: Länsi-Uudenmaan seutukaava-alueen kasvistoltaan arvokkaat kalliot 
I. - Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Lohja. 84 s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: 
kasvillisuus, kasvisto, kalliot) 

Rutanen, I. 1994: Talaskangas-Sopenmäen metsien kovakuoriaisfauna. - Teoksessa: 
Lindholm, T. & Airaksinen, O. (toim), Talaskankaan metsä- ja suoalueen luonnon-
suojeluinventoinnit. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja sarja A nro 177: 97-103. 
(Julkaistu artikkeli, avainsanat: kovakuoriaiset, vanhat metsät) 

Viitteen yhteydessä ilmoitetaan edellisten esimerkkien mukaisesti julkaisun tyyppi ja 
teosta kuvaavat avainsanat. Julkaisujen tyypit ilmoitetaan seuraavasti: 
- tieteellinen julkaisu 
- julkaistu artikkeli (muu julkaistu artikkeli, esim. viranomaisten raportit, monisteet 
ja selvitykset) 
- julkaisematon selvitys (julkaisemattomat muistiot, raportit ym. selvitykset) 
- tiedonanto (tiedonannot, lausunnot) 
- suullinen ilmoitus 
Julkaisemattomista selvityksistä ja tiedonannoista ilmoitetaan lisäksi paikka, missä ne 
ovat saatavissa, esim. alueellinen ympäristökeskus. 



4.4.7 Muutokset alueen tiedoissa (ei täytetä) (lomakkeen kohta 4.7) 

KOMISSION OHJE: 

Tämä kohta on komissiota varten, joka voi kirjata tähän kyseisen kohteen tiedoissa 
tapahtuneet muutokset, esim. alkuperäinen ilmoitus, virheiden korjaus, kohteessa 
tapahtuneet muutokset. Niistä ilmoitetaan muutoksen ajankohta, kenttä jota on 
muutettu sekä kuvaus tehdystä muutoksesta. 

4.5 ALUEEN SUOJELU JA SUHDE MUIHIN SUOJELUKOHTEI- 
SIIN (lomakkeen kohta 5) 

KOMISSION OHJE: 

Lomakkeiden liitteenä olevasta kartasta on käytävä ilmi ilmoitettavien alueiden 
mahdollinen päällekkäisyys tai vierekkäisyys sen mukaisesti, mitä seuraavissa 
lomakkeen seuravissa kohdissa 5.1 ja 5.2 ilmoitetaan (kartasta tarkemmin kts. 
lomakkeen kohta 4.7 "Alueen kartta"). 

4.5.1 Alueen suojelutilantie Suomessa (pakollhiei) (lomakkeen kohta 5.1) 

KOMISSION OHJE: 

Kunkin suojelualuetyypin osuus alueella ilmoitetaan prosentteina koko alueen pinta-
alasta. Jos Natura 2000 -alue koostuu useista samantyyppisistä suojelualueista, 
ilmoitetaan näiden yhteenlaskettu pinta-ala samalla koodilla. 

Suojelualuetyypit on luokiteltu lähinnä niiden suojelun tiukkuuden mukaan kolmeen 
ryhmään seuraavasti: 
(A) = Alueet, joiden tarkoitus on suojella eläimiä, kasveja ja luontotyyppejä sekä 
sellaisia maiseman rakenteita, joilla on merkitystä eläimien, kasvien tai luontotyyppien 
suojelun kannalta. 
(B) = Alueet, joilla on jotain sektoria, erityisesti metsätaloutta koskevia, lainsäädän-
nöllisiä tai hallinnollisia säännöksiä, jotka mahdollistavat riittävän eläimistön, 
kasviston ja luontotyyppien suojelun. 
(C) = Yksityiset suojelualueet tai kohteet, joilla eläimistön, kasviston ja luontotyypit 
pysyvästi suojeltu. 

Suojelualuetyypit ilmoitetaan koodeilla (4 merkkiä) seuraavasti: 

Ryhmä 	Koodi 	Aluetyyppi 

FI00 	Ei suojeltu 

A 	 FI01 	Luonnonpuisto 
FI02 	Kansallispuisto 
FI03 	Valtion luonnonsuojelualue (soidensuojelualue, lehtojen- 

suojelualue tai muu luonnonsuojelualue valtion maalla) 
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FI04 	Luonnonmuistomerkki valtionmaalla 

B 	 FI11 	Erämaa-alue 
FI12 	Valtion retkeilyalue 
FI13 	Metsähallituksen päätöksellä suojelu metsä (aarnialue) 
FI14 	Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue 
FI15 	Koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö 

C 	 FI16 	Yksityinen luonnonsuojelualue 
FI17 	Luonnonmuistomerkki yksityismaalla 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Luonnonsuojelualueiden jakautumisesta rauhoitusmääräyksiltään erilaisiin osiin (esim. 
erämaa-alueet tai yksityismaiden luonnonsuojelualueet) sekä alueen kuulumisesta 
esim. johonkin suojelualueohjelmista voi selostaa tarkemmin lomakkeen kohdassa 4.4 
"Alueen asema". 

4.5.2 Muut suojelukohteet, joihin alue on yhteydessä (ilmoitetaan 
tarvittaessa) (lomakkeen kohta 5.2) 

KOMISSION OIIJE: 

Yhteydet kotimaisiin suojelukohteisiin: 
Ilmoitetaan alueeseen yhteydessä olevat muut mahdolliset eri suojelualuetyyppeihin 
kuuluvat alueet. Suojelualuetyyppien koodit (4 merkkiä) kuten edellisessä kohdassa. 
Suojelualueen nimi ilmoitetaan. Ehdotettavien alueiden mahdollinen vierekkäisyys 
ilmoitetaan molempien kohteiden lomakkeissa. 

Alueiden väliset yhteydet merkitään seuraavasti: 
(_) Alueet ovat päällekkäisiä 
(+) Kyseinen alue sisältää toisen suojelukohteen kokonaan 
() Toinen suojelualue sisältää kyseisen alueen kokonaan 
(*) Alueet menevät osittain päällekkäin 
(I) Alueet sijaitsevat vierekkäin 

Ilmoitetaan prosentteina kuinka suuri osa kyseisestä alueesta menee päällekäin jonkin 
toisen kohteen kanssa. 

Yhteydet kansainvälisiin suojelukohteisiin: 
Lisäksi ilmoitetaan samalla tavalla alueen yhteydet kansainvälisiin suojelukohteisiin, 
esim.: 
- Ramsar-sopimuksen alueet [Suomesta 14 kohdetta v. 1976, uusi esitys valmisteilla 
YM:ssä] 
- Biogenetic reserves [ei Suomessa tällä hetkellä] 
- Eurodiploma-alueet [ei Suomessa tällä hetkellä] 
- Biosfäärialueet [Suomessa: Saaristomeren biosfäärialue, Pohjois-Karjalan 
biosfäärialue] 
- Barcelonan sopimuksen alueet [koskee vain Välimeren aluetta] 
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- World heritage -alueet [luonnonperintökohteita ei Suomessa tällä hetkellä] 
- muut [voisi mainita esim. Project Mar -kohteet, Project Telma -kohteet] 

4.5.3 Alueen yhteydet Corine biotopes -alueisiin (täytetään 
tarvittaessa) (lomakkeen kohta 5.3) 

KOMISSION OHJE: 

Ilmoitetaan alueeseen yhteydessä olevan Corine Biotopes -alueen koodi (9 merkkiä). 
Yhteyden muoto ja peittävyysprosentti ilmoitetaan samoin kuin edellisessä kohdassa. 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Tämä kohta täytetään SYKE:ssä. Päällekkäisyyksien selvittäminen on tarkoituksenmu-
kaisinta suorittaa sitten kun alueiden numeeriset karttarajaukset on olemassa, koska 
silloin Natura 2000 -alueiksi ehdotettavien alueiden ja Corine-biotopes -alueiden 
mahdolliset päällekkäisyydet voidaan selvittää paikkatieto-ohjelmiston avulla. 

4.6 YMPÄRISTÖTEKIJÖJDEN VAIKUTUS SEKÄ TOIMINNOT 
ALUEELLA JA SEN YMPÄRISTÖSSÄ (lomakkeen kohta 6) 

4.6.1 Alueeseen vaikuttavat tekijät jaa vall wtuksen kohteena olevan 
aluucefD SUU1-HWu (täytethä1 ta vittae,w) (lomakkeen kohta 6.1) 

KOMISSION OHJE: 

Vaikuttavilla tekijöillä tarkoitetaan tässä kaikkia sellaisia ihmisen toimintoja tai 
luonnon tapahtumia (liite 4 tässä monisteessa), joilla voi olla positiivista tai 
negatiivista vaikutusta alueen suojeluun tai käyttöön. Alueen sisäiset vaikuttavat tekijät 
ilmoitetaan seuraavasti: 

Asianmukainen koodi (4 merkkiä). 

Vaikutuksen voimakkuus seuraavalla luokitukselia: 
A: = Voimakas 	 [vaikutus alueeseen on väistämätön ja vaiku- 

tukset tulevat muuttamaan sen luonnetta tai 
rakennetekijöitä huomattavasti] 

B: = Keskimääräinen 	[vaikutus tulee muuttamaan aluetta jonkin 
verran, mutta ei muuta sen pääpiirteitä tai 
erityisiä ominaisuuksia] 

C: -; Pieni 	 [vaikutus alueeseen on melko huomaamaton 
eikä se muuta kohdetta oleellisesti] 

Vaikutuksen kohteena olevan alueen osuus koko alueen pinta-alasta prosentteina. 
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Vaikutuksen luonne seuraavasti: 
+ = Vaikutus on positiivinen 
0 = Ei vaikutusta 
- 	= Vaikutus on negatiivinen 

Myös alueeseen vaikuttavat ympäristössä tapahtuvat toiminnat tai muutokset kirjataan. 
Alueen ympäristöllä tarkoitetaan tässä sitä aluetta, jolta tapahtumat ja toiminnot 
ulottavat vaikutuksensa alueen sisälle. Se vaikuttaako jokin ympäristössä tapahtuva 
muutos alueeseen riippuu mm. alueen korkeussuhteista, luonnosta ja siitä, millaisesta 
toiminnasta tai muutoksesta on kyse. 

Sellaisissa tapauksissa, joissa jonkin toiminnon vaikutus on toisaalta myönteistä ja 
toisaalta kielteistä (esim. erilainen vaikutus alueen luontotyypeille ja lajeille) 
merkitään arvio voimakkaimman vaikutuksen mukaan. 

Jos em. luettelossa ei ole mainittu jotakin oleellista alueeseen vaikuttavaa tekijää tai 
toimintoa, ilmoitetaan se lomakkeen kohdassa 4.3 "Alueen haavoittuvuus". 

4.6.2 Alueen hoito (täytetään tarvittaessa) (lomakkeen kohta 6.2) 

KOMISSION OHJE: 

Alueen hoidosta vastaava viranomainen tai yksittäinen henkilö: 
Ilmoitetaan alueen hoidosta vastaavan viranomaisen tai yksityisen henkilön nimi ja 
yhteystiedot: osoite ja puhelinnumero ja/tai telefax-numero. 

Alueen hoito (suunnitelmat ja toteutuminen): 
Kerrotaan lyhyesti tehdyistä ja suunnitteilla olevista hoitosuunnitelmista sekä niiden 
toteutumisesta. Toimissa tulisi ottaa huomioon ihmistoiminnan aiheuttamat 
uhkatekijät (kohta 4.6.1) sekä alueen haavoittuvuus (kohta 4.4.3). Nämä tiedot voivat 
usein olla tärkeitä arvioitaessa LIFE- tai muiden rahastojen hakemuksissa ehdotettavia 
suojelu- ja hoitotoimia sekä sekä niiden onnistumista. Julkaistut hoitosuunnitelmat 
toivotaan mainittavan tässä kohdassa. 

4.7 ALUEEN KARTTA (pakollinen) (lomakkeen kohta 7) 

KOMISSION OHJE: 

Alueen karttarajaus on tarpeen, jotta alueen sijainti tulee tarkasti määritellyksi. Jos 
rajaukset digitoidaan, niitä voidaan käyttää muihinkin tarkoituksiin kuten esim. 
päällekkäisanalyyseihin muiden digitaalisten kartta-aineistojen (esim. maankäyttö, 
maaperä, veden laatu) kanssa. Digitointi mahdollistaa monenlaisia sovelluksia, jotka 
edellyttävät tarkkaa sijaintitietoa. Aineisto on silloin käyttökelpoisempaa esim. 
ympäristövaikutusten arvioinnissa. Jos alueiden rajat ovat myös digitoidussa 
muodossa, ilmoitetaan tämän aineiston saatavuus. Silloin tarvitaan myös tiedot 
käytetystä karttasarjasta, mittakaavasta, kartiaprojektiosta ja muuttujista. 

Kaikki alueet rajataan virallisen topografisen kartan tarkkuudella mittakaavassa 
1:100 000 tai lähimmässä mahdollisessa mittakaavassa (kts. tarkemmat ohjeet 
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jäljempänä). Käytettävän viivan paksuus tulee olla alle 0.4 mm. Jos käytettävässä 
mittakaavassa useita alueita mahtuu samalle kartalle, tulee ne piirtää samalle kartalle. 

Mahdollisuuksien mukaan voidaan liittää mukaan ilmavalokuvia alueesta. Tällöin 
kuvat tulee numeroida sekä ilmoittaa miltä osa-alueelta kuva on otettu, mitä 
kuvauskohde sisältää ja päivämäärä jolloin ilmakuva on otettu. 

TÄYDENTÄVÄ OHJE: 

Käytännössä kustakin kohteesta tarvitaan pääsääntöisesti kaksi erilaista paperikarttaa. 
Lisäksi kustakin kohteesta tarvitaan numeerinen eli atk-pohjainen digitoitu rajaus: 

a) Kohteen tarkka kartta 
- tarvitaan kohteen tarkan rajauksen määrittämiseen, digitointiin, kuulemisien 
järjestämiseen, jne., tarvittaessa tästä voidaan toimittaa kopioita muillekin tarvitsijoille 
(komissiolle tms.) 
- paperikoolla ei ole väliä 
- peruskarttapohja, mittakaava joko 1:20 000 tai 1:10 000 tai suurilla alueilla 
1:50 000, (hyvin suurilla alueilla myös muu kartta ja esim. 1: 100 000), peruskartoista 
käytetään uusinta painosta (ei kuitenkaan "oravakantista" maastokarttaa) 
- käytännössä tarvittaneen erikseen työkappale, johon tulee merkintöjä, esim. 
luontotyyppien ja lajien esiintyminen (erityisesti priorisoidut habitaatit), rajausvaih-
toehdot yms. sekä puhdas versio, josta saa tarvittaessa kopioita 
- karttakopioon merkitään ainakin peruskarttalehden numero(t) sekä alueen nimi ja 
numero sekä mittakaava 

b) Kohteen yleiskartta A4.koossa 
- tarvitaan yleiskuvakartaksi laajempaa jakelua varten: YM:öön, komissiolle, 
mahdollisesti jonkinlaiseen Natura 2000 -julkaisuun, lausuntokierrosta varten. 
- aina A4-kokoa, monistuskelpoinen siten, että tarvitsisi tehdä vain yksi originaali, 
josta sitten saa kopioita tarvittavan määrän, mustavalkoinen 
- mittakaava joko 1:20 000 peruskartta (sekä paperilla että atk-pohjaisena), 1:50 000 
peruskartan pienennös (sekä paperilla että atk-pohjaisena), (1:100 000, saa vain 
erikseen ostamalla, mutta joissain tapauksissa tällaistakin pohja-aineistoa saattaa olla 
saatavilla), 1: 200 000 kartta (paperilla ns. GT-kartta tai atk-pohjaisena ns. 
yleiskartan suurennos), tai 1: 4-00 000 ns. yleiskartta (sekä paperilla että atk-
pohjaisena) 
- mittakaavaksi otetaan joku edellä mainituista siten, että koko tarkasteltava kohde 
mahtuu A4-kartalle 
- jos valitulla mittakaavalla näkyy jokin toinen kohde tai osa siitä, se on piirrettävä 
näkyviin (kohteen nimitiedot suluissa) 
- jokaisesta esitettävästä kohteesta tehdään oma kartta (vaikka kaksi tai useampia 
kohteita näkyisi samalla kartalla) 
- kartta tehdään pystysuoraan A4-paperille 
- yhtenäinen ulkoasu (arcview:n Natura-projektin layout-mallin mukaisesti) karttaan 
merkitään kohteen nimi, numero, sijaintikunta (tai kunnat), mittakaava ja niiden 
peruskarttalehtien numerot, joilla kohde sijaitsee 
- kartan voi tuottaa joko atk-pohjaisesti tai käsin paperipohjalle piirtämällä. Myös 
digitoitujen rajausten tulostus mittakaavassa kalvolle ja sen jälkeen kalvon asemointi 
erilliselle paperipohjalle on mahdollista (silloin kalvon ja pohjan on oltava samassa 
mittakaavassa), joissain tapauksissa A4-kartan saanee pienentämällä kohteen tarkasta 
kartasta 
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c) Atk-pohjainen rajaus 
- numeerinen, digitoimalla tehty atk-pohjainen rajaus kohteista tarvitaan myös joka 
tapauksessa ennemmin tai myöhemmin luonnonsuojelualuerekisterin karttaosaa varten, 
eräiden paikkatietojen laskemista varten (jos ei numeerista aineistoa tuoteta, joudutaan 
myös nämä tiedot, esim. keskipisteen koordinaatit, kokoamaan käsin), alueellisten ja 
valtakunnallisten indeksikarttojen tekemiseen sekä komissiolle 

Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat karttojen tuottamisesta ja pääsääntöisesti 
kartat tehdään niissä. Karttatyöt voidaan tehdä joko atk-pohjaisesti tai käsin ja ne 
tulee suunnitella kunkin aluekeskuksen tilanteen mukaan. Ensisijaisesti tulee suosia 
aluerajausten digitointia tai luonnonsuojelualuerekisterin karttaosan valmiiksi 
digitoitujen rajausten käyttöä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos mandolli-
suuksia tai valmiuksia atk-pohjaiseen työskentelyyn ei ole, tehdään karttatyö käsin 
piirtämällä monistetuille pohjakartoille. Käsin piirrettyjen karttojen digitointi tehdään 
sitten jälkeen päin alueellisissa ympäristökeskuksissa. Kaikissa tapauksissa paperi-
muodossa tarvittavat kartat ovat samat. 

Jos kohde on sen luontoinen, että tarkka kartta ja yleiskartta A4-koossa ovat 
samanlaiset, ei kahta erilaista paperikarttaa tietenkään tarvitse tehdä. Näitä tapauksia 
ovat kaiketi pienet kohteet, jotka mahtuvat peruskartan mittakaavassa yhdelle A4:lle, 
tai sellaiset kohteet, joiden rajauksissa ei ole mitään "uutta", esim. kansallispuistot 
ilman muutoksia tai erämaa-alueet. 

Rajaiisten digitointi tai käsittely atk -pohjaisesti tehdään pääsääntöisesti areview-
ohjelmalla, joka on sovittu ympäristöhallinnon yhteiseksi paikkatieto-ohjelmistoksi 
metsähallintoa lukuunottamatta. Digitointia voidaan tehdä muillakin ohjelmilla (fingis, 
mapinfo, topos), jos siihen arcview:n sijasta on valmiudet, silloin täytyy etukäteen 
keskustella aineistojen siirroista ja mahdollisesti tarvittavista muokkauksista. Digitointi 
on kuitenkin aina syytä tehdä peruskarttapohjalta. 

Natura 2000 -karttojen tekoa varten on tehty arcview:lle oma ns. projekti ohjeineen, 
jonka avulla on mahdollista hakea valmiista aineistoista kohderajauksia sekä digitoida 
niitä. Areview-projekti projekti.apr on kopioitavissa y-levyltä 
( \\vyh41\ pcappl:<000000>) hakemistosta /arcview/natura/. Ohjeet on luettavissa 
hakernistosta y:<arcview/natura>natura.wp. Arcview-ohjelman käyttö vaatii kuitenkin 
joka tapauksessa henkilön, joka on sen käyttöön perehtynyt, esim. käynyt arcview-
kurssin. 

Ympäristöhallinnossa atk-pohjaisena saatavilla oleva rasterimuotoinen peruskartta-
aineisto (ns. perus-ed) ei sisällä korkeuskäyriä eikä kiinteistörajoja, joten esim. 
rajauksia näytöllä digitoitaessa täytyy toistaiseksi tulla toimeen ilman niitä, vaikka 
kohderajausten digitointi ilman kiinteistörajoja ja korkeuskäyriä on vaikeampaa. 
Pöytädigitointimandollisuus,joka on arcview-ohjelmaan tulossa helpottanee tilannetta. 
Sampo-ohjelma, jolla kiinteistörajoja voi erikseen haluamaltaan alueelta ostaa on 
ympäristöhallinnossa testausvaiheessa. Arcview-ohjelman mahdollisuuksien 
kehittymistä, uusien versioiden käyttöönottoa sekä Sampo-uutisia kannattaa katsoa 
tarkemmin ja seurata tilannetta ympäristöhallinnon atk-forumista (forum/atk-
asiat/paikkatietoryhmä), jonne kannattaa muutenkin osoittaa paikkatietojen atk-
käsittelyyn liittyviä kysymyksiä. Jos paperikarttoina on käytetty peruskarttojen aivan 
uusimpia painoksia ns. maastokarttoja ("orava-kantisia"), on syytä huomata, että 
niiden pohja on erilainen kuin em. ympäristöhallinnon käytössä oleva atk-pohjainen 
rasterimuotoinen peruskartta-aineisto. 



54 

Mikäli alueen rajaus on sama kuin jonkun valtakunnallisen suojeluohjelman kohteen 
tai perustetun luonnonsuojelualueen, numeeriset rajaukset saadaan periaatteessa_ 
poimittua ja tulostettua valmiista luonnonsuojelualuerekisterin karttaosasta seuraavista 
aluetyypeistä: kansallispuistot, luonnonpuistot, soidensuojelualueet, lehtojen 
suojelualueet, yksityismaiden suojelualueet, erityiset suojelualueet, erämaa-alueet, 
kansallispuistojen kehittämisohjelma, harjujen suojeluohjelma, soidensuojeluohjelma, 
lehtojen suojeluohjelma, lintuvesien suojeluohjelma, rantojen suojeluohjelma, erityistä 
suojelua vaativat vesistöt, vanhojen metsien suojeluohjelma ja suojeltavaksi esitetyt 
kohteet (-92 ja -94 kohteet), yksityismaiden suojelualueet. Myös näiden aluerajausten 
yhdistelmät tai täydennykset saa parhaiten käyttämällä valmista digitoitua aineistoa 
pohjana. Siten säästytään ylimääräiseltä työltä ja esim. digitointivirheiltä. 

Jos em. aineistossa olemassa oleva rajaus on epätarkka, esim. aikoinaan digitoitu 
1:400 000 mittakaavassa, on se tarvittaessa digitoitava uudelleen ja toimitettava 
SYKE:een, jotta myös yhteinen kartta-aineisto saadaan siltä osin päivitettyä. Tällaisia 
tarkennustarpeita voi olla tarkkaanottaen paljonkin, koska digitoinnin pohjana ei ole 
ollut esim. kiinteistörajaelementtiä. Jos työn yhteydessä luonnonsuojelualuerekisterin 
karttaosassa havaitaan puutteellisuuksia esim. luonnonsuojelualueiden rajaukset eivät 
päivitettyjä, tulee myös niistä ilmoittaa. 

Alueellisissa ympäristökeskuksissa kannattaa kopioida omalle levylle oman alueensa 
luonnonsuojelualueaineisto, jolloin se on nopeammin haettavissa. 

Digitointia ja numeerisia kartta-aineistoja koskevissa yleisissä teknisissä asioissa on 
ensisijaisesti syytä olla yhteydessä oman yksikön paikkatietoyhdyshenkilöön. 
Yhteyshenkilöt SYKE:ssä Minna Kallio (Lum) ja Mika Heikkinen (Atk) sekä 
arcview-asioissa yleensä Sirpa Räisänen (Atk). Metsähallituksessa kartta-asioissa 
tarvittaessa yhteyshenkilönä Markku Vickholro. Alueiden rajausperusteita koskevissa 
yleisissä kysymyksissä yhteyshenkilö on Seppo Vuolanto, YM. 

408 ]DIAT JA MUU VALOKUVAT (liitetään mikäli tarpeellista) 
(lomakkeen kohta 8) 

KOMISSION OHJE: 

Lomakkeen ohessa voidaan lähettää dioja ja muuta valokuvamateriaalia alueesta. Diat 
ja kuvat numeroidaan ja luetteloidaan, ja ilmoitetaan miltä alueelta ne on otettu ja 
mitä kuvauskohde sisältää, sekä ilmoitetaan päivämäärä jolloin kuva on otettu. 
Valokuvilla voidaan hyvin kuvata alueiden yleispiirteitä, erityisesti jos ongelmia tai 
valituksia ilmenee. Lisäksi valokuvia voidaan käyttää komission tiedotus- tai 
opetustarkoituksiin koskien Natura 2000 -alueverkostoa. 

Dioista tai muista kuvista on ilmoitettava kuvaaja sekä tieto kuvien copyright-
oikeuksista. 



55 

5 NATURA 2000 4(OHTEILTA TEHTÄVÄT SELVITYKSET 

Potentiaalisilta Natura 2000 -kohteilta tehtävien selvitysten tavoitteena on ensisijai-
sesti saada kattavat luontotyyppitiedot kaikista kohteista. Luontotyyppien osalta 
vähimmäistavoite on saada riittävän luotettavat Natura 2000 -tietolomakkeiden 
mukaiset esiintymis- ja arviointitiedot direktiivin luontotyypeistä. Tarkasteltavan 
kohteen biotooppitiedot kartoitetaan kuitenkin tarkemmin aina kun se on mahdollista, 
esim. kartoitetaan kohteen kasvillisuus- tai kasvupaikkatyypit jollain sopivalla 
tarkkuustasolla käyttäen kotimaisia ohjeistoja, kuten Toivonen ja Leivo 1993, Eurola 
yin. 1995, Laine ja Vasander 1990, Alanen yin. 1995, Pykälä ym. 1994. Direktiivin 
luontotyyppien kuvauksista samoin kuin maastoinventoinnista jaetaan hankkeessa 
työskenteleville erillistä lisäaineistoa. 

Erityisiä lajistoselvityksiä Natura 2000 -kohteilta tehdään harkitummin käytettävissä 
olevan asiantuntemuksen ja muiden mahdollisuuksien mukaan. Tehtävät lajistoselvi-
tykset on syytä yhdistää yleensä uhanalaisia lajeja koskeviin selvityksiin. Suomessa 
valtakunnallisesti uhanalaisten lajien havainnoista täytetään aina uhanalaisten lajien 
tarkastuslomake. Linnustosta tietoja saadaan erityisesti IBA-kartoituksesta. Lajistosel-
vityksistä on yleisiä ohjeita linnuston kartoitusmenetelmistä (Koskimies 1994) ja 
paikallisten eliöryhmittäisten selvitysten laatimista varten (Luonnonsuojeluselvitysten 
laatimisopas 1993). 

Kaikilta potentiaalisilta Natura 2000 -kohteilta ei uusia maastoselvityksiä tarvitse 
tehdä, jos suojeluohjelcoien kohde on äskettäin, noin viiden vuoden sisällä inventoitu, 
esiin. suojeluohjelman valmistelun yhteydessä tai hoito- ja käyttösuunnitelman tekoa 
varten ja tarvittavat tiedot on saatavissa näistä selvityksistä. Myös vanhemmat tiedot 
voivat olla täysin käyttökelpoisia, varsinkin jos ei ole syytä olettaa kohteen 
luonnonolojen oleellisesti muuttuneen. 

Maastossa tehtävät selvitykset ovat yleensä kaikkein aikaavievin ja kallein työvaihe. 
Maastotyöskentelyn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi on aina ensin syytä tehdä 
kohteesta ilmakuva- ja karttatarkastelu sekä koota kaikki olemassa oleva aineisto ja 
niiden avulla tehtävä luontotyyppien erottaminen ja rajaaminen mahdollisimman 
hyvin. Siten maastossa jää mahdollisimman paljon aikaa tyyppien määrittämiseen tai 
tarkistuksiin, rajauksen tarkistamiseen jne. Maastoinventointien aineisto on apuna 
täytettäessä varsinaisia Natura 2000 -tietolomakkeita ja tallennettaessa sen tietoja 
tietokantaan. Maastoselvitysten tiedot tulee lisäksi selkeässä muodossa säilyttää osana 
muita kohteen luontotietoja. 

Useita biotooppikohtaisia kartoitushankkeita varten on aiemmin tehty erillisiä 
maastoinventointiohjeita ja -lomakkeita. Inventointiohjeita on ainakin vanhojen 
metsien (Lindholm ja Tuominen 1991), kallioiden (Hamari ym. 1992, Heikkinen ja 
Husa 1995), pienvesien (Lammi 1993) ja perinneympäristöjen (Pykälä ym. 1994) 
inventointia varten. Lehtojen hoidon suunnittelua ja seuraamista varten on laadittu 
erilliset ohjeet (Alanen ym. 1995). Kullakin näistä hankkeista on toisistaan jossain 
määrin poikkeavat tavoitteet ja ohjeistot kohdistuvat tarkemmin rajattuihin biotooppei-
hin tai biotooppiryhmiin. Edellä mainitut ohjeistot ovat siten varsin yksityiskohtaisia 
tavalla, johon Natura 2000 -kohteiden uusissa selvityksissä ei aina ole mahdollisuutta 
päästä. Edellä mainitut ja muut vastaavat ohjeistot sekä niiden pohjalta aiemmin 
kootut aineistot ovat kuitenkin käytettävissä soveltuvin osin myös Natura 2000 - 
kohteiden selvityksiä tehtäessä. 
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Selvitysvaiheessa potentiaalisten Natura 2000 -kohteiden joukko voi olla suurempi 
kuin lopullisesti mukaan ehdotettavien kohteiden joukko. Jos jonkin kohteen osalta 
lopullinen asema on epäselvä, on kohde syytä pitää selvityksissä mukana ja arvioida 
sen lopullinen asema saatujen tietojen avulla. 

Potentiaalisten Natura 2000 -kohteiden joukko on varsin vaihteleva joukko 
luonnoltaan eri tavoin arvokkaita kohteita, joten tarvittavat selvitykset ja maastoin-
ventoinnit ovat jossain määrin eri luonteisia alueiden luonteen ja koon mukaan. 
Alueellisissa ympäristökeskuksissa sekä metsähallituksen puistoalueissa on itsenäisesti 
harkittava millaiset selvitykset ovat milläkin kohteella tarpeen. Aluehallinnon omat 
tavoitteet on syytä ottaa samalla huomioon. 

6 NATURA 2000 -YHDYSHENIULÖT 

ALUEELLISET YMPÄRISTÖKESKUKSET: 

Lapin ympäristökeskus: Yrjö Karjalainen 
PL 8060, 96101 Rovaniemi 
puh. (960) 329 4111 (vaihde), (960) 329 4490 (Yrjö Karjalainen), fax (960) 310 340 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Eero Kaakinen 
PL 124, 90101 Oulu 
puh. (981) 315 8300 (vaihde), (981) 315 8575 (Eero Kaakinen), fax (981) 315 8305 

Kainuun ympäristökeskus: 
Jouko Saastamoinen 
PL 115, 87101 Kajaani 
puh. (986) 616 31 (vaihde), (986) 616 .3602 (Jouko Saastamoinen), fax (986) 616 
3629 

Raimo Heikkilä 
Ystävyyden puiston tutkimuskeskus, Tönölä, 88900 Kuhmo 
puh. (986) 6550 782, fax (986) 6530 444 

Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus: Harri Hongell & Eero Laukkanen 
Torikatu 40, 67100 Kokkola 
puh. (968) 827 9111 (vaihde), (968) 827 9620 (Harri Hongell), 
(968) 827 9610 (Eero Laukkanen) fax (968) 827 9237 

Länsi-Suomen ympäristökeskus: Matti Kyröläinen 
Ympäristötalo, PL 262, 65101 Vaasa 
puh. (961) 325 6511 (vaihde), (961) 325 6685 (Matti Kyröläinen), fax (961) 325 6596 

Keski-Suomen ympäristökeskus: Päivi Halinen 
PL 110, 40101 Jyväskylä 
puh. (941) 697 211 (vaihde), (941) 697 221 (Päivi Halinen), fax (941) 614 273 

Pohjois-Savon ympäristökeskus: Jorma Tuomainen 
PL 1049, 70101 Kuopio 
puh. (971) 164 411 (vaihde), (971) 164 433 (Jorma Tuomainen), fax (971) 262 5464 
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Pohjois-Karjalan ympäristökeskus: Lasse Finer 
PL 69, 80101 Joensuu 
puh. (973) 1411 (vaihde), (973) 142 3098 (Lasse Finer), fax (973) 123 622 

Etelä-Savon ympäristökeskus: Jukka Välijoki 
Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli 
puh. (955) 1911 (vaihde), (955) 191 2138 (Jukka Välijoki), fax (955) 363 915 

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus: Simo Jokinen, Tuula Tanska 
PL 1023, 45101 Kouvola 
puh. (951) 7751 (vaihde), (951) 775 2354 (Tuula Tanska), fax (951) 775 2413 

Hämeen ympäristökeskus: 
Matti Saura 
PL 297, 33101 Tampere 
puh. (931) 242 0111 (vaihde), (931) 242 0218 (Matti Saura), fax (931) 242 0266 

Harri J. Mäkelä (koko lääni) 
PL 131, 13101 Hämeenlinna 
puh. (917) 622 21 (vaihde), (917) 622 2267 (Harri J. Mäkelä), fax (917) 622 2460 

Lounais-Suomen ympäristökeskus: Seppo Kotiranta 
PL 47, 20801 Turku 
puh. (921) 266 0111 (vaihde), (921) 266 1669 (Seppo Kotiranta), fax (921) 266 1635 

Uudenmaan ympäristökeskus: Heikki Korpelainen 
PL 36, 00521 Helsinki 
puh. (90) 148 881 (vaihde), (90) 1488 8336 (Heikki Korpelainen), fax (90) 148 88295 

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ: 
Ympäristöministeriö, alueiden käytön osasto: Seppo Vuolanto, Antti Haapanen 
PL 399, 00121 Helsinki 
puh. (90) 19911 (vaihde), (90) 1991 9371 (Seppo Vuolanto), 
(90) 1991 9330 (Antti Haapanen) fax (90) 1991 9364 

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS: 
Suomen ympäristökeskus, Luonto- ja maankäyttöyksikkö: 
Outi Airaksinen, Aulikki Alanen 
PL 140, 00251 Helsinki 
puh. (90) 403 000 (vaihde), (90) 4030 0733 (Outi Airaksinen), 
(90) 4030 0738 (Aulikki Alanen) fax (90) 4030 0791 

METSAHALLITUS: 
Kehittärnisyksikkö: Antti Below 
PL 94, 01301 Vantaa 
puh (90) 857 841 (vaihde), (90) 8578 4325 (Antti Below), fax (90) 8578 4350 

Etelärannikon puistoalue: 
Leif Lindgren, Saaristomeren puistoryhmä 
21710 Korppoo, puh. (926) 463 1590, fax (926) 463 1592 
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Erkki Virolainen 
PL 94, 01301 Vantaa 
puh. (90) 857 841 (vaihde), (90) 8578 4382 (Erkki Virolainen), fax (90) 8578 4350 

Länsi-Suomen puistoalue: 
Seppo Kallonen 
PL 147, 13101 Hämeenlinna, puh. (917) 612 5720, fax (917) 616 5104 

Raimo Itkonen, Isojärven puistoryhmä 
Keskustie 35, 35300 Orivesi, puh. (931) 335 7311, fax (931) 335 7319 

Itä-Suomen puistoalue: 
Kaija Eisto 
Häyrynlandentie 1 B, 83130 Salokylä, puh. (973) 658 305 

Tuula Kurikka 
PL 28, 57131 Savonlinna, puh. (957) 576 812, fax (957) 514 064 

Pohjanmaan puistoalue: 
Anne Jäkäläniemi 
Torangintaival 2, 93600 Kuusamo 
puh. (989) 852 3241, fax (989) 852 2422 

Kainuun puistoalue: 
Anja Finne 
Tönölä, 88900 Kuhmo 
puh. (986) 655 0716, fax (986) 655 0444 

Perä-Pohjolan puistoalue: 
Tuomo 011ila 
PL 8016, 96101 Rovaniemi 
puh. (960) 329 4610, fax (960) 314 982 

Ylä-Lapin luonnonhoitoalue: 
Matti Mela 
PL 36, 99801 Ivalo 
puh. (9697) 687 725, fax (9697) 662 648 

METSÄNTUTKIMUSLAITOS: 

Metsäntutkimuslaitos, Tikkurila: Eino Piri 
PL 18, 01301 Vantaa 
puh. (90) 857 841 (vaihde), (90) 8570 5265 (Eino Piri), fax (90) 8570 5569 

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE 
AHVENANMAAN MAAKUNTAHALLITUS: 
Ålands landskapsstyrelse: Jörgen Eriksson 
PB 60, 22101 Mariehamn 
tel. (928) 25000, fax (928) 19155 
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Liite 1/1 
NATURA 2000 DATA FOR~I, I 

NATURA 2000 
TIETOL®MAKE 

ERITYISTEN SUOJELUTOIMIEN ALUEITA 
(SEKÄ LINTU— ETTÄ LUONTODIREKTIIVIN MUKAISIA) 

JA 

YHTEISÖN TÄRKEINÄ PITÄMIKSI ALUEIKSI EHDOTETTAVIA ALUEITA 
VARTEN 

I o ALUEEN TUNNIS' 

I.I. ALUETYYPPI 1.2. ALUEENKOODI 1.3. TÄYTTÖAJANKOHTA 	 1.4. PÄIVITYS 

0 	 _ _ 
V V V V KK KK 	 VV VV KK KK 

1.5. YHTEYDET MUIHIN NATURA 2000 -ALUEISIIN: 
NATURA 2000 ALUEIDEN KOODIT 	 NATURA 2000 ALUEIDEN KOODIT 

I.6. VASTUUHEiVKILÖ TAI -ORGANISAATIO: 

1.7. ALUEEN NIMI: 

1.3. AJANKOHDAT, JOLLOIr\ ALUE ON OSOITETTU ERITYISAL UEEKSI 

EHDOTETTU SCI-ALUEEKSI: 	 VAHVISTETTU SCI-ALUEEKSI: 

I 9 
	 LLI L1 

V V V V KK KK 
	

V V V V KK KK 

VIRALLISESTI I L MOI TE TT U 
SPA-ALUEEKSI: 	 PERUSTETTU SA C-A L UEEKSI: 

V V V V KK KK 
	

V V V V KK KK 
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NATT RA 2000 DATA FORM, 2 

2.ALUEEN SIJAINTI 

2.1. ALUEEN KESKIPISTE 
PI TUUSASTEET 
	

LEVEYSASTEET 

I m 
W/E (Greenwich) 

2.2. PINTA-ALA (lut) 
	

2.3. PITUUS (Km): 

II 

2.4. KORKEUS MERENPINNASTA (m): 
MINIMI 	 MAKSIMI 

2.5. HALLINNOLLISEN ALUEEN KOODI, NIMI JA PEITTÄVYYSPROSENTTI 
NUTS-KOODI 	ALUEEN NIMI 

KESKIMÄÄRIN 

I 
PEITTÄVYYS (%) 

NUTS-alueisiin sisältymätön merialue 

2.6. L UONNONMAANTIETEELLISET AL UEET: 

® 	0 	1l 	❑ 	11  
Boreaalinen 	Alpiininen 	Atlanttinen 	 Kontinentaalinen 	Makaronesia 	Välimeren 

alue 



63 	 Liite 1/3 

NATURA 2000 DATA FORM, 3 

3. TIEDOT ALUEEN EKOLO IATA 

3.1. Alueen LUONTOTYYPITja alueen arviointi luontotyyppien suojelun kannalta: 

LUONTOD/REKT//V/N L//TTEEN I LUONTOTYYP/T: 
KOODI 	PEITTÄVYYS EDUSTAVUUS 	 SUHTEELLINEN LUONNONTILA YLEISARVIOINTI 

PINTA-ALA 
A B C 

:A B C 

A B C 

A B C 

B C 

.A B C 

A B C 

:A B C 

A B C 

A B C 

A B c 
A B C 

.A B C 

A B C 

.A B C 

A B C 

A B C 

:Ä B C 

A B C 

A B c 
A B c 
A B c 

B c 
A B c 
.A B c 
A B c 
A B C 

:A B c 
:A B c 
:A B c 
A B c 
A B c 
A B c 
A B c 

Kopioidaan tarv ittaessa 
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NATURA 2000 DATA FORM, 4 

3.2. 	 Alueen LAJIT: 
Lintudirektiivin liitteen I mukaiset la] it ja 

säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut 

sekä 

luontodirektiivin liitteen II lajit 

sekä 

alueiden arviointi näiden suojelun kannalta 
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Liite 1/5 

NATURA 2000 DATA FOR\1, 5 

3.2.a. Lintudirektiivin Bitteer I lajit 

KOODI 	NIMI 	 POPULAATIO 
	

ALUEEN ARVIOINTI SUOJELUN KANNALTA 
PYSYVÄ 	 MUU11AVA 	 Popalaatio 	Luonnontila 	Isolaatio 	Yleisan. 

Pesivä Talvetet. LcvSht. 

Al 
BL CI IDI I ^IB HI iAIBICI 11`1RI.c 

Kopioiduun larvillaessci 

3.2. b. Litzieerlirektiivin lhtteestä I piwt!r,!'m 
s Etezteirtllisesfi es/h/yväl itmtufto1iäFrfit 

KOODI 	NIMI 	 POPULAATIO 
	

ALUEEN ARVIOINTI SUOJELUN KANNALTA 
FYJYVA 	 MUUTTAVA 	 Poplaatio 	LuonnontiIa 	Isolaati0 	1' le isan. 

I'esiv8 	fal eht. LeN liu. 

.. 	C 

Kopioidann tarvittaessa 



ALUEEN ARVIOINTI SUOJELUN KANNALTA 
Populaazio 	Luonnontifn 	Isolaado 	Yleisarv. 

POPULAATIO KOODI NIMI 

Kopioidaan tarvittaessa 

Liite 1/6 

NATURA 2000 DATA T•0RUt, 6 

3.2. c.L lion todirektiiviu liitteessä II mainitut NISÄKKÄÄT 

KOODI 	NIMI 
	

POPULAATIO 
	

ALUEEN ARVIOINTI SUOJELUN KANNALTA 
PYSYVA 	 MUU1TAVA 

	
Populaatio 	Luonnontila 	Isolaatio 	Yleisarv. 

Lis99n- 	1 alveh- Lcvilh- 
Ivva 	liva 	t Iv t 

L:i I_ J. e I 	{ 	I `I _. 
Kopioidaan tarvittaessa 

3.2.d. Luontodirektiivin liitteessä 1I mainitut 
SA M44,1 KKOELÄIME T Jet MATELIJAT 
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N AT URA 2000 DATA FORM, 7 

3.2.e. Luontodirektiivin liitteessä II mainitut KALAT 

KOODI 	NIMI POPU[AATIO ALUEEN ARVIOINTI 
I'optilaalio 	Luonnontila 

ABC 	D 	A 

ABC 	D 	A 

ABC 	D 	A 

ABC 	D 	A 

ABC 	D 	A 

A BC 	D 	A 

ABC 	D 	A 

ABC 	D 	A 

ABC 	D 	A 

ABC 	D 	A 

A BC 	D 	A 

ABC 	D 	A 

ABC 	D 	A 

A BC 	D 	A 

A BC 	D 	A 

A BC 	D 	A 

A BC 	D 	A 

ABC 	D 	' A 

ABC 	D 	A 

SUOJELUN 
Isolaatio 

KANNALT 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

C 	A 

Yleirary . NY5YV,\ MUU1-1AV, 

Lis9än- 
lyv: 

Talve- 
liv.] 

Levlh-
liivii 

B C A B BC 

B C A B BC 

B C A B BC 

B C A B BC 

B C A B BC 

B C A B BC 

B C A B BC 

B C A B BC 

B C A B BC 

B C A B BC 

B C A B BC 

B C A B BC 

B C A B BC 

B C A B BC 

B C A B BC 

B C A B BC 

B C A B BC 

B 

B 

C 

C 

A

A 

B

B 

BC 

BC 

Kopioidaan larvi«aessa 

3.2 f. Luonforlirek/iivin Ililleessa 11 B!!dIFllfIdt 

S.1 LIKf1.RA1+1GATTOMAT ELÄIMET 

KOODI 	NIMI 
	

POPUL.AATIO ALUEEN ARVIOINTI SUOJELUN KANNALTA 
Populaatio 	Luonnonnla 	Isolaalio 	Yleisarv. 

Kopioidaan tarvittaessa 



Kopioidaan larvi«aessa 

Liite 1/8 LIsJ 

\.%TURD 2000 DATA FORM, 8 

3.2.g. Luontodirektiivin liitteessä II mainitut KAS VIT 

<OODI 
	

NIMI 	 POPULAATIO ALUEEN ARVIOINTI SUOJELUN KANNALTA 
Populaatio 	I.uonnontila Isolaatio 	Yleisarvio 
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NATUR: 2000 DATA FOR'1, 9 

3.3 Muut tärkeät kasvi- tai eläinlajit 

ELIÖRYHMÄ 	TIETEELLINEN NIMI 
	

POPULAATIO 
	

PERUSTE 
MAR F I P 

B = Birds (linnut), M = Mammals (nisäkktiät), A = Amphibians (sammakkoeläimet), R = Reptiles (matelijat), 
F = Fishes (kalat), I = Invertebrates (selkaramgattomat eläimet), P = Plants (kasvit) 

Kopioidaan tarrillaessa 



Liite 1/10 
	

70 

NATURA 2000 DATA FORM, to 

4. ALUEEN KUVAUS 

4.1. ALUEEN YLEISKUVA US: 

Luontotyyppi- ja maankäyttöluokat (suluissa sellaiset, joita ei Suomessa) 
Merialueetja merenlandet 

(Vuorovesiioet), jokisuistot, mutakent5t. hiekkakentMja laguunit eli tladatja kluuvit seka laguuninomaiset landet 

(Marskirnaat, laidunnetut suolamaatja suola-arot) 

Rannikon hiekkadyynit, hiekkarannat 

Kivikot, soraikot, somerikot, merenrantakalliotja pienet saaret 

Sisdvedet: järvet ja lammet sekt( virtaavat vedet 

Suot ja rantakasvillisuus 

Nummet ja pensastot sekä tunturikankaal 

Kuivat niityt (ja stepit) 

Kosteat ja tuoreet niityt 

Alpiiniset ja subalpiiniset niityt 

Laajaperäiset viljanviljclyalueet (mukaanlukien säännöllisen kesannoinnin sisdltdvitt vuoroviljelyalueet) 

(Riisipellot) 

Viljellyt nurmetja heinåpellot 

Muut viljelymaat 

Lelitiputinietsilt 

Havupuu nie (slIt 

(Ainavihannat metsät) 

Sekametslit 

Ei-luonnonvaraiset istutusmetsät: esim 	poppelimetsöl, lehtikuusimetslt 

Puustoiset viljelysmaat: viinitarhat, hedehmntarhat, puistot 

Sistlmaan kalliot. vyörysoramaat, hietikot. pysyvän lumen alueet (jajlilltiköt) 

Muut maa-alueet: kaupungit, kylät, tiet, kaatopaikat, kaivokset, teollisuusalueetjne. 

YHTEENSÄ 100 % 

Muut , leispiirteet: 

4.2. AL UEEN L UONNE JA MERKITYS: 

4.3. AL UEEN 1-JAA VOITTUVUUS: 
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NATURA 2000 DATA FORM, Il 

4.4. ALUEEN ASEMA: 

4.5. OMISTUSOLOT: 

4.6. TIETOLÄHTEET: 

4.7. MUUTOKSET ALUEEN TIEDOISSA: 

Komissio täyttää 
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NATt:R.a 2000 D;\TA FORM, t2 

5. ALUEEN SUOJELU JA SUHDE MUIHIN SUOJELUKOHTLI I[IN: 

5.1. Alueen suojelittiIana:e Suomessa: 
SUOJELUALUETYYPIN 	 SUOJELUALUETYYPIN 	 SUOJELUALUETYYPIN 
KOODI 	% 	 KOODI 	% 	 KOODI 

WJHH LW 	UHH 
5.2. MUUT SUOJELUKOHTEET, JOIHIN ALUE ON YHTEYDESSÄ: 

Yhteydet kotimaisiin suojelukohteisiin: 
SUOJELUALUE- 	ALUEEN NIMI 
TYYPIN KOODI 

PÄÄLLEKKÄISYYS 
TYYPPI 	°rö 

LH 
Yhteydet kansainvälisiin suojelukohteisiin: 

 

PÄÄLLEKKÄISYYS 
TYYPPI 
	

ALUEEN NIMI 
	

TYYPPI % 
I RAMSAR-SOPIMUS: 

I BIOGENEETT. RESERVIT 

EURODIPLOMA-ALUEET: 
BIOSFÄÄRIALUEET: 
BARCELONAN SOPIMUS: 
WORLD HERITAGE -ALUEE 
MUUT: 

2 
3 
4 
1 

3 

5.3. ALUEEN YHTEYDET CORINE BIOTOPES -ALUEISIIN: 
PÄÄLLEKKÄ[SYYS 

CORINE BIOTOPES -KOODI 	TYYPPI  % 	 CORINE BIOTOPES  -KOODI 
PÄÄLLEKKÄISYYS 
TYYPPI % ____ 
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NATI!RA 2000 DATA FORS(, 13 

6. YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN VAIKUTUS SEKÄ 
TOIMINNOT ALUEELLA JA SEN YMPÄRISTÖSSÄ 

6.1. ALUEESEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA 
VAIKUTUKSEN KOHTEENA OLEVAN ALUEEN SUURUUS 

VAIKUTUKSET JA TOIMINNOT ALUEEN SISÄLLÄ 

••, • 

m 1E 

••, • 

1 
• i 
•I 0 

 

... o00 •u• ode ••• 100 ••■ vve m.. rum .1. 000 ••• rui •m• 000 U.. SUE •U• 000 ... IUD ..• •eg 000 9l• U 00 m ENE mi• ave m•• oo .ii • gym. ENE •U• vve ••• 1 ' I UUU •IJ 
VAIKUTUKSET JA TOIMINNOT ALUEEN YMPÄRISTÖSSÄ 

e e 
e e a ' o ENE 

gem mag oi~~7 emu 
gem eQO Nom o00 000 ENE ~~~ ~~~ 0N■ ~~m woe ~~~ ' 
6.2. ALUEEN HOITO 

ALUEEN HOIDOSTA VASTAAVA VIRANOMAINEN TAI HENKILÖ: 

ALUEEN HOITO (SUUNNITELMAT JA TOTEUTUMINEN): 
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NATURA 2000 DATA FORM. 14 

7. ALUEEN KARTTA 
• Kartta 

PER USKARTAiV NUMYIERO(T) 	 MITTA  Å11 T TA KAA VA 	 PROJEKTIO 

RAJA UKSEIV SAA TA VUUS DIGITOIDUSSA MUODOSSA 

• Kohdassa 5 ilmoitetun suojelutilanteen kartta: 
Tämän kartan ominaisuudet kuten edellä ! 

• Ilmakuva(t) liitteenä: 

KYLLÄ 
	

EI 
KUVAN 
NUMERO 
	

ALUE ja KUVAN SISÄLTÖ 
	

KÄYTTÖOIKEUS (copyright) 
	

PVM 

LII] 
	

E!. 
8e MAT JA MULJT VALOKUVAT 

KUVAN 
NUMERO 
	

PAIKKA JA KUVAN SISÄLTÖ 
	

KÄYTTÖOIKEUS (copyright 
	PVM 
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LIITE 2. Natura 2000 -luontotyypit ja niiden koodit 

Luettelossa ovat sekä luontodirektiivin liitteen I nykyiset Suomessa esiintyvät luontotyypit että 
valmisteilla olevan boreaalista vyöhykettä koskevan täydennysehdotuksen luontotyypit. 
Täydennysehdotuksen luontotyypit on omana ryhmänään kunkin pääotsikon jälkeen. 

Natura -koodi = luontotyypistä Natura 2000 -lomakkeissa käytettävä koodi 
(Lisäysehdotusten koodit väliaikaisia.) 

Annex [ -koodi = luontotyypin koodi luontodirektiivin liitteessä I 
p 	 = priorisoidut luontotyypit tai sellaisiksi ehdotetut (*) 

Natura- 
koodi 

Annex I - 
koodi 

p Luontotyyppi 

RANNIKKO- JA HALOFYYTTISET LUONTOTYYPIT 
1110 11.25 Vedenalaiset hiekkasärkät 
1 130 13.2 Jokisuistot 
1150 21 * Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset landet 
1170 - Karit ja kalliorantojen levävyöhykkeeliiset vedenalaiset osat 
1160 - Laajat matalat landet 
1210 17.2 Rantavallien yksivuotinen kasvillisuus 
1220 17.3 Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus 
1230 18.21 Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot 
2110 16.21 1 Liikkuvat alkiovaiheen dyynit 
2120 16.212 Rannikon liikkuvat rantakauradyynit (valkeat dyynit) 
2130 16.221- 

> 16.227 
Kiinteät, ruohokasvillisuuden peittämät dyynit (harmaat dyynit) 

2140 16.23 * Kiinteät variksenmarjadyynit 
2180 16.29 Metsäiset dyynit 
2190 16.31-> 

16.35 
Dyynien kosteat soistuneet painanteet 

2320 64.1 x 
31.227 

Kuivat kanerva- ja variksenmarjanummet/dyynit 

Lisättäväksi ehdotettavat luontotyypit 
(D) Harjusaaret ja niiden hiekka-, kallio- ja kivikkorantojen kasvillisuus sekä 

vedenalainen kasvillisuus 
(F) Ulkosaariston ja merivyöhykkeen saarien ja luotojen ryhmät 
(H)  * Matalakasvuiset rantaniityt 
(I)  Hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista kasvillisuutta 
(J)  Kapeat murtovesilandet 

SISAVESIEN LUONTOTYYPIT 
31 10 22.11 x 

22.31 
Niukkaravinteiset järvet, joissa runsaasti pohjaversoiskasvillisuutta 
(nuottaruoho, raani tai lahnanruoho) 

3130 22.12 x 
(22.31 & 
22.32) 

Niukka-keskiravinteiset vedet, joille ominaista suuri vedenkorkeuden 
vaihtelu (Ajoittain paljastuvassa rantakasvillisuudessa amfibista 
pohjaversoiskasvillisuutta tai yksivuotista rantakasvillisuutta) 
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3140 22.12 x 
22.44 

Kalkkipitoiset niukka-keskiravinteiset järvet, joissa on 
näkinpartaiskasvillisuutta 

3150 22.13 Luonnontilaiset runsasravinteiset järvet, joissa on suurten vitojen ja/tai 
irtokellujien luonnehtimaa vesikasvillisuutta (Magnopotamion- tai 
Hydrocharition) 

3160 22.14 Humuspitoiset lammet ja järvet 
3220 24.221 & 

24.222 
Tunturialueen joet ja purot ja niiden rantojen ruohokasvillisuus 

3230 24.223 Tunturialueen joet ja niiden pensaskanervavaltainen kasvillisuus 
3260 24.4 Pikkujokien ja purojen vesikasvillisuus 

Lisättäväksi elydotettavat luontotyypit 
(0) Suurjärvetja reittivedet 
(S) Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset jokireitit tai niiden osat 

NUMMET, NIITYT, PENSASTOT JA TUNTURIKANKAAT 
4030 31.2 Kuivat numenet 
4060 31.4 Tunturikankaat 
4080 31.622 Tunturipajukot 
6150 36.32 Niukkaravinteiset tunturiniityt 
6210 34.31- 

>34.34 
* Kuivat niityt ja pensastot kalkkipitoisilla alustoilla (Festugo Brometalia) 

(*tärkeitä orkidea-alueita) 
6230 35.1 Runsaslajiset jäkkiniityt 
6410 37.31 Siniheinäniityt 
6430 37.7 & 37.8 Kosteat suurruohoniityt 
6510 38.2 Tuoreet pienruohoniityt 
6520 38.3 'tuoreet suurruohoniityt 

Lisättäväksi elydotettavat luontotyypit 
6666 * Kalkkivaikutteiset kalliokedot 
(U) * Runsaslajiset kuivatja tuoreet niityt 

•(X) Keski- ja pohjoisboreaaliset tulvaniityt 
(Y) Lehdes- ja vesaniityt 

KOHOSUOT, LETOT JA NEVAT 
7110 51.1 * Keidassuot 
7120 51.2 Muuttuneet, ennallistamiskelpoiset keidassuot 
7140 54.5 Vaihettumissuot ja pallesuot 
7210 53.3 * Taarnaluhtaletot 
7220 54.12 * Huurresammallähteet 
7230 54.2 Letot 
7240 54.3 * Tuntureiden runsasravinteiset puronvarsisuot 
7310 54.8 * Aapasuot 
7320 54.9 * Palsasuot 

Lisättäväksi elydotettavat luontotyypit 
(AB) * Lähteet ja lähdesuot 
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KALLIOISET LU®NT®TYYPIT 
8110 61.1 Tuntureiden niukkaravinteiset vyörysoraikot ja -lohkareikot 
8210 62.1 & 

62.1A 
Kasvipeitteiset kalkkikalliot 

8220 62.2 1 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 
8230 62.3 Kallioiden pioneerikasvillisuus 

METSAT 
9010 42.0 * Boreaaliset luonnonmetsät 
901 1 * Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät 
9012 * Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset mäntyvaltaiset vanhat metsät 
9013 * Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havupuusekametsät 
9014 * Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 
9015 * Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat lehtipuuvaltaiset metsät 
9020 *i Palon jälkeen luonnontilaisina kehittyneet metsät 
9030 * Tuoreet metsäpaloalat 

9180 41.4 * Raviini- ja rinnelehdot 
9190 41.51 Vanhat tammimetsät 
91D0 44.A1-> 

44.A4 
* Puustoiset suot 

91 DI 44.A I * Koivuvaltaiset puustoiset suot 
91 D2 44.A2 * Mäntyvaltaiset puustoiset suot 
91 D4 44.A4 * Kuusivaltaiset puustoiset suot 

91E0 44.3 * Tulvametsät 

Lisättäväksi ehdotettavat luontotyypit 
(AY) * Luontaiset hemiboreaaliset jalopuumetsät 
(AP) Boreaaliset lehdot 
(AN) Harjujen havumetsäiset luontotyypit 
(AQ) * Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden Iuonnonmetsät 
(AZ) Tunturikoivikot 
(Z) Hakamaat ja kaskilaitumet 
(AD) Boreaaliset metsäluhdat 
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LIITE 3. Natura 2000 -lajit ja niiden koodit 

a) Luontodirektiivin Suomessa tavattavat lajit 

Lajit on lueteltu direktiivin mukaisessa järjestyksessä. 

Natura -koodi 	= Natura 2000 -lomakkeissa lajeista käytettävä koodi 
p 	 = ensisijaisen tärkeät lajit (priority species) merkitty tähdellä (*) 
U 	 = uhanalaisuusluokka Suomessa (1991) 
fi 	 = direktiivin liitteen 11 lajit. Näille lajeille pitää osoittaa suojelualueita ja ne voivat olla 

perusteina Natura 2000 -alueita valittaessa. Nämä lajit ilmoitetaan Natura 2000 - 
lomakkeiden kohdassa 3.2.a. 

IV 	 = direktiivin liitteen IV lajit (tiukkaa suojelua vaativia lajeja) 
V 	 = direktiivin liitteen V lajit (vaativat hyödyntämisen sääntelyä) 

Natura- 
koodi 

p Laji Lajin tieteellinen nimi U II IV V 

Nisäkkäät 
pienlepakot'  Microchiroptera' x 

1910 * liito-orava Pteromys volans St x x 
1337 euroopanmajava Castor fiber H (Sh) x' x' 

koivuhiiri Sicista betulina f- 
1911 * naali Alopex lagopus E x x 
1352 * susi Canis lupus V x x' 
1354 * karhu Ursus arctos Sh x x 
1912 * ahma Gulo gulo E x xs  
1355 saukko Lutra lutra St x x 
1356 vesikko Mustela lutreola H x x 

hilleri Mustela putorius x 
näätä Martes martes x 

1361 ilves Lynx lynx Sh x x 
1364 harmaahylje Halichoerus grypus V x x 
1913 * saimaannorppa Phoca hispida saimensis E x x 

itämerennorppa Phoca hispida botnica St x 
metsäjänis Lepus timidus x 

Matelijat ja 
sammakkoeläimet 
kangaskäärmeb  Coronella austriaca6  E x 

1166 rupilisko Triturus cristatus V x x 
viitasammakko Rana arvalis x3  
sammakko Rana temporaria x 

1(a lat 
1099 nahkiainen Lampetra fluviatilis x2  x 
1096 pikkunahkiainen Lampetra planen i x 

harjus Thymallus thymallus x 
siiat (paitsi Coregonus 
oxyrhynchus) 

C. pallasii, C. lavaretus, 
C. fera 

x 
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1 106 merilohi (makeassa vedessä) Salmo salar E x' x 
1 130 toutain Aspius aspius E x' 
1 149 rantaneula Cobitis taenia x'- 
1163 kivisimppu Cottus Bobio x' 

Niveljalkaiset 
rapu Astacus astacus x 

Nivelmadot 
verijuotikas Hirudo medicinalis E x 

Hyönteiset 
ruskeaniittyperhonen Coenonympha hero x 

1065 punakeltaverkkoperhonen Euphydryas aurinia Sh x 
1052 kirjoverkkoperhonen Hypodryas maturna Sh x x 

kirjopapurikko Lopinga achine V x 
1060 isokultasiipi Lycaena dispar E x x 

muurahaissinisiipi Maculinea arion E x 
isoapollo Pamassius apollo V x 
pikkuapollo Parnassius mnemosyne Sh x 
kievanakorento Aeshna viridis V x 
sirolampikorento Leucorrhinia albifrons x 
lummelampikorento Leucorrhinia caudalis x 

1042 täplälampikorento Leucorrhinia pectoralis x x 
1037 kirjojokikorento Ophiogomphus cecilia x x 
1081 jättisukeltaja Dytiscus latissimus x x 
1084 * erakkokuoriainen Osmoderma eremita E x x 
1086 punahärö Cucujus cinnaberinus E x x 
1082 lampisukeltaja Graphoderus bilineatus x x3  

Nilviäiset 
1029 jokihelmisimpukka Margaritifera 

margaritifera 
V x x 

1032 vuollejokisimpukka Unio crassus Sh x x 
1015 kalkkisiemenkotilo Vertigo genesii Sh x 
1013 lettosiemenkotilo Vertigo geyeri Sh x 
1014 kapeasiemenkotilo Vertigo angustior Sh x 

viinimäkikotilo Helix pomatia x 

Putkilokasvit 
1419 pikkunoidanlukko Botrychium simplex E x x 
1833 notkeanäkinruoho Najas flexilis E x x 
1903 kiiltovalkku Liparis loeselii E x x 
1902 tikankontti Cypripedium calceolus St x x 
1477 kylmänkukka Pulsatilla patens St x x 
1528 lettorikko Saxifraga hirculus St x x 

riidenlieot Lycopodium spp. x 
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Sammalet 
1386 lahokaviosammal Buxbaumia viridis V x 
1383 hiuskoukkusammal Dichelyma capillaceum E x 
1381 katkokynsisanunal Dicranum viride E x 
1389 isonuijasammal Meesia longiseta St x 
1394 kourukinnassammal Scapania massalongi H x 
1393 kiiltosirppisammal Drepanocladus vernicosus 

(Limprichtia vernicosa) 
A1.uhan x 

hohkasammal Leucobryum glaucum x 
rahkasammalet Sphagnum spp. x 

1  Käsittää kaikki Suomen lepakkolajit: pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni), korvayökkö (Plecotus auritus), vesisiippa 
(Myotis daubentoni), viiksisiippa (Myotis mystacinus), isoviiksisiippa (Myotis brandti), satunnaisesti on tavattu myös 
viisi muuta lajia. Niistä Suomessa uhanalainen on ripsisiippa (Myotis nattereri) E. 

2  Suomella on poikkeama tästä lajista 

3  Suomelle ehdotetaan poilckeamaa tästä lajista 

4  Suomella on poronhoitoalueella poikkeama tästä lajista 

5  Ehdotetaan lisättäväksi laitteeseen IV 

6  Suomessa vain Ahvenanmaalla 

Lisäksi satunnaisesti Suomessa esiintyviä direktivin lajeja: sampi (Acipenser sturio), sillit (Alosa spp.)ja 
merinahkiainen (Petromyzon marinus). Direktiivin järvisiika (Coregonus oxyrhynchus) esiintyy vain tietyillä alueilla 
Pohjanmerellä, ei Suomessa. 
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b) Luontodirektiiviin lisättäväksi ehdotetut lajit 

_ * lajia ehdotettu ensisijaisen tärkeäksi lajiksi (priorisoitu laji) 
= lajin uhanalaisuusluokka Suomessa 

p Laji Lajin tieteellinen nimi U 
Nisäkkäät 
metsäpeura Rangifer tarandus fennicus Sh 
itämerennorppa Phoca hispida botnica St 

Myönteiset 
korukeräpallokas Agathidium pulchellum E 
lahokapo Boros schneideri V 
kulonyhäkäs Corticaria planula Sh 
meriuposkuoriainen Macroplea pubipennis V 
vennajäärä Mesosa myops V 
mustaleukalyhytsiipi Oxyporus mannerheimii St 
korpikolva Pytho kolwensis V 
haavansahajumi Xyletinus tremulicola V 
havuhuppukuoriainen Stephanopachys linearis Sh 
mäntyhuppukuoriainen Stephanopachys substriatus Sh 
palolatikka Aradus angularis H 
tundrasinisiipi Agriades glandon aquilo Sh 
kääpiöhopeatäplä Clossiana improba improbula Sh 
ruijannokiperhonen Erebia medusa polaris Sh 
pohjanvalkotäpläpaksupää Hesperia comma catena Sh 
pohjanharmoyökkönen Xestia borealis Sh 
rusoharmoyökkönen Xestia brunneopicta Sh 

Putkilokasvit 
idänverijuuri Agrimonia pilosa E 

* upossarpio Alisma wahlenbergii St 
lapinhilpi Arctagrostis latifolia Sh 
pohjansorsimo Arctophila fulva E 
tunturiarho Arenaria ciliata subsp. 

pseudofrigida 
Sh 

perämerenmaruna Artemisia campestris subsp. 
bottnica 

V 

neidonkenkä Calypso bulbosa St 
tundrasara Carex holostoma 
hajuheinä Cinna latifolia Sh 
pahtakeltto Crepis tectorum subsp. nigrescens V 
myyränporras Diplazium sibiricum 
idänkynsirnö Draba cinerea Sh 
tuoksualvejuuri Dryopteris fragrans Sh 
nelilehtivesikuusi Hippuris tetraphylla St 
laaksoarho Moehringia lateriflora St 

* hentonäkinruoho Najas tenuissima V 



Liite 3/5 

lietetatar Polygonum foliosum 
(Persicaria foliosa) 

ruijanesikko Primula nutans St 
rönsysorsimo Puccinellia phryganodes V 
lapinleinikki Ranunculus lapponicus 
pohjanailakki Silene furcata subsp. angustiflora E 
teodorinpihlaja Sorbus teodori Sp 
lapinkaura Trisetum subalpestre V 
pahtahietaorvokki Viola rupestris subsp. relicta Sh 

Sammalet 
hitupihtisammal Cephalozia macounii E 
isotorasammal Cynodontium suecicum Sh 
pohjankellosammal Encalypta mutica Sh 
lännenkarvesammal Frullania oakesiana E 
korpihohtosammal Herzogiella turfacea 
lapinsirppisammal Hamatocaulis lapponicus 

(Limprichtia lapponica) 
V 

lapinpahtasammal Orthothecium lapponicum Sp 
idänlehväsammal Plagiomnium drummondii Sh 
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c) Lintudirektiivin liitteen I Suomessa tavattavat lajit 

Lajit on lueteltu direktiivin liitteen I mukaisessa järjestyksessä. 

Natura-koodi = Natura 2000 -lomakkeissa lajista käytettävä koodi 
U 	 = uhanalaisuusluokka Suomessa 

Natura- 
koodi 

Laji Lajin tieteellinen nimi U 

A001 kaalcicuri Gavia stellata St 
A002 kuiklca Gavia arctica St 
A007 mustakurkku-uikku Podiceps auritus 
A021 kaulushaikara Botaurus stel lans 

pildcujoutsen Cygnus columbianus 
A038 laulujoutsen Cygnus cygnus 
A042 kiljuhanhi Anser erythropus E 
A045 valkoposkihanhi Branta leucopsis 
A068 uivelo Mergus albellus 
A090 kiljukotka Aquila clanga E 
A072 mehiläishaulcka Pernis apivorus 
A073 haarahaulcka Milvus migrans 
A075 merikotka Haliaeetus albicilla V 
A081 ruskosuohaukka Circus aeroginosus 
A082 sinisuohauldka Circus cyaneus 
A084 niittysuohaulcka Circus pygargus 
A091 kotka Aquila chrysaetos V 
A094 kalasääslci Pandion haliaetus St 
A098 arnpuhaukka Falco columbarius St 
A102 tunturihaukka Falco rusticolus V 
A103 muuttohaukka Falco peregrinus V 
A104 pyy Bonasa bonasia 
A108 metso Tetrao urogallus 
Al 19 luhtahuitti Porzana porzana 
A122 ruisrääkkä Crex crex V 
A127 kurki Grus grus 
A139 keräkurmitsa Charadrius mosinellus 
A140 kapustarinta Pluvialis apricaria 
A I 5 1 suokuklco Philomachus pugnax 
A154 heinäkurppa Gallinago media E 
A157 punakuiri Limosa lapponica Sh 
A166 liro Tringa glareola 
A167 rantakurvi Xenus cinereus E 
A170 vesipääsky Phalaropus lobatus 
A190 räyskä Sterna caspia V 
A193 kalatiira Sterna hirundo 
A194 lapintiira Sterna paradisas 
A195 pikkutiira Sterna albifrons 
A197 mustatiira Chlidonias niger 
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A215 huuhkaja Bubo bubo 
A216 tunturipöllö Nyctea scandiaca V 
A456 hiiripöllö Surnia ulula 
A217 	' varpuspöllö Glaucidium passerinum 
A457 lapinpöllö Strix nebulosa 
A220 viirupöllö Strix uralensis 
A222 suopöllö Asio flammeus 
A223 helrripöllö Aegolius funereus 
A224 kehrääjä Caprimulgus europaeus St 
A229 kuningaskalastaja Alcedo atthis 
A234 harmaapäätikka Picus canus Sh 
A236 palokärki Dryocopus martius 
A239 valkoselkätikka Dendrocopos leucotus E 
A241 pohjantikka Picoides tridactylus 
A246 kangaskiuru Lullula arborea V 
A272 sinirinta Luscinia svecica svecica 
A307 kirjokerttu Sylvia nisoria 
A320 pikkusieppo Ficedula parva Sh 
A338 pikkulepinkäinen Lanius collurio 
_379 peltosirkku Emberiza hortulana 
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d) Lintudirektiivin liitteeseen I lisättäväksi ehdotetut lajit 

U = uhanalaisuusluo!d a Suomessa 

Laji Lajin tieteellinen nimi U 
riskilä Cephus grylle grylle 
ku1tasiAd u Emberiza aureola 
tunturikiuru Eremophila alpestris flava E 
selkälokki Larus fuscus fuscus St 
jänkäsirriäinen Limicola falcinellus 
lapintiainen Parus cinctus 
kuuld eli Perisoreus infaustus 
lapinuunilintu Phylloscopus borealis Sh 
idänuunilintu Phylloscopus trochiloides Sh 
sinipyrstö Tarsiger cyanus 
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e) Lintudirektiivin liitteestä 1 puuttuvat Suomessa säännöllisesti tavattavat 
muuttolinnut, jotka ilmoitetaan Natura 2000 -lomakkeiden kohdassa 3.2.b 

Tämän voidaan tulkita tarkoittavan erityisesti sellaisia muuttolintuja, jotka tarvitsevat vuosikierron 
eri vaiheissa erityisalueita, joilla sitten esiintyvät runsaammin. Erityisesti painotetaan kosteikkoja, 
joten esimerkkinä voisivat olla kahlaajat, jotka tarvitsevat kosteikkoja talvehtimiseen, muuttoaikana 
ja pesintään. (Tämä kohta liittyy lintudirektiivin 4 artiklan kohtaan 2.) 

Ohessa on edellisen pohjalta koottu ohjeellinen luettelo linnuista, jotka Suomessa voisivat tulla 
kyseeseen tässä kohdassa. Myös muita säännöllisesti esiintyviä muuttolintuja voi ilmoittaa tässä 
kohdassa. 

u = uhanalaisuusluokka Suomessa 

Laji Lajin tieteellinen nimi U 
pesivät muuttolinnut: 
härkälintu Podiceps grisegena 
harmaahaikara Ardea cinerea 
metsähanhi Anser fabalis 
ristisorsa Tadorna tadorna 
harmaasorsa Anas strepera 
jouhisorsa Anas acuta 
heinätavi Anas querquedula 
lapasotka Aythya marila V 
mustalintu Melanitta nigra St 
pillckasiipi Melanitta fusca 
tuulihaukka Falco tinnunculus St 
nuolihaukka Falco subbuteo St 
lapinsirri Calidris temminckii 
merisirri Calidris maritima 
etelänsuosirri Calidris alpina ssp. schinzii E 
jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 
mustapyrstökuiri Limosa limosa 
mustaviklo Tringa erythropus 
punajalkaviklo Tringa totanus 
karikukko Arenaria interpres 
tunturikihu Stercorarius longicaudus 
pikkulokki Larus minutus 
ruokki Alca torda 
uuttukyyhky Columba oenas 
koskikara Cinclus cinclus Sh 

läpimuuttajat: 
allihaahka Polysticta stelleri 
isosirri Calidris canutus 
kuovisirri Calidris ferruginea 
pulmussirri Calidris alba 
tundrakurmitsa Pluvialis squatarola 
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f) Euroopan luonnonsuojelusopimuksen (Bernin sopimus) Suomessa tavattavat 
lajit 

Liitteen I tiukasti suojeltavat kasvilajit 

PUTKILOKASVIT 
Upossarpio Alisma wahlenbergii 
Pikkunoidanlukko Botrychium simplex 
Tikankontti Cypripedium calceolus 
Kiiltovalkku Liparis loeselii 
Notkeanäkinruoho Najas flexilis 
Hentonäkinruoho Najas tenuissima 
Kylmänkukka Pulsatilla patens 
Lettorikko Saxifraga hirculus 
Pohjanailakki Silene furcata ssp. angustiflora 

SAMMALET 
Lahokaviosammal Buxbaumia viridis 
Hitupihtisammal Cephalozia macounii 
Isotorasammal Cynodontium suecicum 
Hiuskoukkusammal Dichelyma capillaceum 
Katkokynsisammal Dicranum viride 
Isonuijasammal Meesia longiseta 
Korukinnassammal Scapania massalongi 
Kiiltosirppisammal Drepanocladus vernicosus 
Nelikolkkasammal Pyromidula tetragona (H) 

Liitteen II tiukasti suojeltavat eläinlaiit (« = koko suku / heimo) 

NISÄKK XT 
Pienlepakot 	 Microchiroptera « 
(Kaikki lajit paitsi kääpiölepakko, Pipistrellus pipistrellus) 
Liito-orava Pteromys volans 
Koivuhiiri Sicista betulina 
Susi Canis lupus 
Naali Alopex lagopus 
Karhut Ursidae « 
Vesikko Mustela lutreola 
Saukko Lutra lutra 
Ahma Gulo gulo 

LINNUT 
Kuikat Gaviidae « 
Härkälintu Podiceps griseigena 
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 
Mustakaulauikku Podiceps nigricollis caspicus 
Pikku-uikku Podiceps ruficollis 
Kaulushaikara Botaurus stellaris 
Kattohaikarat Ciconiidae « 
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Laulujoutsen Cygnus Cygnus 
Pikkujoutsen Cygnus columbianus 
Kiljuhanhi Anser erythropus 
Valkoposkihanhi Branta leucopsis 
Ristisorsa Tadorna tadorna 
Kyhmyhaahka Somateria spectabilis 
Allihaahka Polysticta stelleri 
Uivelo Mergus albellus 
Jalohaukkalinnut Falconiformes « 
Metso Tetrao urogallus cantabricus 
Kurjet Gruidae « 
Luhtahuitti Porzana porzana 
Ruisrääkkä Crex crex 
Tylli Charadrius hiaticula 
Pikkutylli Charadrius dubius 
Mustajalkatylli Charadrius alexandrinus 
Keräkurmitsa Eudromias morinellus 
Karikukko Arenaria interpres 
Heinäkurppa Callinago media 
Metsäviklo Tringa ochropus 
Liro Tringa glareola 
Rantasipi Tringa hypoleucos 
Rantakurvi Tringa cinerea 
Pikkusirri Calidris minuta 
Lapinsirri Calidris temminckii 
Merisirri Calidris maritima 
Suosirri Calidris alpina 
Kuovisirri Calidris ferruginea 
Pulmusirri Calidris alba 
Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus 
Avosetit Recurvirostridae « 
Vesipääskyt Phalaropodidae « 
Pikkulokki Larus minutus 
Mustatiira Chlidonias niger 
Hietatiira Gelochelidon nilotica 
Räyskä Hydroprogne caspia 
Kalåtiira Sterna hirundo 
Lapintiira Sterna paradisae macrura 
Pikkutiira Sterna albifrons 
Riuttatiira Sterna sandvicensis 
Pöllölinnut Strigiformes « 
Kehrääjät Caprimulgidae « 
Kuningaskalastaja Alcedo atthis 
Sininärhi Coracias garrulus 
Harjalintu Upupa epops 
Tikkalinnut Piciformes « 
Tunturikiuru Eremophila alpestris 
Pääskyt Hirundinidae « 
Västäräkit, kirviset Motacillidae « 
Lepinkäiset Laniidae « 
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Tilhi Bombycilla garrulus 
Koskikara Cinclus cinclus 
Peukaloinen Troglodytes troglodytes 
Rautiaiset Prunellidae « 
Pensastasku Saxicola rubetra 
Kivitasku Oenanthe oenanthe 
Sepelrastas Turdus torquatus 
Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros 
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 
Punarinta Erthacus rubecula 
Satakieli Luscinia luscinia 
Sinirinta Luscinia svecica 
Kertut Sylviinae « 
Hippiäiset Regulinae « 
Siepot Muscicapinae « 
Tiaiset Paridae « 
Nakkelit Sittidae « 
Puukiipijät Certhiidae « 
Keltasirkku Emberiza citrinella 
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 
Kultasirkku Emberiza aureola 
Pikkusirkku Emberiza pusilla 
Pohjansirkku Emberiza rustica 
Pulmunen Plectrophenax nivalis 
Lapinsirkku Calcarius lapponicus 
Viherpeippo Carduelis chloris 
Tikli Carduelis carduelis 
Vihervarpunen Carduelis spinus 
Vuorihemppo Carduelis flavirostris 
Hemppo Carduelis cannabina 
Urpiainen Carduelis flammea 
Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 
Isokäpylintu Loxia pityopsittacus 
Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera 
Taviokuurna Pinicola enucleator 
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 
Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes 
Pulmunen Montifringilla nivalis 
Kuhankeittäjä Oriolus oriolus 
Kuukkeli Perisoreus infaustus 
Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 

MATELIJAT 
Kangaskäärme 	Coronella austriaca 

SAMMAKKOELÄIMET 
Rupilisko 	 Triturus cristatus 
Viitasammakko 	Rana arvalis 



Liite 3/13 
	 90 

SELKÄRANGATTOMAT 
Kievanakorento Aeshna viridis 
Kirjojokikorento Ophiogomphus cecilia 
Sirolampikorento Leucorrhinia albifrons 
Lummelampikorento Leucorrhinia caudalis 
Täplälampikorento Leucorrhinia pectoralis 
Jättisukeltaja Dytiscus latissimus 
Lampisuleeltaja Graphoderus bilineatus 
Erakkokuoriainen Osmoderma eremita 
Punahärö Cucujus cinnaberinus 
Isoapollo Parnassius apollo 
Pikkuapollo Parnassius mnemosyne 
Punakeltaverkkoperhonen Eurodryas aurinia 
Ruskoniittyperhonen Coenonympha hero 
Kirjopapurikko Lopinga achine 
Isokultasiipi Lycaena dispar 
Muurahaissinisiipi Maculinea arion 
Kirjoverkkoperhonen Hypodryas maturna 

Liitteen III eläinlaiit Joiden pyyntiäja metsästystä on säädeltävä (« = koko suku / heimo) 

NISÄKK AT 
Siili Erinaceus europaeus 
Päästäiset Soricidae « 
Metsäjänis Lepus timidus 
Rusakko Lepus europaeus 
Orava Sciurus vulgaris 
Euroopanmajava Castor fiber 
Lapinmyyrä Microtus oeconomus 
Unikeot G]iridae « 
Mäyrä Meles meles 
Kärppä Mustela erminea 
Lumikko Mustela nivalis 
Hilleri Mustela putorius 
Näätä Martes martes 
Ilves Lynx lynx 
Norpat Phoca hispida « 
Harmaahy1je Halichoerus grypus 
Villisika Sus scrofa meridionalis 
Hirvieläimet Cervidae « 

LINNUT 
Kaikki lajit joita ei mainittu liitteessä II paitsi: 
--Merilokki (Larus marinus) 
--Selkälokki (Larus fuscus) 

Harmaalokki (Larus argentatus) 
--Sepelkyyhky (Columba palumbus) 
-Varpunen (Passer domesticus) 
Kottwrainen (Sturnus vulgaris) 
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--Närhi (Garrulus glandarius) 
Harakka (Pica pica) 

- Naakka (Corvus monedula) 
--Mustavaris (Corvus frugilegus) 
--Varis (Corvus corone) 

MATELIJAT 
Kaikki lajitjoita ei mainittu liitteessä II 

SAMMAKKOELÄIMET 
Kaikki lajit joita ei mainittu liitteessä II 

KALAT 
Nahkiainen Lampetra fluviatilis 
Pikkunahkiainen Lampetra planeni 
Sampi Acipenser sturio 
Siiat Coregonus spp. « 
Harjus Thymallus thymallus 
Merilohi Salmo salar 
Toutain Aspius aspius 
Rantaneula Cobitis taenia 

SELKÄRANGATTOMAT 
Rapu 	 Astacus astacus 
Viinimäkikotilo 	Helix pomatia 
Jokihelmisimpukka 	Margaritifera margaritifera 
Verijuotikas 	 Hirudo medicinalis 
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g) Muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelua koskevan sopimuksen 
(Bonnin sopimus) Suomessa tavattavat lajit 

Liitteen I lajit: Muuttavat eläimet jotka vaativat tiukkaa suojelua 
Merikotka 	 Haliaetus albicilla 

Liitteen II lajit: Lajitjoiden suojelemiseksi jäsenvaltion on laadittava alueittaisia sopimuksia 
(« = koko suku / heimo) 

NISÄKKÄÄT 
Siipat 	 Vespertilionidae spp. «-vain Euroopan populaatiot 
Harmaahylje 	 Halichoerus grypus -vain Itämeren populaatiot 

LINNYTT 
Kaakkuri Gavia stellata -läntiset palearktiset populaatiot 
Kuikka Gavia arctica arctica 
Amerikanjääkuikka Gavia immer immer -Luoteis-Euroopan populaatiot 
Jääkuikka Gavia adamsii -läntiset palearktiset populaatiot 
Härkälintu Podiceps grisegena grisegena 
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus -läntiset palearkt. populaatiot 
Kaulushaikara Botaurus stellaris stellaris -länt. palearkt. popul. Mustahaikara (Ciconia 
nigra) 
K.attohaikara Ciconia ciconia 
Sorsat, hanhet, koskelot, joutsenet Anatidae spp. « 
Kalasääski Pandion haliaetus 
Kotkat ja haukat Accipitridae spp. « 
Jalohaukat Falconidae « 
Viiriäinen Coturnix coturnix coturnix 
Luhtahuitti Porzana porzana -länt. palearkt. pesivät populaatiot 
Nokikana Fulica atra atra -Välimeren ja Mustanmeren populaatiot 
Kurjet Grus spp. « 
Avosetit Recurvirostridae spp. « 
Paksujalat Burhinidae spp. « 
Kurmitsat Charadriidae spp. « 
Kurpat Scolopacidae spp. « 
Vesipääskyt Phalaropodidae spp. « 
Räyskä Sterna caspia) -Länsi-Euraasian ja Afrikan poputaatiot 
Riuttatiira Sterna sandvicensis sandvicensis 
Kalatiira Sterna hirundo hirundo -länt. palearkt. pesivät popul. 
Lapintiira Sterna paradisas -Atlantin populaatiot 
Pikkutiira Sterna albifrons 
Mustatiira Chlidonias niger niger 
Sininärhi Coracias garrulus 
Siepot Muscicapidae spp. « 
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Liite 4. Alueisiin kohdistuvat ilmiöt ja toimet sekä niiden koodit 

Maanviljely ja metsätalous 
100 Maanviljely 
101 viljelytapojen 	muuttuminen 
102 niitto/leikkuu 
110 Tuholaismyrkkyjen käyttö 
120 Lannoitus 
130 Keinokastelu 
140 Laidunnus 
141 perinteisten 	laidunmaiden hylkääminen 
150 Viljelysmaiden rakenteen muuttuminen 
151 pensasaitojen 	ja pensaikkojen poisto 
160 Metsänhoito, yleisesti 
161 --metsänviljely 
162 keinotekoiset 	istutukset ? (artificial planting) 
163 uudelleen 	metsittäminen 
164 --hakkuut 
165 alikasvoksen 	(aluspuiden) poistaminen 
166 kuolleiden 	ja vioittuneiden puiden poistaminen 
167 --hakkuut 	ilman uudistamista 
170 Karjankasvatus 
171 --karjan 	laiduntaminen 
180 Palot / kulotus 
190 Muut maanviljelys- ja metsänhoitotoimet 

Kalastus, metsästys ja keräily 
200 	Kalan- ja simpukoidenkasvatus 
210 	Ammattikalastus 
211 	--seisovat pyydykset (verkot, rysät) 
212 	--troolaus 
213 	ajoverlckolcalastus 
220 	Vapaa-ajan kalastus 
221 	--syöttien kaivaminen 
230 	Metsästys 
240 	Eläimien ottaminen tai siirtäminen 
241 	--keräily (hyönteiset, matelijat, sammakkoeläimet...) 
242 	--pesästä ottaminen (haukat) 
243 	pyydystäminen, myrkyttäminen, salametsästys/-kalastus 
244 	--muut tavat 
250 	Kasvien ottaminen tai siirtäminen 
251 	kasvupaikalta ottaminen 
290 	Muu metsästys, kalastus tai keräily 

Kaivostoiminta is ainesten otto 
300 Hiekan- ja soranotto 
301 kaivaminen 
302 ranta ainestenotto 
310 Turpeenotto 
311 turpeennosto 	käsin 
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312 koneellinen 	turpeennosto 
320 Oljyn ja kaasun otto ja tutkimukset 
330 Kaivokset 
331 avolouhokset 
332 maanalainen 	louhinta 
340 Suolapuhdistamo 
390 Muu kaivostoiminta ja ainesten otto 

Kaupungistuminen, teollistuminen yms. 
400 	Kaupungistuneet alueet, asuminen 
401 	yhtenäinen kaupunkiasuminen 
402 	epäyhtenäinen kaupunkiasuminen 
403 	haja asutus 
409 	--muut asumismuodot (esim. loma-asutus) 
410 	Teollisuus- tai kauppa-alueet 
411 	--tehtaat 
412 	teollisuusvarastot 
419 	--muut teollisuus- tai kauppa-alueet 
420 	Päästöt 
421 	kotitalousjätteet 
422 	teollisuusjätteet 
423 	elottoman materiaalin jätteet 
424 	--muut päästöt 
430 	Maatalouteen liittyvät rakenteet 
440 	Varastointi 
490 	Muut kaupungistumiseen, teollisuuteen yms. liittyvät toiminnot 

Liikenne jaydet 
500 Liikenneverkostot 
501 --polut, 	urat, pyörätiet 
502 --tiet 
503 rautatiet 
504 satama-alueet 
505 lentoasernat 
506 lentokentät, 	helikopterisatamat 
507 --sillat 
508 --tunnelit 
509 --muut 	yhteysverkostot 
510 Energiansiirto 
511 sähkölinjat 
512 putkistot 
513 --muut 	energiansiirtomuodot 
520 Laivanlastaus 
530 Alueelle pääsyn helpottuminen 
590 Muut liikenne- ja yhteysmuodot 

Vapaa-aika ja turismi (osa sisältyy edellisiin) 
600 	Urheiluun ja vapaa-aikaan liittyvät rakenteet 
601 	golfradat 
602 	hiihtokeskukset 
603 	stadionit 
604 	moottoriradat, tiet 
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605 --ratsastusareena 
606 huvipuistot 
607 pelikentät 
608 -leirintä 	ja asuntovaunualueet 
609 --muut 	vapaa-ajan vieton rakenteet 
610 Esitystenpitopaikat 
620 Ulkoliikunta ja vapaa-ajan 	aktiviteetit 
621 -vesiurheilu 
622 --kävely, 	ratsastus ja ei-moottori-kulkuneuvot 
623 moottorikulkuneuvot 
624 vuoristokiipeily, 	kalliokiipeily, luolatutkimus 
625 purjelento, 	riippuliito, varjoliito, ilmapallolento 
626 --hiihto, 	laskettelu, niihin liittyvät oheistoiminnot 
629 - muu 	ulkoilma urheilu tai vapaa-ajan 	aktiviteetti 
690 Muu vapaa-ajan vieton ja turismin vaikutus 

Saastuminen ja muu ihmisen vaikutus tai toiminta 
700 	Saastuminen 
701 	--vesien saastuminen 
702 	--ilman saastuminen 
703 	--maaperän saastuminen 
709 	--muut saastumismuodot 
710 	Meluhaitat 
720 	Tallaazninen, kuluminen, liikakäyttö 
730 	Sotaharjoitukset 
740 	Ilkivalta 
790 	Muu saastuminen tai ihmisen vaikutus 

Ihmisen aiheuttamat muutokset vesistöalueilla  (kosteikot ja merelliset alueet) 
800 	Maantäyttö ja maankuivatus, yleisesti 
801 	pengerryskuivatus 
802 	--merenlahden, jokisuun tai suon kuivaaminen, ojitukset [myös vesistön 

laskeminen ?] 
803 	--ojien, lampien, allikoiden tai kaivantojen täyttäminen 
810 	Maankuivatus 
811 	--uomien vesi- ja rantakasvillisuuden raivaus ja hoitaminen 

kuivatustarkoituksessa 
820 	Laskeutuneen aineksen (liettymien) ruoppaus 
830 	Kanavointi 
840 	Vesittäminen 
850 	Vesistön muuttaminen, yleisesti 
851 	merivintausten muuttaminen 
852 	--vesistön uomien muuttaminen (esim. purojen ruoppaukset) 
853 	vedeukorkeuden säännöstely 
860 	Ruopatun aineksen läjittäminen 
870 	Perskeret, suojasärkät, yleisesti 
871 	znexeuxannikon suojarakenteet 
890 	Muu vesiolojen muuttaminen 

Luonnontapahtumat (bioottiset ja abioottiset) 
900 	Eroosio 
910 	L ieteyminen 
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920 Kuivuminen 
930 Uppoaminen / vajoaminen 
940 Luonnonkatastrofit 
941 --tulvat 
942 --lumivyöryt 
943 --maan 	painuminen, maanvieremät 
944 myrskyt, 	syklonit 
945 tuliperäinen 	toiminta 
946 maanjäristykset 
947 vuorovesiaallokko 
948 luonnonpalot 
949 --muut 	luonnonkatastrofit 
950 Elollisen luonnon muutokset 
951 kuivuminen, 	orgaanisen materiaalin kasautuminen 
952 rehevöityminen 
953 happamoituminen 
954 -tulokaslajien 	levittäytyminen 
960 Eläinten välinen vuorovaikutus 
961 --kilpailu 
962 parasitismi 
963 -tautien 	levittäminen 
964 geneettinen 	saastuminen 
965 saalistus 
966 tulokaslajien 	vaikutus alkuperäiseen lajistoon 
967 kotieläinten 	vaikutus alkuperäiseen lajistoon 
969 --muu 	eläinten välinen kilpailu (tai sekamuodot) 
970 Kasvien välinen vuorovaikutus 
971 --kilpailu 
972 parasitismi 
973 --tautien 	levittäminen 
974 geneettinen 	saastuminen 
975 pölyttäjien 	puute 
976 riistalajien 	aiheuttamat tuhot 
979 --muu 	kasvien välinen kilpailu 
990 Muut luonnontapahtumat 
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