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1.1 Mikä Natura 2000 -verkosto on

Suomessa on laaja luonnonsuojelualueiden verkosto sekä sitä täydentävätsuojeluoh

jelmat tiettyjen luontotyyppien suojelemisesta. Euroopan unionin luonnonsuojelu

direkfiivit edellyttävät jäsenvaifioilta Natura 2000 -nimisen suojelualueiden ja luon

nonhoitoalueidenverkoston laatimista. Nämä luonnonsuojeludirekifivit ovatEuroo

pan yhteisön luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelus

ta annettu neuvoston direktiivi (92+743/ETY) (jäljempänä luontodirekfiivi)ja luon

nonvaraisten lintujen suojelusta annettu neuvoston direkfiivi (79/409/ETY) (jäljem

pänälintudirekffivi). Natura 2000- verkostoon tulevatkuulumaan alueet, jotka Suo

mi ilmoittaa lintudirektiivin mukaisiksi linnustonsuojelualueiksi sekä alueet, jotka

EU:n komissio hyväksyy luontodirektiivin perusteella yhteisön tärkeinä pitämiksi

alueiksi. Ympäristöministeriön ehdotus Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluvik

si alueiksi koostuu pääosin olemassa olevista luonnonsuojelualueista,valtioneuvos

ton hyväksymien suojeluohjelmien alueista sekä eräistä muista suojelukohteista.

Euroopan unionin Natura 2000 -verkoston tarkoitus on turvata luontodirekifi

vissä mainittujen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen sekä lintudirekifivissä

tarkoitettujenlinnustonsuojelualueiden suojelu. Natura 2000-verkosto on yksi niis

tä keinoista, joilla EU:ssa pyritään luontodirekifivin edellyftämällä tavalla suotuisan

suojelutason turvaamiseen.
Kansallinen ehdotus Natura 2000 -verkoston osaksi on laadittu luontodirekifivin

liitteen III ohjeiden mukaan. Ohjeet ovat luonteeltaan hyvin samantyyppisiä kuin ne

periaatteet, joita onjo aikaisemmin noudatettu valtakunnallisia suojeluohjelmia laa

dittaessa.
Direkifivin ohjeet edellyttävät, että Natura 2000 -verkostoon sisällytettävät alueet

valitaan luonnonfieteellisin perustein. Perusteina ovat luontodirektiivin ja lintudi

rektiivin liitteissä luetellut luontotyypit ja lajit. Näillä luontotyypeillä ja lajeilla on

erityistä arvoa Euroopan unionin laajuisessa luonnon monimuotoisuuden suojelus

sa. Ehdotusta laadittaessa on kiinnitetty erityistä huomiota luontodirektiivissä lue

teltuihin ensisijaisesti suojeltaviinluontotyyppeihinjalajeihin. Lisäksi laadinnassa

on käytetty perusteena Suomen ja Ruotsin tekemää täydennysehdotusta direkifivien

ifitteisiin. Niiden oletetaan tulevan hyväksytyiksi ennen Suomen Natura 2000 -ehdo

tuksen käsittelyä EU:ssa.
Ehdotukseen valittuihin alueisiin saattaa kohdistua sellaisia käyftötarpeita,jot

ka ovat ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Niiden yhteen sovittaminen ei tapah

du alueita valittaessa vaan jälkeenpäin menettelyssä, jossa jäsenvaltioille on annettu

mahdollisuus myöntää poikkeuksia suojelusta. Valtioneuvosto voi luonnonsuojelu

laissa säädetyin edellytyksin päätöksellään mahdollistaa yleisen edun kannalta erit

täin tärkeän hankkeen toteuttamisen.
Natura 2000 -verkostoon on perinteisestä luonnonsuojelualueita koskevasta ajat

telusta poiketen ehdotettu sisällytettäväksi sellaisia uusia alueita, joilla suojelutavoit

teista johtuvat rajoitukset ovat vähäisiä ja kohdistuvat rajoitettuun osaan aluetta il

man, että kokonaisuutena alueen tavanomainen käyttäminen estyisi.

Kuulemisen aikana kunnassa nähtävinä olleista asiakirjoista on käynyt ilmi sekä

kullekin alueelle tarkoitettu suojelun muoto ja taso että aluekohtaisesti ne perusteet,

joiden vuoksi alue on ehdotettu Natura 2000 -verkostoon.
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1.2 Natura 2000 -ehdotuksen laatiminen

Alueelliset ympäristökeskuksetvalmistelivatehdotuksen Natura 2000 -verkostoon
sisällytettäviksi alueiksi. Ympäristöministeriö teki ehdotukseen tarkennuksia. Ympä
ristöministeriön kuulemista varten laatima alus tava ehdotus Suomen Natura 2000-
verkoston alueiksi julkisteffiin 7.4.1997.

Luonnonsuojelulain 64 §:nja 8 §:n mukaisesti nifile, joiden etua tai oikeutta asia
koskee, kuten maa-ja vesialueiden omistajile ja haltijoille sekä alueisiin kohdistu
vien erityisten oikeuksien haltijoille, varaffiin tilaisuus tulla kuulluksi. Samalla va
raffiin tilaisuus mielipiteen ilmaisuun ehdotuksesta myös kaikille muille, jotka ha
lusivat vaikuttaa asiaan. Kuulemista varten ehdotus pantiin 7.4.-6.6.1997 väliseksi
ajaksi nähtäville jokaiseen kuntaan, josta alueita oli mukana ehdotuksessa. Nähtävil
lä olo-ja kuulemisaikaa pidennettiin 15.7.1997asti niissä Lapin läänin kunnissa, jotka
kuuluvat saamenkielen käyttämisestä viranomaisissa annetussa laissa (516/1991) tar
koitettuun saamelaisten kotiseutualueeseen,koska saamenkielinen kuulemismateri
aali ei ollut saatavilla kokonaisuudessaanvarsinaisena kuulemisaikana. Muistutuk
sia toimitettiin alueellisiin yrnpäristökeskuksiin yhteensä 13480 kappaletta.

Luonnonsuojeluasetuksen24ja 5 §:ienmukaanonlaadittaessa ehdotusta Natu
ra 2000 -verkostoon sisällytettävistä alueista pyydettävä lausunto niiltä valtion viran
omaisiltaja laitoksilta, joita asia koskee, kunnalta, maakunnan liitolta, valtakunnal
lisilta luonnon-ja ympäristönsuojelun alalla toimivilta kansalaisjärjestöiltä ja maan
omistajien etua ajavilta yhteisöiltä.

Ympäristöministeriö pyysi 7.4.l997muilta ministeriöiltä,valtakunnallisiltaluon
non- ja ympäristönsuojelujärjestöiltä, maanomistajia edustavilta järjestöiltä sekä
eräiltä muilta tahoilta lausunnon ehdotuksesta 19.6.1997 mennessä. Alueellisetym
päristökeskukset puolestaan pyysivät samanaikaisesti lausunnon ehdotuksesta toi
mialueensa kunnilta, maakuntien hitoilta sekä paikallisilta järjestöiltä. Ympäristö
ministeriölle toimiteifiin yhteensä 91 lausuntoa ja alueellisiin ympäristökeskuksiin
yhteensä 976 lausuntoa.

Kuulemis-ja lausuntomenettelynjälkeen valtioneuvosto päättää Suomen ehdo
tuksesta Natura 2000 -verkostoon sisällytettävistä alueista syksyllä 1997. Sen jälkeen
kun valtioneuvosto on tehnytpäätöksen EU:n komissiolle tehtävästä esityksestä Suo
men Natura 2000-verkostoon kuuluviksi alueiksi, tulevatvoimaanluonnonsuojelu
lain (1096/1996) 10 luvun Natura 2000 -verkostoa koskevat erityissäännökset. Hank
keillaja suunnitelmilla ei saa heikentää niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on
otettu verkostoon.

Euroopan unionin on määrä tehdä päätös Natura 2000 -verkostosta vuonna 1998.
Kansallisetverkoston toteuttamista koskevatpäätökset tulee tehdä kuuden vuoden
kuluttua siitä, kun komissio on tehnyt asiasta päätöksen eli viimeistään vuonna 2004.
Niillä alueilla, jotka komissiolle ilmoitetaan lintudirektiivin mukaisiksi linnuston
suojelualueiksi, on suojelutavoitteiden edellyttämät toimenpiteet toteutettava viipy
mättä.

Tässä julkaisussa on yhteenvedotympäristöministeriölle toimitetuista eri minis
teriöiden, asiantuntijatahojen sekä järjestöjen ja edunvalvojatahojen antamista lau
sunnoista. Yksityisten kansalaisten tai yritysten lausunnoista ei tehdä julkaisua var
ten yhteenvetoa.
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Ministeriöiden ja eräiden

valtiOn lait,sten Natura 2OOO

esityksestä antamat Iausunnt

2.! Lausunnon antaneet tahot

Valtioneuvoston kanslia
Kauppa-ja teollisuusministeriö
Liikenneministeriö
Maa-ja metsätalousministeriö
Oikeusministeriö
Opetusministeriö
Puolustusministeriö
Sisäasiainministeriö
Sosiaali-ja terveysministeriö
Työministeriö
Ulkoasiainministeriö
Valtiovarainministeriö
Tielaitos
fimailulaitos
Merenkulkuhallitus
Ratahallintokeskus

2.2 Yleistä Natura 2000 -verkostosta

Valtioneuvostonkansliallaja oikeusministeriöllä ei ole huomautettavaa ympäristö-
ministeriön Natura 2000-esitykseen. Sosiaali-ja terveysministeriö toteaa, että esityk
sellä ei ole sosiaalipolitiikan tavoitteille kielteistä merkitystä.

Kauppa-ja teollisuusministeriö katsoo Natura-hankkeen olevan tarpeellinen
osana eurooppalaista ja maailmanlaajuista ympäristönsuojelua. Työministeriö katsoo
Natura-hankkeen edistävän positiivista Suomi-kuvaa, jonka se katsoo puolestaan
edistävän viennin ja matkailun edellytyksiä ja edelleen työllisyyttä. Samoin sisäasi
ainn-dnisteriö näkee hyvän ympäristön säilyttämisessä mahdollisuuksia matkailu
elinkeinon mahdollisuuksien parantamiseen.

Sekä puolustusministeriö että ulkoasiainministeriökorostavat Natura 2000-ver-
koston perustamisen olevan EU-jäsenyydenmukanaan tuoma velvoite. Puolustusmi
nisteriö antaa lausunnossaan tukensa Suomen pyrkimyksille täyttää EU-jäsenyyden
velvoitteet, vaikka toteaakin, että nykyinen esitys ei ole toteutettavissa sellaisenaan.

2.3 Natura 2000 -esityksen valmistelu

2.3.! Yleistä

Useat tahot toteavatvalmisteluaikataulun olleen liian tiukka. Valtiovarainministeriö
pitää nopeata vahnistelua yhtenä syynä vahnistelun puufteeffisuuteen. Sisäasiainmi
nisteriö perää valmistelulle lisää aikaa. Toisaalta ulkoasiainministeriö muistuttaa lau
sunnossaan Suomen saaneen EU:n komissiolta virallisen huomautuksen 5.9.1996
luontodirektiivin 4(1) artikian perusteella, koska Suomi ei ole täyttänytperustamis
sopimuksen mukaisia velvoitteita, ja toteaa, että seurauksena voi olla komission Suo
mea vastaan nostama kanne EY:n tuomioistuimessa,
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Maa-ja metsätalousministeriö pitää valmistelua yleisesti ottaen puutteellisena kat
soen, että ehdotus ei täytä valmistelutavaltaan, periaatteeltaan eikä sisällöltään niitä
vaatimuksia, joita asian käsittelyvaltioneuvostossa edellyttää.

Useat lausunnonantajat toteavat, että valmistelun olisi tullut olla avoimempi ja
huomioida paremmin muut asianosaiset. Maa-ja metsätalousministeriö puolestaan
katsoo, että kapeana asiantuntijatyönä valmisteltu ehdotus ei täytä avoimen, läpinä
kyvän suunnittelun vaatimuksia.

Maa-ja metsätalousministeriö katsoo, että valmistelussa olisi tullut noudattaa

hallintomenettelylain 17 § :ä viranomaisen selvittämisvelvollisuudesta.

Ilmailulaitos katsoo, että viranomaisten ja muiden tahojen kanssa olisi tullut

käydä monialaisia keskusteluja.
Metsähallitus puolestaan pitää valitettavana, ettei lausunnonantajia ole pystyt

ty palvelemaan riittävästi. Sen mukaan myös ympäristökeskusten työn laatu on
vaihdellut kohtuuttoman paljon.

2.3.2 Jcrtkovalmistelu

Valtiovarainministeriö katsoo, että Natura-esitys on monilta osin välttämätöntä val

mistellaja arvioida uudelleen.
Työministeriö esittää, että jatkossa on lisättävä yhteydenottoja hallintomenette

lylain tarkoittamiin muihin asianosaisiin, järjestöihin, viranomaisiin ja muihin asi
aanvaikuttaviin tahoihin sekä lisättävä tiedotusta. Tielaitos vaatii, että valmistelun

jatkuessa on voitava neuvotella alueellisten ympäristökeskusten kanssa alueiden
rajauksista sekä suunnitteilla olevista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista.

Maa-ja metsätalousministeriö esittää, että ehdotusta tulee tarkistaa ministe

riöiden ja eri tahojen yhteistyönä asetettavassa toimikunnassa, jolle varataan aikaa

vuoden loppuun saakka. Myös valtiovarainministeriö katsoo, että ministerityöryh

män avuksi olisi asetettava virkamiestyöryhmä, joka koostuu eri ministeriöiden

edustajista. Kauppa-ja teollisuusministeriönnäkemyksen mukaan rajausmuutokset

voidaan valmistella virkamiestyönä, mutta hallituksen kannan muutosta merkitse

vät kannanotot viedään ministeriryhmän valmisteltavaksi ja ratkaistavaksi.

Ilmailulaitos katsoo, että ensivaiheessa komissioon tulisi viedä vain kohteet,

joista vallitsee yksimielisyys.

2.3.3 Ympäristövaikutusten arviointi

Sekä valtiovarainministeriö että maa-jametsätalousministeriö katsovat, että valmis

telussa ei ole noudatettu luontodirektiiviä. Niiden mukaan Natura-alueiden perus

tamisen vaikutuksia ei ole selvitetty sillä tavoin kuin luontodirektiivin artikla 2.3

edellyttää. Direktiivin mukaan taloudellisia, sosiaalisia ym. vaikutuksia tulisi sel

vittää.
Ympäristövaikutusten arvioinifiain noudattamista vaativatmaa-jametsätalous

ministeriö, liikenneministeriöjaTielaitos. Myös sosiaali-ja terveysministeriökat

soo, että YVA-lain soveltaminen olisi valmisteluvaiheessa saattanut olla tarpeellista.

Sosiaali-jaterveysministeriökatsoo, että ekologisten tavoitteiden pohdinta suh

teessa sosiaalisiin seurauksiin on esityksessä heikko. Työministeriön mukaan ekolo

giset ja kulttuurilliset seikat tulee ottaa tasapainoisesti huomioon. Metsähallitus

pitää tärkeänä, että jätkossa taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset selvitetään ja

ohjelman tulisi edistää kokonaisvaltaisesti kestävää kehitystä.

2.3.4 Kuulemismateriaalin laatu

Maa-ja metsätalousministeriökatsoo kuulemis- ja lausuntoaineiston olleen puutteel

lista ja vfrheellistä viitaten tietolomakkeisiin, joista saa sen virheellisen käsityksen,

että koko alue kuuluisi suoj eluohj elmaan. Samoin kartat ovat olleet vanhoja.
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Metsähallitus katsoo, että karttojen osalta olisi järkevintä, että aineisto digitoitaisiin
kokonaan uudelleen perustuen numeerisiin kiinteistörajoihin ja oleviin ohjelmara
joihiit

Metsähallituksen mukaan kohteiden tietolomakkeet vaativat monin paikoin
korjaamista. Metsähallitus pitää myös valitettavana, että aineisto on puutteellista ja
osittain virheellistä.

Maa-jametsätalousministeriö katsoo lisäksi, että suojelun kohteena olevat luon
totyypit ja lajien esiintymisalueet olisi tullut esittää tarkemmin kartalla ja muussa
aineistossa suhteessa alueen rajaukseen.

Maa-jametsätalousministeriön mielestä tausta-aineisto on riittämätön täsmäl
lisen kuvan saamiseksi luonnonfieteellisistä perusteista, sillä vain osaa kohteista on
perusteltu seikkaperäisesti. Ministeriö kyseenalaistaa inventointien perusteellisuu
den myös todetessaan, että Pohjois-Suomen laajoilta suojelu-ja erämaa-alueilta on
löytynyt ainoastaan kolme tuntureiden runsasravinteista puronvarsisuota.

2.4 Alueiden valinta ja rajausperusteet

2.4.1 Yleistä

Liikenneministeriönnäkemyksenmukaan direktiivit eivät estä alueiden poistamisia
ehdotuksesta tai rajojen tarkistuksia, koska sen enempää luonto- kuin lintudirektii
vikään eivät edellytä, että Natura-verkostoon on otettava kaikki direkifivien suoje
luedellytykset täyttävät alueet.

Kauppa-jateollisuusministeriökatsoo, että verkostoa tulee voida tulevaisuudes
sa muuttaa, joskaan alueiden myöhempi poistaminen tai lisääminen ei jatkossa ole
kansallisesti mahdollista vaan muutoksiin tarvitaan komission lupa. Myös maa-ja
metsätalousministeriö muistuttaa, että suojelun muuttaminen ei jatkossa ole kansal
lisesti päätettävissä.

Merenkulkuhallitus katsoo, että luonnonsuojelunäkökohta onkäsittämättömän
yksipuolinen lähtökohta ohjelmalle.

2.4.2 Rajaus

Maa-ja metsätalousministeriö katsoo, että alueiden rajausta on perustelematta muu
tettu valmistelun ja kuulemisvaiheen aikana tai alue on vaihdettu toiseksi valmiste
lun loppuvaiheessa viitaten Etelä-Sydänmaan alueeseen Reisjärven kunnassa ja Lo
sovaaran alueeseen Kuhmossa.

Maa-ja metsätalousministeriö toteaa, että alueet on usein rajattu kiinteistöra
joista välittämättä, mistä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, kun kiinteistörajat
alueita valtiolle lunastettaessa joudutaan muuttamaan suojelun mukaisiksi.

2.4.3 Erftyismaininnat alueiden valinnasta

Metsähallituksenmukaan Natura 2000 -verkostonlaadintaa sitovatvaltioneuvoston
periaatepäätöksetmm. Kuusamon yhteismetsänvaffitomaista seka valtion kiinteän
omaisuuden siirtämisestä Metsähallitukselle suojeluohjelmien toteuttamiseksi.
Metsähallitus katsoo, ettei mm. vanhojen metsien suojeluohjelman toteutus saa vai
keutua. Metsähallitus katsoo, että tästä syystä muihin tarkoituksiin varattujen alu
eiden ei tule kuulua Naturaan.

2.5 Laajuus ja luonnontieteellinen edustavuus

2,5.1 Yleistä

Maa-jametsätalousministeniönjamerenkulkuhallituksenmielestä ehdotus on yli
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mitoitettu. Valtiovarainministeriö katsoo, että esitettyjen alueiden määrä on suuri

muihin jäsenvaffioihin verrattuna ja väkilukuun suhteutettuna.
Maa-ja metsätalousministeriönmukaan ohjeellinen Natura-verkoston vähim

mäiskokoluontodirektiivin perusteella on 5 % valtion kokonaispinta-alasta. Maa-ja

metsätalousministeriö katsoo lisäksi, että kaikkia lintudirektiivin mukaisia alueita ei

edellytetä suojeltavaksi ja että suppeampikin verkko täyttää hyvin sen vastuun, joka

Suomella on velvoitteiden täyttämiseksi.
Maa-jametsätalousministeriönmukaan ehdotukseen sisältyyhyvin suuri jouk

ko eräitä priorisoituja luontotyyppejä ja koska dfrekffivit edellyttävätvain merkityk

sellisten kohteiden suojelua, kohteiden määrä vaikuttaa tarpeettoman suurelta. Jat

kovalmistelussa tulee maa-ja metsätalousministeriön mukaan lisäksi selvittää kuin

ka suuri vastuu vähälukuisesti eslintyvienluontoarvojen suojelussa lankeaa Suomen

vastuulle ja sen perusteella valmistella mahdoffiset täydennykset Suomen esitykseen.

Ministeriö on lisäksi 19.6.1997 esittänyt oman näkemyksensä 1150 kohteesta, joita tu

lisi käyttää ja&ovalmistelun pohjana.

2.5.2 ‘Uudet alueet’ ja ‘laajennukset’

Sisäasiainministeriökatsoo, että vähintäinkin uusilta alueilta tulisi näkyä, miksi mi

tä ehdotetaan suojeltaviksi.
Maa-jametsätalousministeriön mielestä perustelut laajennuksille ja uusille alueille

ovat puutteelliset ja epämääräiset. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan vain

erittäin perustellusta syystä voidaan ehdotukseen sisällyttää em. alueiden laajennuk

sia tai kokonaan ulkopuolisia alueita. Esimerkkeinä mahdollisista uusista alueista

ministeriö mainitsee saimaannorpanelinyrnpäristöjenydinosien suojelun ja Limin

ganlahden suojelun erityisesti kiljuhanhenlevähdyspaikkana. Tällöinkään kohteita

ei tule rajata tarpeettoman laajoiksi.
Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan Suomen Natura 2000 -ehdotus

tulisi muodostaa jo toteutetuista suojelualueista sekä valtioneuvoston hyväksymiin

suojeluohjelmiinkuuluvista alueista ja laajennuksetnäihin nähden olisi pääsääntöi

sesti poistettava. Myös maa-jametsätalousministeriö toteaa, että Natura-verkos ton

tulee perustua jo perustettuihin luonnonsuojelualueisiin, muihin talouskäytön ulko

puolisiin alueisiin sekä sellaisiin luonnonsuojeluohjelmiin, jotka toteutetaan luon

nonsuojelulaillaja näistä alueista tulisi valita merkityksellisiä priorisoituja kohteita

sisältävät alueet.
Maa-ja metsätalousministeriökatsoo, että esityksestä tulisi poistaa kaikki suo

jelemattomat alueet, joista ei ole sovittu maanomistajan kanssa ja joiden osalta pe

rusteet eivät ole direktiivien osalta riittäviä. Maa-ja metsätalousministeriö on sitä

mieltä, että on perusteltua edellyttää jokseenkin kaikkien yhteisön tärkeänä pitämi

en luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen löytyvän jo olemassaolevilta suojelua

lueilta tai suojeluohjelma-alueilta.

2.5.3 Tietyt luontotyypft

Maa-jametsätalousministeriö katsoo, että fiadat, tuoreet metsäpaloalat ja maanko

hoamisrannikon primäärisukkessiovyöhykkeenmetsät muuttuvat ajan mukana, jo

ten niiden säilyttäminen voi olla ongelmallista. Lisäksi maa-ja metsätalousministe

riö katsoo, että esityksestä tulisi poistaa harjujen-ja rantojensuojeluohjelman alueet.

2.6 Toteuttaminen

2.6.! Yleistä

Valtiovarainministeriö korostaa loma-asutuksen merkitystä maaseudun elinkelpoi

suudelle ja tässä yhteydessä rantojen suojelun mitoituksen, kustannusten ja sfrate
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gian arvioimisen tärkeyttä. Maa-jametsätalousministeriö katsoo, että osalla ohjel
ma-alueista valtioneuvoston periaatepäätöksen suojelutavoite on erilainen kuin suo
jelutarve Naturassa (esim. harjumetsän suojelu edellyttää metsänsuojelua).

2.6.2 Toteuttamiskeinot

Sisäasiainministeriöpahoittelee, että aikais empaa joustavammanja monimuotoi
semman suojelun perusidea on jäänyt liian vähälle huomiolle.

Maa-ja metsätalousministeriö edellyttää, että luonnonsuojelulaki on pääasial
unen toteutuskeino ja katsoo, että vain poikkeuksellisissa tapauksissa tulisi käyttää
muuta lainsäädäntöä. Toisaalta ministeriö on sitä mieltä, että uhanalaisten lajien elin
ympäristöjenja luontotyyppien suojelun keinoksi riittää luonnonsuojelulaki eikä
Natura-suojelu ole välttämätöntä.

Toisaalta maa-ja metsätalousministeriö on vaatinut, että omistajffle aiheutuvat
uusien kohteiden käytönrajoitukset tulisi mitoittaa ko. kohteiden suojelutavoitteiden
mukaisesti välttäen tarpeettomiaja ylimitoitettuja rajoituksia. Ministeriö on myös
todennut, että perustettavilla Natura-alueifia tulee saffia kaikkine alueen käyttömuo
dot, jotka eivät uhkaa suojeltavienluontoarvojen säilymistä ja että rajoitetun talous-
käytön salliminen Natura-alueilla alentaa myös suojelun kustannuksia.
Maa-ja metsätalousministeriö katsoo, että vesilakia ei tulisi käyttää lainkaan.

Maa-ja metsätalousministeriö katsoo, että maatalouden ympäristötuki ei tule
toteuttamiskeinona kysymykseen ja että peltoalueita voidaan sisällyttää Natura 2000
-verkostoon SPA-alueina vain mikäli ympäristöhallinto sitoutuu suojelusta affieutu
vien kustannusten ja tulonmenetysten korvaamiseen.

Metsähallituksen mukaan kaava-alueilla toteutustapa tulee johtaa rakennus
laista.

2.6.3 Toteuttamisen kustannukset

Sosiaali-ja terveysministeriö, työministeriöja sisäasiainministeriö edellyttävät talo
udellisten seurausvaikutusten tarkempaa arviointia.

Valtiovarainministeriönmielestä ympäristöministeriön tulisi lisäksi laatia selvi
tys Natura-ehdotuksen taloudellisista vaikutuksista verkostoalueen ulkopuolella.

Kauppa-ja teollisuusministeriö katsoo, että esityksestä tulee selvitä arvio maan
hankinnan kustannuksista.

Maa-jametsätalousministeriö epäilee verkostonkustannusarviota todetessaan,
että hallituksen kesällä 1996 tekemä päätös rahoittaa vanhat suojeluohjelmatvuoteen
2007mennessä ei anna mahdollisuutta esitettyyn laajuuteen. Maa-ja metsätalousmi
nisteriö toteaa lisäksi, että alueet on usein rajattu kiinteistörajoista välittämättä, mistä
aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, kun kiinteistörajat alueita valtiolle lunastetta
essa joudutaan muuttamaan suojelun mukaisiksi.

Maa-jametsätalousministeriö katsoo, että ympäristöministeriön arvio ns. uu
sista alueista on harhaanjohtava, sillä lukuisten uusien alueiden suojelun erilainen
sisältö ja erilainen toteuttamistapa kasvattavatympäristöministeriön ilmoittamialu
kuja huomattavasti. Maa-ja metsätalousministeriö katsoo, että seutukaava- ym. kaa
vavarauksia ei tulisi lukea vanhoiksi kohteiksi, sillä ne edellyttävät erikseen suojelun
toteuttamismenettelyn.

Maa-ja metsätalousministeriö on myös todennut, että rajoitetun talouskaytön
salliminen Natura-alueilla alentaa myös suojelun kustannuksia.

Maa-ja metsätalousministeriönmukaan omistajffle aiheutuvat uusien kohtei
den käytönrajoitukset tulisi mitoittaa ko. kohteiden suojelutavoifteiden mukaisesti
välttäen tarpeettomia ja ylimitoitettuja rajoituksia.

Metsähallituksen mukaan verkoston perustamisen ja hoidon kustannukset on
arvioitavaja ympäristöministeriön on sitouduttava järjestämään alueiden hoidon ra
hoitus siten, että suotuisa suojelun taso voidaan säilyttää.
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2.7 Mahdolliset seurausvaikutukset

2.7.1 Yleistä

Nykyisen toiminnan tulee monien tahojen mielestä voida jatkua Natura 2000-koh-

teilla.
Kauppa-ja teollisuusministeriö vaatii, että Naturan tavoitteiden kanssa ristirii

tainen taloudellinen toiminta tulee rajata ulkopuolelle tai luopua tällaisesta kohtees

ta (koskee 20 turvetuotantoaluetta, l4kaivospiirialuetta, 65 valtausaluetta, Vuotosta

sekä Laajalahden ja Ostersundominlintuvesialueita sekä tuulivoimakartoituksessa

esiin tulleita tuulivoima-alueita, joita ei voida nimetä yksityiskohtaisesti).

Sisäasiainministeriö painottaa, että Natura 2000 -verkostolla ei saa olla haitalli

sia vaikutuksia EU:n tavoiteohjelmien toteutumiselle.

2.7.2 Vaikutukset maanomistajan maankäyttöön

Natura 2000-suojelusta maanomistajalle koituvienmahdollisten rajoitusten esittämi

nen on nähty epäselvänä ja useat tahot ovat tyytymättömiä siihen, että rajoitukset

eivät ole yksiselitteisiä.
Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että ei ole riittävästi pystytty selvittä

mään, mikä on kielleftyä ja mikä sallittua esim. alueen luonnonvarojen käytössä, ja

että tämän esittäminen olisi keskeinen kysymys maanomistajien oikeusturvan kan

nalta. Maa-ja metsätalousministeriön mukaan omistajille aiheutuvat rajoitukset ei

vät selviä pelkästään lain perusteella. Ministeriö epäilee lisäksi alueellisten ympäris

tökeskusten kykyä antaa riittävää tietoa rajoituksista, mahdollisista korvauksistaja

siitä, minkä viranomaistahon tulkintaan sallittavuus tai kielto perustuu. Sisäasiain

ministeriö katsoo, että ei ole mainittu miten suojelu käytännössä vaikuttaisi, ja että

mahdollisten käytön rajoitusten suhteen on epäselvyyksiä.

2.7.3 Elinkeinoelämä

2.7,3.1 Luontaiselinkeinot

Maa-ja metsätalousministeriöja Metsähallitus katsovat, ettei luontaiselinkeinojen

harjoittamista saa vaikeuttaa.

2.7.3.2 Kalatalous

Metsähallitus on vaatinut, että vesilain nojalla toteutettavilla kohteilla tulee lisäksi

turvata kalaston hoito (istutukset).

2.7.3.3 Metsätalous

Maa-ja metsätalousministeriö on viltannut lausunnossaan Metsähallituksen ar

vioon Natura 2000 -verkoston vaikutuksesta talousmetsien hakkuusuunnitteeseen

valtion mailla. Metsähallituksen lausunnon mukaan talousmetsien hakkuusuunnit

teen väheneminen valtion metsissä olisi lähes 300 000 m3, mikä alentaisi Metsähalli

tuksen tuottoa noin 25 Mmk vuodessa. Metsähallitus on antanut uuden tarkistetun

lausunnon 23.9.1997, jonka mukaan hakkuukertymä vähenee vain noin 30000 m3

vuosittain.
Maa-jametsätalousministeriö on lausunnossaan todennut, että Natura 2000-

verkoston on arvioitu vähentävän yksityismetsätalouden hakkuukertymää noin

240 000 m3 vuosittain. Ministeriö ei lausunnossaan ilmoita, mikä taho on tehnyt ar

vion ja mihin se perustuu.
Metsähallitus vaatii, että siemenviljelysten ja metsänjalostuksen kokeiden ny

kyinen käyttö tulee turvata. Lisäksi Metsähallitus edellyttää, että metsälailla toteu

tettavilla kohteilla voidaan harjoittaa alue-ekologista suunnittelua.
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2.73.4 Matkailu

Työministeriö katsoo Natura-hankkeen edistävän positiivista Suomi-kuvaa, jonka se
katsoo puolestaan edistävän viennin ja matkailun edellytyksiä ja edelleen työllisyyt
tä. Samoin sisäasiainministeriönäkee hyvän ympäristön säilyttämisessä mahdolli
suuksia matkailuelinkeinon mahdollisuuksien parantamiseen.

Metsähallitus vaatii, ettei Metsähallituksen virkistyspalvelujen ifiketoimintaaja
yhteiskunnallisten palvelujen tukikohtien toimintaa saa rajoittaa (vuokrakämpät,
yritystoimintaan varatut rakennukset, autiotuvat, kodat, laavut).

2.7.4 Liikenne

2.7.4.1 Yleistä

Valtiovarainministeriö katsoo, että ei ole olemassa järkeviä perusteita kohteille, joi
hin sisältyisi tärkeiden ifikennehankkeiden rakennusalueita. Liikenneministeriön
mukaan Natura 2000 -verkostolla tulee olemaan merkittäviä taloudellisia vaikutuk
sia Suomen liikenneinfrastruktuurin ylläpidolle ja sen rakenteen parantamiselle tule
vaisuudessa. Suojelualueiden (p.o. Natura-alueiden) sisälle jää yli 900km yleisiä teitä;
lisäksi on teitä, jotka rajautuvatNatura-alueisiin. Natura-alueiden sisälle jää 20 maa-
ainesten ottoaluetta, joilla on ottolupa. Ratoja kulkee suojelualueiden läpi 15 kpl ja
ratoja sivuavia alueita on 43 kpl. Lisäksi suojelualueiden sisälle jää vähintään satoja
kilomefrejä muuhun vesiliikenteeseen käytettäviä yleisiä vesiväyliä. Lentoasemien
läheisyydessä on n. 15 km:n säteellä 120 Natura-aluetta, joihin lentotoiminnalla saat
taa olla vaikutusta.

2.7.4.2 Maantieliikenne

Tielaitos vaatii, että olemassa olevan tieverkon osalta Natura-alueeseen mahdollises
ti vaikuttavalta hankkeelta ei saa automaattisesti edellyttää YVA-menettelyä (ns. har
ldnnanvarainen YyA), vaan se on arvioitava tapauskohtaisesti.
Liikenneministeriöpuolestaanvaatii, että Natura ei saa vaikuttaa yleistielain mukai
seen kunnossapitoon eikä asettaa rajoituksia tien parantamiselle ilealueen puitteis
sa, eikä vaikuttaa yleistielain mukaisiinlainvoimaisiin tiesuunnitelmiinja niiden yh
teydessä tehtyihin YVA-selvityksiin ja hankkeiden toteuttamiseen. Maa-ainesten ot
topaikat on voitava käyttää voimassa olevan luvan mukaan.

2.7.4.3 Rautatieliikenne

Liikenneministeijö vaatii, ettei Natura saa vaikeuttaa nykyisten ratojen ja niiden ra
kenteiden normaalia kunnossapitoa, perusparantamista ml. tasoristeysten poistami
nen (tie- ja siltajärjestelyineen, radan tason nostoineen ml. sähköistys ja kaarresä
teiden suurentaminen sekä rautatiealueen leventäminen ml. lisäraiteet, pengerlevi
tykset tai vastapenkereet).

2.7.4.4 Lentoliikenne

Liikenneministeriövaaifi, ettei Natura saa vaikuttaa lentoasemien toimintaan ja len
toliikenteeseen eikä Ilmaihilaitoksen lausunnossa mainituilta vesialueilta tapahtu
vaan vesilentotoimintaan. ilmafiulaitos katsoo myös, että linnustonsuojelu voi olla
vakavassa ristiriidassa lentoturvallisuuden kanssa.

Ilmailulaitos vaatii, että lentoturvallisuutta heikentäviä lintuvesikohteiden ke
hittämisiä ei toteuteta. Laitos edellyttää myös, että lentotoiminta voidaan toteuttaa
Natura-alueilla eikä päätöksiin sisällytetä lentotoimintaa rajoittavia määräyksiä. Na
tura-kohteita koskevissa päätöksissä ei tule ottaa huomioon lentotoiminnasta aiheu
tuvia melutasoja.

Ilmailulaitos epäilee, että lentotoimintaa linnustonsuojelualueidenläheisyydes
sä aiotaan vaatia rajoitettavaksi tai lopetettavaksi.
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2.7.4.5 Vesiliikenne

Kauppa-ja teoffisuusministeriö korostaa, että laivaväyliä tulee voida rakentaa, yllä

pitää ja kunnostaa. Liikenneministeriö toteaa, että Natura-alueiden läpi kulkisi 15

kauppamerenkulunkäyttämäävesiväylää. Turvalaitteidenja vesiliikenteen vaikutus-

alue on rajattava Naturan ulkopuolelle ja niistä on neuvoteltava merenkulkuviran

omaisten kanssa.
Liikenneministeriö vaatii, ettei Natura saa rajoittaa väylien turvallisuuteen vai

kuttavia kunnossapito-ja merkintätöitä minään vuodenaikana, tahi olla esteenä väy

lilläja kanavilla tehtäville ruoppaus-ja kaivuutöille (vesilain mukaiset luvat), eikä

rajoittaa väylifiä tapahtuvaa vesiliikennettä veneily mukaanlukien.

Merenkulkulaitos katsoo, että alueiden valinta vaikuttaa ylimitoitetulta. Luon

nonsuojelunäkökohta on käsittämättömän yksipuolinen lähtökohta ohjelmalle. Tar

koituksena ei saa olla lähes kaikkien saaristoalueiden suojeleminen, vaan edustavien

suppeahkojen osa-alueiden valinta suojelun piiriin. Ohjelmaa tulee supistaa varsin

kinvesialueiden osalta. Merenkulkulaitos vaatii, ettei kuljetusmuotona ympäristö

ystävällistä vesiliikennettä tulisi tarpeettomasti rajoittaa.

Merenkulkulaitos katsoo, että mikäli vesiliikenteen turvallisuutta Natura

alueilla ei ole varmistettu yksilöidyin kirjauksin, väyläalueet tulee erottaa Natura

alueiden ulkopuolelle turvalaitteiden edellyttämätalueet ja vesiliikenteen vaikutus-

alue mukaan lukien.

2.7.5 Energiatuotanto

Valtiovarainministeriö katsoo, että ei ole olemassa järkeviä perusteita kohteile, joi

hin sisältyisi nykyisiä tai tulevia turvetuotantoalueita, Vuotoksen allasalue tai ydin

jätteenloppusijoituspaikkoja. Kauppa-ja teollisuusministeriö katsoo, että turvetuo

tannon jatkuvuus Natura-alueilla on turvattava. Maa-ja metsätalousministeriöus

koo lisäksi, että Natura 2000 estäisi useilla vesistöalueilla ja turvetuotantoalueilla tär

keiden hankkeiden toteuttamisen.
Kauppa-ja teollisuusministeriö katsoo, että turvetuotantoalueita tai mahdollisia tu

levia tuotantoalueita voidaan sisällyttää Natura-alueisiin vain, mikäli vaihtokohde

tuotannolle löytyy.
Kauppa-ja teollisuusministeriökatsoo, että Natura-alueiden rajanaapurilla on

oltava mahdollisuus toimia, mistä tulee tehdä maininta päätökseen. Kauppa-ja teol

lisuusministeriö huomauttaa lisäksi, että vesistöalueille sijoittuu 95 turvetuotanto

aluetta (n. 18450 ha). Tietokantaan on tultava maininta turvetuotannonjatkumises

ta. Kauppa- ja teollisuusministeriö katsoo, että tuulivoimaloidenja tuulipuistojen

sijoittamisen Natura-alueille tulee olla mahdollista.

2.7.6 KaWostoiminta

Valtiovarainministeriö katsoo, että ei ole olemassa järkeviä perusteita kohteille, joi

hin sisältyisi nykyisiä tai tulevia kaivosalueita.
Kauppa-ja teollisuusministeriö katsoo, että kaivosteoffisuuden jatkuvuus Natu

ra-alueilla on turvattava. Kauppa-ja teollisuusministeriö korostaa, että kaivosalueil

la on voitava suorittaa kaivoslain 3 §:nmukaisia tutkimuksia. Ministeriö vaatii lisäksi

valtioneuvoston päätökseen Natura 2000 -verkostosta mainintaaluonnonsuojelulain

66 §:n mukaisesta päätöksestä koskien valtausta tai kaivospiiriä.

Kauppa-ja teollisuusministeriö huomauttaa, että Natura-ehdotukseen sisältyy

16 kaivospiirialuetta. Nämä kohteet on poistettava ja ympäristöön varattava “pus

kurivyöhykkeet”. Juridinen ristiriita luonnonsuojelun ja kaivoslain soveltamisenvä

lillä on ratkaistukaivostoiminnanhyväksi (ennakkopäätös KHO 27.12.1991 nro 4920).

Ehdotukseen sisältyy myös 65valtausaluetta. Valtausoikeuksia ei voida sisällyttää Na

tura verkostoon loukkaamatta valtaajan oikeuksia. Kohteet on ensisijaisesti poistet

tava. Mikäli ei ole mahdollista poistaa alueita, tulee tehdä maininta tietokantaan sekä

Q Suomen ympansto 54



turvattava valtaajan toiminta ja tuleva kaivostoiminta. Valtaajalle on korvattava tut
kimuskustannuksetja menetetty hyöty, jos taloudellisesti hyödynnettävä malmi
eslintymä ei kuitenkaan valtioneuvoston mielestä täytä erittäin tärkeän yleisen edun
vaatimusta. Edelleen ehdotukseen sisältyy 21 huuhdontakultakaivospiiriä ja 129
huuhdontakultavaltausta, jotka mahdollistavat kullanhuuhdonnan “vaskoolimene
telmällä”. Kullanhuuhdonnan tulevaisuus tulee turvata maininnalla Natura-tieto
kannassa taikka säädösteitse.

2.7.7 Maanpuolustus

Puolustusministeriö katsoo Natura 2000 -verkostonuhkaavan puolustusvoimille kes
keisten alueiden ja järjestelmien käyttöä. Ministeriö edellyttää, että ympäristöminis
teriö varmistaa, että verkosto ei kyseenalaista puolustusvoimien lakisääteisen toimin
nan edellyttämää maa-ja merialueiden sekä ilmaifian yleistä käyttöoikeutta. Puolus
tusministeriö näkee uhkakuvana sen, että lintu-ja luontodirektiivien perusteella pää
töksiä tekevätylikansaffiset elimet määräisivät Suomen puolustusvoimien toimintaa.
Puolustusministeriö vaatii, että kaikki puolustusvoimienkäytössä olevat alueet pois
tetaan esityksestä.

Myös ulkoasiainministeriö korostaa lausunnossaan maanpuolustuksellisia näkö
kohtia. Ministeriö kuitenkin toteaa, että Suomen rannikkopuolustuksen rajoittamis
velvollisuus ei todennäköisesti aktualisoidu.

2.7.8 Maankäytön suunnittelu

Metsähallitus vaatii, että Natura-alueiden sisään jäävä rakennusoikeus tulee voida
hyödyntää muualla, koska rantatonifien myynnillä rahoitetaan luonnonsuojeluohjel
mien toteuttamista.

Merenkulkuhallituskatsoo, että Natura 2000 ei saa olla esteenä kaavoissa esitet
tyjen hankkeiden toteuttamiselle.

2.7.9 Valtion ja kunnan talous

Valtiovarainministeriö katsoo, että ehdotuksen toteutumisesta syntyisi taloudellisia
vaikutuksia valtion ja kuntien talouteen verotusarvojen alenemisen kautta samalla,
kun Natura 2000-alueisiin rajoittuvienalueidenverotusarvojenmäärittelyvaikeutuu.

Sisäasiainministeriö katsoo, että ehdotuksen painopiste on pohjoisessa. Ehdo
tuksessa on kuntia, joista jopa puolet on Naturassa. Kun EU on nimennyt tavoite-6
alueita, joilla pyritään parantamaan väestön toimeentuloa ja työllisyyttä, tulisi nämä
tavoitteet ottaa huomioon. Tavoitteet voivatvaarantua, jos elinkeinotoiminta vaikeu
tuu. Hyvän ympäristön säilyttäminenvoi toisaalta parantaa esim. matkailun mahdol
lisuuksia.

Merenkulkulaitos toteaa, että puolet Suomen ulkomaankaupasta kulkee Natu
ra-alueiden läpi. NaturallasaattaasitenoflavaikitusffikokoSuomenulkomaankauppaan.

2.7.9.1 Työllisyys

Työministeriö katsoo Natura-hankkeen edistävän positiivista Suomi-kuvaa, jonka se
katsoo puolestaan edistävän viennin ja matkailun edellytyksiä ja edelleen työllisyyt
tä. Samoin sisäasiainministeriö näkee hyvän ympäristön säilyttämisessä mahdolli
suuksia matkailuelinkeinon mahdollisuuksien parantamiseen.

Työministeriönmukaan alueet, joille sijoittuu merkittäviä työllistäviä hankkei
ta, olisi jätettävä Naturan ulkopuolelle.
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2 7.10 Virkistyskäyttö, kalastus ja metsästys

Maa-ja metsätalousministeriö katsoo, ettei metsästystä, kalastusta ja jokamiehen oi

keuksia saa tarpeettomasti rajoittaa Natura 2000 -alueilla. Metsähallitus katsoo, että

metsästys-, kalastus-ja retkeilymahdollisuudet tulee säilyttää nykyisellä tasolla sekä

erämaa-alueilla että muilla alueilla.

2.8 Valtioneuvoston päätökseen vaaditut kirjaukset

Kauppa-ja teollisuusministeriö katsoo, että valtioneuvoston päätökseen Naturasta

tulee liittää maininta luonnonsuojelulain 66 §:n mukaisesta päätöksestä, joka koskee

valtaustaja kaivospiiriä.
Liikenneministeriövaaifi, että valtioneuvoston päätöksessä on ehdottomastito

dettava, että Natura-verkosto ei saa estää eikä vaikeuttaa seuraavia toimenpiteitä:

- yleistielain mukainen kunnossapito ja tien parantaminen tiealueen puitteissa,

- yleisfielain mukaistenlainvoimaisten tiesuunnitelmien toteuttaminen mukaan

lukien maa-ainesten otto,
- nykyisten ratojen ja niiden rakenteiden normaali kunnossapito, perusparanta

minen mukaan lukien tasoristeysten poistaminen (tie-ja siltajärjestelyt, radan

tason nosto ml. sähköistys ja kaarresäteiden suurentaminen sekä rautatiealueen

leventäminen ml. lisäraiteet, pengerlevityks et tai vastapenkereet).

- väylien turvallisuuteen vaikuttavat kunnossapito - ja merkintätyöt,

- väylilläja kanavilla tehtävät ruoppaus-ja kaivuutyöt (vesilain mukaiset luvat),

- väylillä tapahtuva vesiliikenne veneily mukaanlukien,

- lentoasemien toiminta ja lentoliikenne, limailulaitoksen lausunnossa mainituil

ta vesialueilta tapahtuva vesilentotoiminta.
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3
Asiantuntijatahojen Natura

2OOO esityksestä antamat

lausunnot

3.1 Lausunnon antaneet tahot

Suomen ympäristökeskus
Metsäntutkimuslaitos
Metsätalouden kehittämiskeskus - TAPIO
Riista-ja kalantutldmuslaitos
Geologian tutkimuskeskus
Maatalouden tutkimuskeskus
Merentutkimuslaitos
Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo

Joensuun yliopisto —Metsäfieteellinen tiedekunta

Joensuun yliopisto — Matemaaifis-luonnonfieteellinentiedekunta

Jyväskylän yliopisto — Matemaaffis-luonnontieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto — Matemaattis-luonnontieteellinentiedekunta

Helsingin yliopisto — Maatalous-metsäfieteellinen tiedekunta

Turun yliopisto — Matemaattis-luonnontieteellinentiedekunta

Teknillinen korkeakoulu
Suomen lintufieteellinen yhdistys
Suomen Biologian Seura Vanamo
Suomen Hyönteistieteellinen Seura
Suomen Maantieteellinen Seura
Societas Pro Fauna et fennica
Suomen Perhostutkijain Seura
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura

3.2 Yleistä Natura 2000 -verkostosta

Helsingin yliopistonmatemaaifis-luonnontieteellinen tiedekuntapitää tärkeänä, et

tä FU:ssa pyritään luontodirektiivin edellyttämällä tavalla luontotyyppien ja luon

nossa elävien lajien suotuisan suojelun tason turvaamiseen. Suomen Biologian 5eu

raVanamo korostaa, että Natura 2000-verkosto, toisin kuin aikaisemmat luontotyyp

pikohtaisetsuojeluohjelmat,pyrkii kokonaisvaltaiseen Suomen luonnon merkittävi

enluontokohteidensuojeluun. Hdsinginyllopistonluonnontieteellinenkeskusmu

seo katsoo, että suojelubiologisesti Natura-verkosto on Suomelle erittäin merkityk

sellinen. Suomen Hyönteistieteellinen Seura katsoo Natura 2000 -ohjelman olevan

tärkeä. Jyväskylänyliopiston matemaaffis-luonnontieteellinentiedekuntapuoles

taan pitää Natura 2000 -ohjelmaa perusteltuna.

5ocietas Pro fauna etfiora fennicakorostaa Natura 2000 -verkoston merkitystä

sekä luonnonsuojelun että tutkimuksen ja opetuksen karmalta. Myös SuomenMaan

tieteellinenSeurakatsoo Natura 2000 -verkoston olevan merkittävä yliopistojen ope

tuksenja ympäristökasvatuksen sekä paikallisesti koulujen biologian ja maantieteen

opetuksen kannalta. SuomenPerhostufldjain Seurakatsoo, että Natura 2000 -ohjel

ma edistää merkittävästi Suomen perhoslajiston suojelumahdollisuuksia ja suhtau

tuu tehtyyn esitykseen erittäin myönteisesti.

Helsinginyliopistonmatemaaifis-luonnonfieteellinentiedekunta toteaa, että

ehdotus antaa hyvät mahdollisuudet ympäristötutkimuksen ja -opetuksen jatkami

Q Suomen ympäristö 34



seen. Tiedekunnan mielestä ekologinen perustutkimus tarvitsee luonnontilaisia alu
eita selvittäessään populaatio-, laji-ja eliöyhteisötasolla tapahtuvia ilmiöitä.

Sekä Jyväskylän yliopistonmetsätieteellinen tiedekuntaettä Suomen lintufie
teellinen yhdistyskatsovat, että yrnpäristöministeriössä valmisteltu ehdotus on mer
kittävä saavutus.

Maatalouden tutkimuskeskus kannattaa Natura 2000 -ohjelmaa tietyin varauk
sin. SuomenYmpäristöoikeusfieteenSeura puolestaan toteaa ehdotuksen toteutta
misen edellytyksien olevan riittävästi olemassa,

3.3 Natura 2000 esityksen valmistelu

3.3.1 Valmistelun aikataulu ja periaatteet

Suomenympäristökeskus katsoo, että valmistelun kireä aikataulu onheijastunutse
kä alueellisten yrnpäristökeskusten että Metsähallituksen tekemiin inventointeihin
sekä verkostosta ja kohteista tiedottamiseen. Metsäntu&imuslaitos puolestaan tote
aa verkoston kokoamisen olevan suuritöinen hanke, joka on tehty lyhyellä aikavara
uksella, mikä onjohtanut epätarkkuuteen. Myös Biologian SeuraVanamo katsoo, että
ehdotus on jouduttu tekemään erittäin kireällä aikataululla ja aivan liian niukoin re
surssein. Seuran mukaan ehdotuksen fietopohjaan on tämän takia jäänyt puutteita
ja epätasaisuutta sekä alueellisesti että monien luontotyyppien osalta. Turun yliopis..
tonmatemaaffis-luonnondeteellinentiedekunta toteaa esityksenvalmistelun kiireen
olevan hämmästyttävää.

Suomen Biologian Seura Vanamo katsoo, että ympäristökeskuksetja Metsähal
litus ovat selviytyneet tehtävästään hyvin.

Helsingin yliopistonluonnontieteellisen keskusmuseon mukaan paikallisten
ympäristökeskusten käsiä on sidottu EU:n Natura-periaatteidenvastaisesti budjet
tisitoumuksin, vaikka ehdotus olisi pitänyt laatia puhtaasti luonnontieteellisin pe
rustein.

3.3.2 Jatkovalmistelu

Suomen ympäristökeskus edellyt±ää, että ehdotusta arvioidaan ympäristöministeri
össäja valtioneuvostossa EU:nluontodirektiivissä mainittujen luonnontieteellisten
kriteerien lisäksi myös taloudellisin, sosiaalisin ja kulttuurisin perustein.

Metsätaloudenkehittämiskeskus Tapio katsoo, että yrnpäristöministeriön tulee
muuttaa esitystään maamme Natura 2000 -ohjelmaksi. Tapion mukaan lopullisen oh
jelman tulee pohjautua yksittäisten tilojen osalta maanomistajien antamiin muistu
tuksiin sekä kuntien ja alueellisten viranomaisten antamiinlausuntoihin.

Geologian tutkimuskeskus esittää, että ehdotus palautetaan uuteen valmiste
luun, jonka yhteydessä aluerajaukset tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja yhteistyös
sä geologian tutkimuskeskuksen kanssa siten, että alueiden malmipotentiaalin selvit
täminen ja luonnonsuojelun tarpeet saadaan parhaiten sovitetuksi yhteen.

3.3.3 Ympäristövaikutusten arviointi

Suomen Maantieteellinen Seurakatsoo, että ympäristövaikutusten arviointimenet
telyon erittäin kannatettava kaikkiin suurempiin ympäristöä muuttavilnhankkeisiin
liittyen.

3.3.4 Kuulemismateriaalin laatu

Maatalouden tutkimuskeskus katsoo, että lausuntopyyntöön lIItetty taustamateri
aali on osin vaikeaselkoista, koska esimerkiksi erilaisia lyhenteitä ei ole kaikilta osin
selostettu.
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Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta puolestaan kat

soo, että kohteiden selitysosassa olevista luontotyyppi-ja lajiluetteloissa tulee olla

myös lajien tieteellinen nimi, ja että luettelot tulee esittää biologisen systematiikan

mukaan järjestettynä, sillä systemaattiseen luokitukseen sisältyy myös ekologista

luonnehdintaa.
SuomenYmpäristöoikeusfleteen Seura toteaa, että kuulemismateriaalinkariloi

hinja sanalliseen inventointiosaan olisi tullut liittää esimerkin omainen luettelo siltä

millaisten toimenpiteiden katsotaan vaarantavan kunkin alueen tai aluekokonaisuu

den suojelutavoitteen, jotta mm. toiminnanharjoittamisen tulevia edellytyksiä olisi

voitu helpommin arvioida.

33.5 Tiedotus

Suomen Biologian Seura Vanamo toteaa hankkeen fiedottamisessa, erityisesti suo

jelukeinojen esittelyssä, olleen toivomisen varaa, mitä näytetäänkäytet)mjulkisuu

dessa koko hankkeen mustamaalaamiseen.
Maatalouden tutkimuskeskuksen mukaan ohjelman julkistamista edeltävä,val

misteluvaiheen tiedotus ja maanomistajien valmisteluvaiheen osallistumismahdol

lisuuksien varmistaminen on jäänyt hoitamatta. Suomen Maantieteellinen Seura

puolestaan katsoo, että tiedottamista olisi selkeytettävä ja tehostettava sekä kansal

lisella tasolla että kunnittain. Turun yliopistonmatemaattis-luonnontieteellinen tie

dekunta katsoo fiedotustoimirman aiheuttaneen paljon tarpeetonta huolta ja lisätyötä

monilla eri tahoilla. Tiedekunnan mukaan kohteiden valintaperusteista ei informoi

tu paikallisesti eikä maanomistajille i]moitettu suoraan heidän alueilleen suunnitel

luista verkoston osista.
Suomen Maantieteellinen Seura katsoo ehdotuksen Natura 2000 -verkostoksi

olevan kuulemismenettelyn kannalta puutteellinen, koska siitä eivät käy ilmi kaikki

oikeusvaikutukset.

3.4 Alueiden rajaus ja esityksen laajuus

3.4.! Yleistä

Suomen Biologian Seura Vanamo, Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontie

teellinen tiedekunta ja Suomen Hyönteistieteellinen Seura katsovat, että ohjelma

tulee toteuttaa ainakin esitetyssä laajuudessa. Lisäksi Suomen Biologian SeuraVa

namo esittää, että etenkin Etelä-ja Itä-Suomessa esitykseen pitäisi tehdä joitakin täy

dennyksiä. Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo katsoo, että sekä

Suomen luonnon että maamme kansainvälisen maineen kannalta on hyvin tärkeää,

että Natura-verkosto toteutetaan ainakin esitetyssä laajuudessa. Museon mukaan lau

suntokierroksen ei tule supistaa verkostoa. Pikemminkin on osoitettavissa, että var

sinkin Etelä-ja Itä-Suomessa ehdotuksen olisi pitänyt olla kattavampi.

Suomen Maantieteellinen Seura ei pidä uusia suojelualueisiln ja -ohjelmiin

kuulumattomia maa-alueita, joita ehdotukseen sisältyy noin 170 000 ha, ylimitoitet

tunalisäyksenä. Sodetas Pro fauna et FioraFennica puolestaan katsoo esityksen ole

van hyvää eurooppalaista tasoa.
Helsingin yliopistonmaatalous-metsätieteellinentiedekuntakatsoo, että nykyi

setsuojelualueetja uudistuneet metsä-ja luonnonsuojelulain säädökset takaavat riit

tävän suojellun pinta-alan tutkimuksen, opetuksen ja ympäristönsuojelun tarpeisiin

ja toivoo, että ehdotusta karsitaan siten, että se kattaa vain jo aiemmin suojellut tai

muuten käyttörajoitusten alaiset alueet. Myös maatalouden tutkimuskeskus ehdot

taa, että ohjelmaan otetut uudet, aiemmin suojelemattomat alueet (4,8%) harkitaan

vielä uudelleen.
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3.4.2 Rajaus

Suomen lintufieteellinen yhdistys edellyttää, että suojelualueiden valinta ja rajaus
tapahtuu yksinomaan luonnontieteellisin perustein niin kuin EU:n Natura 2000 -oh
j eistoissa edellytetään. SuomenMaantieteellinen Seura puolestaan toteaa, että kos
ka Natura 2000 -verkoston aluerajaukseton tehty kiireisesfi ja ilman kovin tarkkoja
inventointeja tai tutkimuksia, olisi aluerajauksia voitava myöhemmissä yhteyksissä
tarkistaa.

3.4.3 Erftyismaininnat alueiden valinnasta

Metsätaloudenkehittämiskeskus Tapio toteaa, että sellaisten kohteiden osalta, joilla
ensisijaisesti suojeltujen lajien elinympäristöjen ja ensisijaisesti suojeltujen luonto
tyyppien osuus koko esitetystä alueesta on alle 10%, tulisi harkita kohteiden rajaus
ten tarkistamista vain ensisijaisesti suojeltujen tai Suomen ja Ruotsin sellaisiksi eh
dottamienluontotyyppienja luonnonvaraisten kasvi-ja eläirdajien suojelun kannal
ta välttämättömälle tasolle.

3.5 Luonnontieteellinen edustavuus

3.5.! Yleistä

Suomen ympäristökeskus katsoo, että ympäristöministeriön ehdotus Natura 2000-
verkostoksi on fietyistä puulleistaan huolimatta edustava kokonaisuus, jonka toteu
tuminen olisi merkittävää sekä yleiseurooppalaisen että kansaffisenluonnonsuojelun
kannalta. Suomen ympäristökeskulcsenjaSuomen Biologian Seura Vanamon mie
les tä Natura- verkoston kokoamistyö on lisännyt huomattavasti maamme luonnon
suojeluverkon tuntemusta. Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta katsoo, että verkostolla on hyvät edellytykset saavuttaa sille asetetut ta
voitteet, vaikkakin esimerkiksi uhanalaisten lintujen elinolojen turvaaminen vaatii
myös kansainvälistä yhteistyötä.

Suomenympäristökeskus katsoo, että inventointienja yhteenvetojen erittäin ki
reän aikataulun vuoksi ehdotuksen tietopohjaan on jäänytvalitettavia puutteita ja
epätasaisuutta sekä alueellisesti että moniertluontotyyppienja erityisesti lajien osal
ta. Tästä syystä Suomen ympäristökeskus katsoo Naturan täydentämisen ja tarkista
misen olevan tärkeä tehtävä, joka on tarpeellinen sekä verkoston seurannan pohjaksi
että suojelualueverkkomme arviointia varten. Metsäntuildmuslaitos toteaa uusien ja
laajennusalueiden osalta, että ennen uusien alueiden ifittämistä verkostoon tulisi nii
den luontoarvot selvittää. Nykyisellään on ilmeistä, että tiedot useista alueista ovat
puutteellisia.

Suomen ympäristökeskus toteaa, että kerättäessä tietoja ehdotetuilta Natura
alueilta joidenkin luontotyyppien tunnistaminensekä niiden edustavuudenja ennal
listamismahdollisuuksienarvioiminen on ollutvaikeaa. Tämä näkyy puutteina tieto
kannassaja eri aluekeskusten tekemien inventointien ja rajausehdotusten epätasai
suutena.

Helsinginyliopiston luonnontieteellinenkeskusmuseo puolestaan toteaa, että
Suomessa on runsaasti luonto-ja lintudirektiivin mainitsemia luontotyyppejä sekä
laj ej a, jotka ovat usein Suomessa melko tavallisia, vaikka ne puuttuvat tai ovathävin
neet tai harvinaistuneet Keski- ja Etelä-Euroopassa. Maallamme on keskusmuseon
mielestä kuitenkin huomattava vastuu tällaisten luontotyyppien ja lajien suojeluta
son pitämisessä suotuisana. Myös Suomenympäristökeskus toteaa, että monet luon
todirektävin nykyisistä lajeista eivät ole meillä uhanalaisia tai ainakaan kansallisesti
priorisoituja eli erityisesti suojeltavia lajeja vaan jotkut ovat meillä jopa melko ylei
siä tai runsastuvia.
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Suomen ympäristökeskus katsoo, että inventoinnin täydentäminenja alueiden jat

kuva seuranta tulevat edellyttämään huomattavaa työpanosta aluekeskuksilta,ja että

tähän tulee varata riittävät resurssit vaarantamatta kuitenkaan aluekeskuksille jo nyt

kuuluvia seurantavelvoitteita. Myös Suomen Biologian Seura Vanamon mielestä

jatkotyötä tarvitaan välttämättä sekä Natura-verkoston seurannan pohjaksi, että

suojelualueverkkomme arviointia varten.

3.5.I.I Verkoston edustavuus

Riista-jakalataloudentutkimuslaitoksen mielestä yrnpäristöministeriön tulisi teet

tää puolueettomalla taholla arviointi eri luontotyyppien edustavuudesta Natura-ver

kostossa. Lähtökohtana pitäisi Riista-ja kalataloudentu&imuslaitoksen mielestä olla

kunkin luontotyypin kokonaispinta-ala kasvillisuusvyöhykkeittäin sekä laikkujen

keskimääräinen koko. Helsinginyliopistonmatemaaffis-luonnonfieteellinentiede

kunta puolestaan ehdottaa, että eri tieteellisten asiantunfijatahojen ja luonnonsuo

jeluviranomaisten kesken kehitetään yhteistyötä suojelukohteiden edustavuuden

määrittämiseksi, sillä nykyisellään alueisiin liittyvä aineisto ei anna riittävää tietoa

kaikkien kohteiden valtakunnallisesta ja kansainvälisestä edustavuudesta.

Riista-jakalataloudentuildmuslaitoksen mukaan ilman luontotyypittäistä kart

tatarkastelua verkoston toimivuutta on mahdoton arvioida. Tarkastelu eri luonto

tyyppien kokonaispinta-aloista ehdotetuilla alueilla sekä näiden edustavuudesta vai

takunnallisesfija alueellisesti on Riista-ja kalataloudentutldmuslaitoksen mukaan

välttämätöntä esittää.
Suomenympäristökeskus katsoo, että Natura 2000 -verkoston edustavuudenpe

rusteellinen tieteellinen arviointi voidaan tehdä vasta myöhemmin, sillä verkoston

seurannan myötä saatava tietopohja antaa suuntavilvatverkon evaluaafioile ja kehit

tämiselle.

3.5.1.2 Suotuisan suojelun taso

Suomen ympäristökeskus katsoo, että luonnontieteellisessä mielessä Natura-ehdo

tusta tulee arvioida nimenomaan luontodirektiivin artikia 1:ssä määritellyn suotui

san suojelutason lähtökohdista, Suomen Biologian Seura Vanamon ja Suomen ym

päristökeskuksen mukaan tämänhefldset tiedot maamme luontotyypeistä ja lajeista

ovat kuitenkin vielä niin puutteellisia, että luontodirekfiivien edellyttämän suotui

san suoj elutason arvioinnissa on huomattavia epävarmuustekijöitä. Suomenympä

ristökeskuksen mukaan muutamien direktiivilajien kotimaiset esiintymistiedot ovat

ylipäänsä niin heikot, ettei edustavuustarkastelua voida tehdä.

Suomen ympäristökeskus korostaa lajien suotuisan suojelun tason säilymisen

rippuvan kunkin lajin populaattoekologisista ominaisuuksista. Sen mukaan suotui

san suojelun tason saavuttamiseksi on välttämätöntä suojella myös alueita, joissa laji

ei “juuri nyt” esiinny. Myös Riista-ja kalataloudentuflcimuslaitos katsoo, että suo

jelualueverkosto ei voi olla pelkästään edustavien näytealueiden valikoima vaan koh

teita tulee olla enemmän.
Suomenlintufieteellinen yhdistys katsoo ns. suotuisan suojelutason saavutta

mistavoitteen olevan linnuston osalta periaatteena hyvä, mutta usein hämmentävä

käsite. Yhdistyksen mukaan suotuisan suojelun tason käsite edellyttää ehkä jatkuvaa

tutkimukseen perustuvaa sisällöllistä uudelleenarviointia, sifiä esimerkiksi eräät p0-

pulaafiobiologian mallit ennustavat varsin yllättäviä populaafiokoon muutoksia, kun

elinympäristö muuttuu lievästikin.

35. I.3 Aluekokonaisuuksien ekologinen mielekkyys

Suomen ympäristökeskus katsoo, että suurien aluekokonaisuuksien arvo ja niiden

lajiston säilymistodennäköisyys on moninkertainenverrattuna pinta-alaltaan vastaa

vaan määrään pieniä, erillisiä sirpalealueita: esim. metsien luontainen dynamiikka

häiiöineen (esim. metsäpalot, tuulenkaadot) voidaan turvata vain riittävän laajoilla
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alueilla. Myös Riista-ja kalataloudentutkimuslaitos katsoo, että kohteet eivät voi olla
kovin pieniä, sillä silloin ne ovat voimakkaan ulkopuolelta, muiden luontotyyppien
alueelta tulevan vaikutuksen alaisia ja voivat muuttua epäedullisiksi osalle luonto-
tyypin tyypillistä lajistoa.

Riista-ja kalataloudentutkimuslaitos korostaa viime vuosien ekologisia tutki
muksia, joissa on selvästi osoitettu, että yksittäiset pienehköt alueet eivät pysty pi
tämään kaikkien lajien suojelutasoa suotuisana, vaan siihen vaaditaan alueiden ver
kosto (ns. metapopulaatiodynamiikka).

Jyväskylänyliopiston matemaattis-luonnontieteellinentiedekunta toteaa, että
useat ohjelmakohteet ovat sirpaleisia ja niistä tulisi kehittää ekologisesti mielekkäitä
kokonaisuuksia liillämällä välillä olevat metsäalueet suojelualueisiin tai ottamalla
luonnonarvothuomioon metsätaloussuunnittelussa. SuomenMaanfieteeffinen Seu
rapuolestaan toteaa Keski-ja Etelä-Suomen osalta alueiden pirstaleisuuden olevan
huolestuttavaa. Seura katsoo, että näillä alueilla tulisi muodostaa suurempia koko
naisuuksia siellä, missä siihen on mahdollisuuksia.

Suomen Biologian Seura Vanamo katsoo, että Natura-ehdotuksessa pirstoutu
neita suojelualueita on jonkin verran saatu korjattua entistä paremmiksi ekologisiksi
kokonaisuuksiksi alueita yhdistämällä ja laajentamalla.

3.5.1.4 Luontotyyppien edustavuus

Suomenympäristökeskus toteaa, että ehdotettujen Natura-alueidenluontotyypitei
vät kaikilta osin ole tällä hetkellä edustavia, mutta suojelun, hoidon ja ennallistami
sen avulla näiden alueiden suojeluarvotvoidaan kuitenkin palauttaa. Metsätalouden
kehittämiskeskus Tapio puolestaan katsoo, että luonnonsuojelulliset perusteet osal
le esitetyistä Natura-alueista ovat puutteelliset.

3.5.1.5 Verkoston alueellinen edustavuus

Suomen Biologian Seura Vanamo katsoo, että pohjoisempien eliömaantieteellisten
vyöhykkeiden suojelualueiden suurempi määrä ei voi korvata Etelä-Suomen puut
teita. Myös Suomenympäristökeskus katsoo, että suojelualueverkkomme pahin ra
kenteellinen ongelma on Etelä-Suomen suojelualan pieni määrä ja alueiden pieni
koko, ja toteaa, että Natura-ehdotus korjaisi tätä perusvinoumaa vain vähän. Suomen
Maantieteellinen Seuravuorostaan toteaa, että alueiden kokonaispinta-ala tuntuu
riittävältä, mutta alueellinen jakautuma on varsin epätasainen. Seuran mukaan suu
retmaa-alueet painottuvat Lappiin ja keskellä boreaalista vyöhykettä on vain pieniä,
pirstaleisia alueita.

3.5.2 Uudet alueet ja laajennukset

Suomen ympäristökeskus toteaa, että Natura-ehdotuksessa suojeluverkkoomme
tehdyt täydennykset ja rajauksien laajennukset ovat yleensä hyvin perusteltuja,
koska ne lisäävätsuojelualueverkostomme kattavuutta.Jyväskylän yliopistonmate
maaffis-luonnontieteellisenfiedekunnanmukaanuudetehdotetutalueetovathyvin
harkitusti mukaan otettuja ja suureksi osaksi sijaitsevat jo valtion tai yhtiöiden
mailla. Suomen Biologian Seura Vanamo katsoo, että uudet alueet ja laajennukset
ovat tarpeellinen täydennys verkostolle etenkin Etelä-Suomessa.

Suomen ympäristökeskus toteaa, että joissain tapauksissa rajauksia on korjattu
uuden tiedon mukaisiksi, mutta eräissä tapauksissa laajennus on kuitenkin jätetty
tekemättä, vaikka välittömästi alueen ulkopuolella siihen suoraan rajautuen on mer
kittäviä direktiivien luontotyyppien ja lajien esiintymisalueita ja laajennus olisipa
rantanuthuomattavasfi ehdotuksen edustavuutta. Metsäntutkimuslaitosvuorostaan
katsoo, että laajennuksien perusteluina käytetään luonto-ja lintudirektiivienliittei
den luontotyyppejä ja lajeja, mutta useatko. lajeista ovat kuitenkin Suomessa suh
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teellisen yleisiä eikä laajennuksila ole näiden lajien kannoille kansallisella tasolla juu
rikaan merkitystä.

Metsäntufldmuslaitos katsoo myös, että aluevalintoja olisi tullut perustella

enemmässä määrin ja erityisesti alueiden rajauksia jalaajennuksia olisi pitänyt pe

rustellaliitteen III mukaisilla arvioinneilla, joissa olisi tarkasteltulaajennuksen mu
kanaan tuomia mahdollisia parannuksia.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio suhtautuu kriittisesti uusien alueiden

ilmoillamiseen muiden kuin ensisijaisesti suojeltujen lajien ja luontotyyppien perus

teella.

3.5.3 Luontotyyppien suojelu

3.5.3.! Metsät

SuomenympäristökeskusjaHelsinginyliopistonluonnontieteellinenkeskusmuseo

katsovat, että esitetyssä muodossa Natura 2000 -verkosto ei pitkällä aikavälillä toden

näköisesti turvaa boreaalistenluonnonmetsienlajistoa eli direktiivin edellyttämää

suotuisaa suojelutasoa Etelä-Suomessa, mutta että esitetyt alueet mahdollistavat kui

tenkinlajiston säilymisen lyhyellä aikavälillä. Keskusmuseo toteaa, että Suomen ete

läpuoliskossa on erilaisten suojeluohjelmien jälkeen eri alueilla suojeltuna vain 1,5-

2,9 % metsämaata. Myös Turun yliopiston matemaaffis-luonnontieteellinen tiede

kunta katsoo, että keski-ja eteläboreaalisten havumetsävaltaisten seutujen jättämi

nen Natura-ohjelman ulkopuolelle on erityinen puute. Joensuun yliopiston mate

maaifis-luonnonfieteellisentiedekunnanmukaan on ilmeistä, että ohjelmassa esite

tyt kohteet eivät riitä turvaamaan vanhan metsän lajiston suotuisaa suojelun tasoa.

Joensuunyliopistonmetsätieteellisen tiedekunnanmukaan metsän eri sukkes

siovaiheiden sisältyminen suojelualueislin on tärkeää paitsi lajiston suojelun myös

tutkimuksen ja opetuksen kannalta. Suomenympäristökeskus toteaa lisäksi, että esi

tyksen metsät eivät kaikki tällä hetkellä täytä boreaalisen luonnonmetsän tunnus

merkkejä, mutta että esim. lahopuun määrä tulee suojelun myötä tulevaisuudessa

lisääntymään.
Suomen ympäristökeskus ja Suomen Biologian Seura Vanamo katsovat, että

lehdot kokonaisuutena on varsin hyvin otettu huomioon Natura-ehdotuksessa. Va

namo tosin huomauttaa kohteiden olevan edelleen hyvin pienialaisia.

3,5.3.2 Suot

Suomen ympäristökeskuksen mukaan Natura-ehdotus parantaa soidensuojelun

kokonaisfilannetta Etelä-Suomessa ja täydentää suojelualueverkostoa myös pohjoi

sessa. Suomen Biologian Seura Vanamo katsoo, että suot ovat suhteellisen hyvin

edustettuina Natura-ohj elmassa, joskin esimerkiksi maankohoamisrannikon suot

ovat selvästi aliedustettuja.
Suomenympäristökeskuksen mukaan kokonaisuutena ehdotus täydentää ole

massaolevaa suojelualueverkostoa sekä keidas- että aapasuovyöhykkeellä. Suomen

ympäristökeskus toteaa kuitenkin, että sitä kuinka hyvin yhdistymien alueellinen

monimuotoisuus tulee säilymään ja saavutetaanko eri vyöhykkeillä sijaitsevilla suo

yhdistymifiä suotuisan suojelun taso, ei voida arvioida, ennen kuin tietoja on täyden

netty Helsingin yliopiston luonnontieteellinenkeskusmuseo katsoo Etelä-Suomen

keidassoita suojellun aivan ffian vähän. Jyväskylänyliopistonmatemaaifis-luonnon

tieteellinen tiedekuntakatsoo, että sisäsuomalaisen soidensuojelun puutteita korjaa

vat ehdotukseen sisällytetyt Keski-Suomessa sijaitsevatkeidassuoalueet. Jyväskylän

yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan mukaan ohjelmaan on

myös syytä ehdotuksen mukaisesti sisällyttää viimeiset suuret aapasuotKeski-Suo

mesta. Suomenympäristökeskus katsoo palsasoiden edustavuuden olevan ehdotak

sessa hyvä.
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio toteaa, että puustoisten suotyyppien
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suojelun toteutumista Natura-ehdotuksessa ei ole toistaiseksi mahdollista arvioida,
koska vain suoyhdistymiin kuulumattomatpuustoiset suot on merkitty erikseen,

Suomenympäristökeskuskatsoo, että lettojen suojeluifianne paranee paitsi Ete
lä-Suomessa myös Kainuussa, Kuusamossa ja Lapin Kolmion alueella. Lukuisia mo
nimuotoisuudestaan kuuluja lettoja on kuitenkin jäänyt esityksen ulkopuolelle, eri
tyisesti Lapista. Metsätalouden kehillämiskeskus Tapion mukaan joitakinharvinai
sia suotyyppejä, kuten lettosoita Etelä-Suomessa on perusteltua esittää mukaanotet
tavaksi.

Sekä Suomen ympäristökeskus että Suomen Biologian Seura Vanamo kiinnittä
vät huomiota soiden rajauksiin ja korostavat, että rajauksien tulisi olla ekologisesti
ja soiden vesitalouden kannalta mielekkäitä, myöskään soiden reunaosien ojituksia
ei tulisi sallia. Myös Helsingin yliopistonluonnontieteellinen keskusmuseo toteaa,
että soiden rajaukseen on kiinnitettävä yleisemminkin huomiota, sillä vaikka avoi
metkeskiosat ovat linnuille tärkeimpiä, perhostenlajirikkaus on korkeimmillaanma
talapuustoisissa laitaosissa. SuomenBiologian SeuraVanamo toteaa lisäksi, että soi
den monimuotoisuuden säilyttämisessä ojitettujen alueiden ennallistaminen ja
maankäytön ohjaus suojelualueiden ulkopuolella ovat olennaisen tärkeitä.

3,5.3.3 Harjut ja kalliot

Suomen ympäristökeskus ja Suomen Biologian Seura Vanamo katsovat, että harju
jen osalta Natura-esityksen alueet ovat jakautuneet epätasaisesti. Jäljellä olevien luo
logisesti arvokkaiden harjukohteiden säilymiseksi olisi tarpeen, että Natura-ehdotus
ta täydennetään alueellisesti Hämeessä ja ehkä vähemmässä määrin muualla Etelä
Suomessa. Vanamo toteaa lisäksi, että pääasiassa geologisinja geomorfologisin perus
tein laaditunharjujensuojeluohjelman kohteet eivät riittävästi kata harjuluontotyyp
pien ja -lajien suojelua.

Kallioiden osalta sekä Suomen ympäristökeskus että Suomen Biologian Seura
Vanamo toteavat alueellista epätasaisuutta olevan eniten Hämeen ja Keski-Suomen
välillä. Hämeen osalta esitystä pitäisi täydentää, jos pyritään hyvään alueeffiseenkat
tavuuteen. Suomen Maantieteen Seura katsoo, että jyrkät kalliorinteet voisi ottaa
mukaan omana tyyppinään.

3.5.3.4 Perinnebiotoopit

Suomen ympäristökeskus ja Suomen Biologian SeuraVanamo katsovat, että perin
nebiotoopiton Natura-ehdotuksessa otettu kautta linjan huomioon huonosti eikä nii
den suotuisaa suojelutasoa voida näifiä näkymin saavuttaa tai ylläpitää. Vanamonmu
kaan useiden perinnebiotooppien kohdalla on lisäksi havaittavissa alueellista epäta
saisuutta. Myös SuomenHyönteisfleteellinen Seura katsoo esityksen jäävän perin
nebiotooppien osalta puutteelliseksi. Seura korostaa lisäksi kyseisten luontotyyp
pien merkitystä mm. perhos-, pistiäis-ja kovakuoriaislajistolle. Maatalouden tutki
muskeskus puolestaan toteaa niittyjen ja ketojen suojelun olevan suurelta osin jär
jestyksessä perinnemaisemia koskevan ohjelman kautta.

Suomen ympäristökeskus katsoo, että perinnebiotooppien osalta esityksessä
ovat heikoimmin edustettuina toisaalta Suomen luonnolle tyypilliset, aiemmin taval
liset tyypitkuten runsaslajisetkuivat ja tuoreet niityt, tuoreet pienruohoniityt, run
saslajisetjäkkiniityt, hakamaat ja kaskilaitumet sekä toisaalta harvinaiset eteläiset
tyypitkuten kallddvaikutteisetkaffiokedotjakallddmaiden kuivatniityt ja pensaikot.
Suomen ympäristökeskus katsoo, että perinnebiotooppienkannalta tarkoituksenmu
kaisia toteuttamiskeinoja ei Suomessa ole vielä riittävästi kehitetty.

3.5.3.5 Meri- jajärviluonto

Turun yliopistonmatemaaffis-luonnonfieteellinenfiedekuntakatsoo, että globaali
sesti ainutlaatuinen murtovesiympäristö on puutteellisesti edustettuna erityisesti
rantavyöhykkeen osalta gio-ja fiada-ympäristöjä lukuun ottamatta. Suomen ympä
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ristökeskuksen mukaan ehdotetut alueet eivät sisällä riittävästi ulkosaaristonluoto
ja hylkeiden suojeluun,joten näitä kohteita tulisi lisätä. Helsingin yliopiston luon
nonfieteellinenkeskusmuseo katsoo jokisuiden olevan ehdotuksessa liian vähälle
huomiolle jäänyt luontotyyppi.

Suomen ympäristökeskus katsoo, että meri- ja rannikkoalueiden osalta Natura
kohteita koskevia tietoja tulisi tulevaisuudessa huomattavasti tarkentaa. Suomen
Biologian Seura Vanamo puolestaan katsoo vedenalaisten luontotyyppien inventoin

neissakin olevan selviä puutteita.
Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen Biologian Seura Vanamon mukaan

luontotyyppiä niukkaravinteiset järvet on ehdotuksessa alueellisesti suhteellisen

kattavasfi, sillä myös harvinaisia kalkkipitoisia niukka- tai keskiravinteisia vesiä on
mukana edustavasti Kuusamosta ja Kainuusta. Suomen ympäristökeskus toteaa, että

luontaisesti runsasravinteisia järviä on Suomessa varsin vähän ja tämä liiallisen re
hevöitymisen takia uhanalainen järvityyppi, johon liittyy usein hyvin arvokasta eliö

lajistoa on ehdotuksessa aliedustettuna.
Sekä Suomenympäristökeskus että SuomenBiologianSeura Vanamo katsovat,

että Natura-ehdotuksessa on runsaasti humuspitoisia lampia ja järviä ja myös edus

tavia tämän vesistötyypin kokonaisuuksia on mukana.
Suomenympäristökeskuksenmukaan tunturialueen joet ja purot ovat suhteel—

lisen kattavasti mukana laajoissa tunturialueiden Natura-kohteissa. Suomen ympä

ristökeskuksen mukaan Natura-ehdotusta tulisi kuitenkin pienvesien osalta tarkis

taa. SuomenMaantieteenSeura toteaa, että ves iluonnon suojelu ehdotetulla tavalla

on kannatettavaa, mutta joki-, puro-ja suistoalueita voisi olla nykyistä enemmän mu

kana.
SuomenBiologian Seura Vanamo katsoo, että sisävesien kohdalla riittävien bio

logisten inventointien puute haittaa Natura-kohteiden riittävyyden arviointia.

3.5.3.6 Muut luontotyypit

Suomen ympäristökeskus katsoo, että viiden luontodirektiivissä mainitun mineraa

limaalla esiintyvän tunturiluontotyypin suotuisan suojelun taso toteutuu Natura

ehdotuksessa melkoisella varmuudella eikä laajennuksiin tai lisäkohteisiin ole tässä

suhteessa tarvetta. Suomen ympäristökeskus tosin toteaa, että voimakas porojen yli

laidunnus saattaa osin heikentää tunturikankaidenja etenkin tunturikoivikoiden

edustavuutta, siksi porokantojen koon rajoittaminen lienee tulevaisuudessa tarpeel

lista kasvillisuudeltaan tai lajistoltaan merkittävimmillä suojelualueilla.
Suomen Maantieteen Seura toteaa, että luontodirekifivin perusteella suojelta

vien luontotyyppien lista on tuonut ensi kertaa suojeluohjelmaan mukaan Suomes

sakin voimakkaasti katoamassa olevia luontotyyppejä, kuten erilaiset dyynit.

3.5.4 Lajit

3.5.4.! Yleistä

Suomen ympäristökeskus katsoo, että toistaiseksi ei ole voitu arvioida luontodirek

tiivin velvoitteen täyt±ymistä lajien suotuisan suojelutason kannalta, ja että luonto-

tyypin suojelutason suotuisuus edellyttää myös luontotyypille luonteenomaisen

eliölajiston suojelutason säilymistä. Suomen yrnpäristökeskuksen mukaan eri luon

totyyppien ilmentäjälajeja ei ole selkeästi määritelty eikä niistä ole systemaattisesti

koottua tietoa. Jatkossa onkin syytä arvioida Naturaa myös tästä näkökulmasta.

3.5.4,2 Eläimet

Suomen ympäristökeskuksen mukaan suurten nisäkkäiden suojelutason ylläpito

edellyttää yleensä laajojen alueiden säilymistä suhteellisen luonnonfilaisina. Tällai

sia alueita Natura-ehdotukseen sisältyy etenkin Pohjois-Suomessa, mutta vain har

voja Etelä-Suomessa. Suomen ympäristökeskus katsookin esityksen vaikuttavan mel
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ko kattavalta suden, karhun, ahman, naalin, ilveksen ja metsäpeuran osalta, mikäli
esilntymisfiedot ovatluotettavia. Riista-ja kalataloudentufldmuslaitos vuorostaan
toteaa, että suurpedotovat luonnostaan harvalukuisia, eivätkä niiden kannat ole niin
kään riippuvaisia suojelualueista kuin niiden elinympäristövaafimustenhuomioon
ottamisesta yleisessä luonnonvarojen hyödynnyksessä, niihin kohdistuvista yleisis
tä suojelutoimista, metsästyksen säätelystä sekä säädösten noudattamisesta.

Suomen ympäristökeskuksenmukaan saimaannorpan suojelutason parantami
seksi esitys on oikeansuuntainen ja kannatettava, sen sijaan itämerennorpan ja har
maahylkeen kannalta keskeisiä alueita on esityksessä mukana suhteellisen vähän.
Riista-ja kalataloudentu&imuslaitos katsoo, että harmaahy&een suojelun kannalta
joillakin Manner-Suomen saariston Natura-kohteila on merkitystä, jos niin kutsu
tuille halliluodoille lisäksi annetaan maihinnousurajoibiksia. Metsätaloudenkehit
tämiskeskus Tapio puolestaan toteaa, että saimaannorpasta Suomella onns. giobaa
livastuu, millä on merkitystä tehtäessä maamme Natura 2000 -ohjelmasta ‘7Global
assessment” eli yleinen (maailmanlaajuinen) arviointi.

Suomen ympäristökeskuksenmukaan euroopanmajavan suotuisan suojeluta
son saavuttamiseen ehdotuksella ei ole ratkaisevaa merkitystä ja saukon eslintymis
alueita sisältyy ehdotukseen koko esflntyrnisalueella melko paljon. Ehdotetut alueet
muodostavat hyvän rungon saukon suojelulle. Riista-jakalataloudentutkimuslaitos
katsoo, että euroopanmajava ja saukko saattavathyötyä luonnontilassa säilytettävis
tä laajoista suojelualueista.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio katsoo, että liito-oravan suojelu tulee
otettua huomioon vanhoilla suojelualueilla ja -ohjelmilla.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan merilohen suojelemiseksi ehdotetutalu
eet eivät riitä pitämään Itämeren merilohen suojelun tasoa suotuisana vaan keskeis
tä suojelussa on kalastuksen säätely. Myös Riista-jakalataloudentuildmuslaitos to
teaa kalastuksen säätelyn Itämerellä ja rannikkovesissä kudulle nousun aikana ole
van hyvin tärkeä osa suojelua.

Suomen Hyönteistutldjain Seura toteaa, että hyönteislajien suuresta määrästä
johtuen ei ole ollut mahdollista arvioida, kuinka hyvin Natura-esityksen kohteetkat
tavat lajien esiintymispaikkoja. Helsinginyliopistonmatemaaffis-luonnonfieteelli
nen tiedekuntakatsoo, että koska valtaosassa ehdotuksen kohteista hyönteislajisto
tunnetaan puutteellisesti tai sitä ei ole tutkittu ollenkaan, olisi kohteiden tutkimusta
tehostettava. Suomen ympäristökeskus katsoo, että perhoslajiston kannalta Natura
ehdotus suojelee kattavimmin suolajistoa sekä keskeisiä harju-, kosteikko-ja saaris
toalueita,ja että suurin puute perhosten kannalta on nflttyalueiden vähäisyys ehdo
tuksessa. SuomenPerhostufldjainSeura toteaa, että Natura 2000-ohjelmaan kuulu
vien alueiden rajauksissa perhosia tai muitakaan hyönteisiä ei ole riittävästi huo
mioitu. Seuran mukaan perhosten kannalta vahingollisin muutos Suomen luonnos
sa on erityyppisten luonnonbiotooppien laiduntamisen loppuminen ja avomaiden
umpeenkäsvu.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan kaikki viisi luontodirektiivin liitteen II
nilviäislajia ovat suhteellisen harvinaisia ja kustakin on Natura-ehdotuksessa muka
na vähintään yksittäisiä, edustavia esiintymisalueita.

Suomen ympäristökeskus katsoo, että lintujen elinympäristöistälintuvedetja
saaristoalueet ovat hyvin edustettuina Natura-ehdotuksessa, sen sijaan eräiden hy
vin uhanalaisten ja harvinaisten lajien (esim. ruisrääkkä, kilj uhanhi ja allihaahka)
kannat Natura-ehdotukseen kuuluvilla alueilla ovat liian pienet. Suomen ympäris
tökeskuksen mukaan EU:n alueella erityissuojelua vaativien, taantuneidenvanhojen
metsien lajien kantojen säilyminen edellyttäisi jäljellä olevien Etelä-Suomenvanho
jen metsien suunniteltua suurempaa suojelua.

Suomen ympäristökeskus katsoo, että lintujen elinympäristöistä viljelysmaat
ovat heikoimmin edustettuina nykyisessä Natura-ehdotuksessa. Turun yliopiston
matemaattis-luonnontieteellinentiedekunta katsoo, että muuttolintujen levähdys
paikat tulisi rauhoittaa metsästykseltä ja kevätmetsästys tulisi kieltää. Myös Suomen
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ympäristökeskus ja SuomenBiologian Seura Vanamo katsovat, että suurten muut
tolintujen, erityisesti hanhien ja kurkien massakerääntymisalueita viljelysmailla ja
tulvapelloilla on esityksessä liian vähän.

3.54.3 Kasvit

Suomen ympäristökeskus katsoo, että luontodirekifivin kansallisesti uhanalaisim
pienja harvinaisimpien pu&ilokasvien nykyisistä esiintymispaikoista Natura-ehdo
tuksessa on mukana huomattava osa. Ainoastaan kylmänkukan, idänverijuuren ja la
pinkauran tunnetuista esiintymistä on mukana vain pieni osa. Suomen ympäristö-
keskuksenmukaan uhanalaisimpien kasvilajien suojelutaso saadaan suotuisaksi vain
lajikohtaisilla hoitotoimenpiteillä.

Suomen ympäristökeskus katsoo, että luontodirekffivin sammallajien suojelun
kannalta Natura-ehdotus on melko kattava.

3.6 Toteuttaminen

3.6.1 Yleistä

Suomen ympäristökeskus katsoo, että yleistä periaatetta, jonka mukaan ohjelmassa

pyritäänkayttämään luonnonsuojelulain lisäksi joustavasti myös muuta lainsäädän

töä, on pidettävä oikeana. Joensuun yliopiston matemaaffis-luonnontieteellinentie

dekuntapuolestaan katsoo, että Natura-ohjelman toteuttamisessa käytettäväksi tar

koitettu entistä laajempi keinojen kirjo ja joustava menettely antavat aikaisempaa

paremmat mahdollisuudet päästä maanomistajienkanssa sopimukseen. Myös Suo

menYmpäristöoikeusfleteen Seura pitää uusien tavoitelähtöisten rajoitusten käyt

töä Naturan toteuttamisessa kannatettavana.
SuomenYmpäristöoikeusfieteenSeuraolettaa valtioneuvoston päätöksen tule

van välittömästi voimaan ilman siirtymäaikaa, kun komissio hyväksyy Suomen eh

dotuksen. Tällöin Natura-ohjelmasta aiheutuvat oikeusvaikutukset kohdistuvat jo

vireillä olevunkin lupameneftelyihin, mistä saattaa aiheutua ennakoimattomia ja

kohtuuttomia tilanteita jo alkaneisiin etenkin luvanvaraisiin toimintoihin, ellei tie

dossa riittävällä tarkkuudella ole, minkälaisia kaytönrajoituksia kustakin suojelutar

peesta johtuu.
Turun yliopiston matemaaifis-luonnonfieteellisentiedekunnanmukaan esite

tyt ohjelman toteuttamiskeinot on kuvattu erittäin puutteellisesti. Tiedekunta kat

soo, että ehdotuksen juridiset kannanotot näyttävät suunnilleen kestäviltä, mutta

käytännön toteutuksen kannalta ongelmallista saattaa olla se, että alueiden tulevat

käyttörajoitukset eivät ole kovin tarkoin tiedossa.
Suomen Perhostu&ij ain Seuranmukaan selvä parannus aiempiln suojeluohjel

mun verrattuna on mahdollisuus turvata alueen luonnonarvot ilman, että se rauhoi

tetaan luonnonsuojelualueeksi.

3.6.2 Toteuttamiskeinot

Suomen ympäristökeskus katsoo, että vanhojen metsien alueiden lajiston monimuo

toisuuden säilyttäminen edellyttää luonnonsuojelulain mukaista alueiden suojelua.

Suomen ympäristökeskus katsoo, että esim. maa-aineslaki, ulkoilulaki tai rakennus-

laki eivät turvaa yhtenäisen, lajistoltaan monimuotoisen metsäalueen säilymistä.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan luonnonsuojelulakia tarvittaisiin parhailla

harjukohteilla paisterinteiden lehtomaisen kasvillisuuden suojeluun, suurimmalla

osalla harjualueita metsälain mukainen metsänkäsittely on epäilemättä riittävää.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan vesialueiden suojelun osalta vesilain

avulla voidaanvaikuttaa vesistöön kohdistuviin merkittäviin hankkeisiin sekä piste

kuormitukseen, sen sijaan hajakuormitukseen ja pieniin vesistöön kohdistuviin
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hankkeisiin vesilain vaikutuskeinot ovat heikot. Lisäksi Suomen ympäristökeskus
katsoo, että vesilain perusteella suojelu on usein riittämätöntä, varsinkin pienvesien
kuten fiadojenja giojärvien sekä monien lintujärvien kohdalla.

Metsätaloudenkehiftämiskeskus Tapio katsoo, että jos maanomistaja pitää tär
keänänykyisenmaankäytönjatkumista,vesistöjensuojelun tulisi pääsääntöisesti pe
rustua vesilakiin, metsälain tulisi olla toteuttamiskeinona uusilla suojeluun otetta-
villa metsäalueilla, maa-aineslain harju-ja kallioalueilla.

Helsingin yliopistonluonnontieteellinen keskusmuseo katsoo, että vesiliiken
ne-ja maastoliikennelakeja tulisi käyttää riittävästi torjumaan lisääntyvän mootto
riifikenteen Natura-verkostolle aiheuttamia haittoja, samoin erilaisten kilpailujen ja
harjoitusten haittoja pitää torjua.

3,6.3 Toteuttamisen kustannukset

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio katsoo, että Natura 2000 -ohjelma on mitoi
tettava valtioneuvoston asettamiin rahoitusraameihin.

Suomen ympäristökeskus katsoo, että ehdotuksen toteuttamiskeinoista perinne
biotooppien osalta on tärkein maatalouden ympäristötuen erityissopimus, mitä kä
sitystä tukevat myös EU:n komission yrnpäristöosaston kannanotot. Myös maatalou
den tutkimuskeskuksenmukaan uutta yrnpäristötukiohjelmaa valmisteltaessa (ny
kyisen päättyessä 1999) tulee pyrkiä korjaamaan nykyisen ohjelman heikkouksia
luonnon monimuotoisuuden ylläpidon kannalta ja samalla Natura 2000-ohjelman to
teuttamiskeinona.

3.7 Mahdolliset seurausvaikutukset

3.7.! Yleistä

Helsinginyliopistonluonnonfieteellinenkeskusmuseo katsoo, että Natura-alueiden
luonnonarvoja heikentäviä hankkeita tai suunnitelmia tulisi saada toteuttaa ainoas
taan tiukasti arvioitavasta “erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syys
tä”, kun todellakaan “vaihtoehtoista ratkaisua ei ole”.

Suomen Maantieteen Seura katsoo, että ehdotusta olisi välttämättä täydennet
tävä yksityiskohtaisella selvityksellä siitä, miten ja millä alueilla ympäristöviran
omaisten harkintavalta maankäytön sääntelyssä lisääntyy.

3.7.2 Vaikutukset maanomistajan maankäyttöön

Metsäntufldmuslaitoksenmukaan mahdollisten käytön rajoitusten suhteen on il
mennyt epäselvyyttä ja tulkintaeroavaisuuksia. Myös Metsätalouden kehittämiskes
kus Tapio katsoo, että ohjelman toteuttaminen muiden kuin luonnonsuojelulain no
jallaja eri lakeihin sisältyvät käyttörajoitukset, korvaukset ja eri vaihtoehtojen talou
dellinen merkitys ovat jääneet maanomistajille hyvin laajasti epäselviksi.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion mielestä mahdolliset ongelmatNatu
ra-alueilla tulevat ilmenemään haettaessa lupaa sellaisten toimenpiteiden toteutta
miseen,joffla arvioidaan olevan vaikutuksia suojelun perusteena oleviin luonnonar
voihin.

SuomenMaantieteen Seura korostaa, että yksityisten maanomistajien oikeuk
sista on huolehdittava ja tällöin valtion onkorvattava täysimääräisestimaankäytön
rajoittamisesta koituva taloudellinen haitta.
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3.7.3 Elinkeinoelämä

3.7.3.! Maatalous

Maatalouden tutkimuskeskuskatsoo, että viimeaikainen maatalouden kehitys on ol

lutniin voimakasta, että tavanomaisena pidetyt menettelytavat muuttuvatjatkuvas

Ii, sen vuoksi “tavanomaisen” käytön sallimisen takaaminen suojeluun kuuluvilla

alueilla ei anna viljelijälle mitään takeita muusta kuin korkeintaan viljelymenetelmi

en kehityksen pysäyttävästä toiminnasta. Tutkimuskeskuksen mukaan uudistunei

den toimenpiteiden vaikutuksista ei ole olemassa ennakkotietoja, joten pahimmillaan

suojelusta saattaa tulla kehityksen rajoite.

3.7.4 KaWostoiminta

Geologian tutkimuskeskuskatsoo, että Natura 2000-verkostonvalmistelussa ei ole

kiinnitetty riittävästi huomiota geologisen varannon kansantaloudeifiseen merkityk

seenja tämä tulisi huomioida paremmin Natura 2000-verkostonjatkovalmistelussa.

Geologian tutkimuskeskuksen mukaan Natura-verkoston alue-ehdotusten kes

kittäminen Itä- ja Pohjois-Suomen alueille estää tai haittaa merkittävästi vielä tun

temattomien malmipotentiaalisten alueiden tutkimusta ja vaarantaa nähtävillä ole

van myönteisen elinkeino-ja yhteiskunnallisen kehityksen. Tutkimuskeskus katsoo

km, että riittävien yhtiöiden investointien saamiseksi geologisenvarannon etsintään

tulee suojelualueiden, myös Natura-verkoston säännöstöön lisätä ohjeistus siitä, mi

ten mahdolliset uudet kansantalouden kannalta merkittävät löydöt voidaan ottaa

käyttöön. Asiaa ei tule jättää tarveharkinnan varaan, joka käytännössä merkitsisi

myös malminetsinnän estymisen liian suuren taloudellisen riskin vuoksi.

3.7.5 Virkistyskäyttö, kalastus ja metsästys

Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos puolestaan katsoo, että yleisperiaatteena on

hyvä, että vain ne luonto- tai lintudirektiiviin kuuluvat riista- tai kalalajit, jotka ovat

jonkun Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen ensisijaisesti tärkeinä valintape

rusteima, ovat metsästykseltä tai kalastukselta rauhoitettuja kyseisfflä alueilla, mutta

muiden lajien hyödyntäminen on sallittua.
Suomen Perhostufldjain Seura edellyttää, että rauhoittamattomien perhosten,

muiden hyönteisten ja selkärangattomien keräämisen tulisi pääsääntöisesti olla sal

littua Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvilla alueilla luonnonpuistoja lukuun ottamatta.

Q Suomen ymparistö 54





Järjestöjen ja edunvalvonta

tabojen Natura 2OOO -

esityksestä antamat lausunnot -

lausuntoybteenveto

4.! Lausunnon antaneet tahot

Ympäristö-ja luonnonvarainneuvosto
Saaristoasiain neuvottelukunta
Saamelaisasiain neuvottelukunta
Suomen Kuntaliillo
Maanrakennusalanneuvottelukunta
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto
Svenska Lantbruksproducentemas cenfralförbund (SLC)
Maanomistajain liitto ry
Metsäteollisuus ryja Teollisuuden ja työnantajain
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
Puu- ja erityisalojen liitto
Energia-alan keskusliitto (Sähkövaltuuskunta)
Turveteollisuusliitto
Kalatalouden keskusliitto
Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Suomen maarakentajien keskusliitto ry (SML)
Suomen Rakennusinsinöörien liitto
Suomen Luonnonsuojeluliillo
Maailman Luonnon Säätiön WWF) Suomen Rahasto
Natur och Miljö r.f.
Lintufieteen Keskusjärjestö BirdLife Suomi ry
Luonto-Liitto ry
Suomen Greenpeace ry
Maan ystävät ry
Metsästäjäin Keskusjärjestö
Suomen Kalamiesten Keskusliitto
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry
Lapin Kullankaivajain Liitto ry
Saamelaiskäräjät
Paliskuntain yhdistys
SARAHKKA - SAPMI, saamelaisnaisjärjestö
Suomen tuulivoimayhdistys ry
Maitovaliokunta
Suomen kommunistinen puolue

4.2 Yleistä Natura 2000-verkostosta

4.2.1 Myönteiset Iausumat

0

Saaristoasiain neuvottelukunta toteaa, että Naturalla voi olla myös myönteisiä vai

kutuksia saaristo-ja vesistöalueiden kehittämisen kannalta.

keskusliitto
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5 aamelaiskäräj ät, Suomen Kommunistinen Puolue, Suomen Kuntaliitto, Suomen
ammaifihiittojenkeskusjärjestö SÄKryja Suomen luonnonsuojeluliitto kannatta
vat luonnon kestävää käyttöä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja pitävät
Natura 2000 -ohjelmaa sen tähden yleisesti ottaen perusteltuna ja kannatettavana.

Metsäteollisuus ry, Teollisuudenja työnantajainkeskusliittoja Suomen luon
nonsuoj elullitto korostavatNatura-alueverkon perustamisen merkitystä myös met
säteoffisuuden markkinoinfiin edistävästi vaikuttavana tekijänä.

SAK toteaa, että talouskehitystä ei voida tarkastella irrallisena koko ekosystee
mistä. Vain sellaisella talous-ja energiapolifiikalla, joka ottaa kestävän kehityksen pe
ruslähtökohdathuomioon, voidaan estää maapalloa uhkaavat kriisit. SAKkatsoo, että
jatkuvan epävarmuuden välttämiseksi tulisi tässä yhteydessä lyödä lukkoon suoje
lun piiriin kuuluvien alueiden kokonaispinta-ala. Suomen teollisuuden kilpailuky
vyn kannalta on perusteltua, että ohjelma valmistellaan huolella. Ohjelman tulee cl
la uskottava sekä suojelutason että teollisuuden toimintaedellytyksethuomioonot
taen.

BirdLife Suomi toteaa, että laaja ja uskottava Natura-esitys on maamme etujen
mukaista niin ekologisesfi kuin viennin ja matkailunkin kannalta. Ympäristöminis
teriön ei tule luopua periaatteestaan pitää maamme arvokkaimmat alueet Natura
ohjelmassa. Jos hyötykayftöön myönnytään, on tällöin sovittava luontodirektiivin
edellyttämistä kompensoivista suojelualueista ja näiden lunastuskustannusten ra
hoittajista. BirdLife Suomi katsoo, että esitys on tärkeä virstanpylväs kokonaisval
taisessa maamme kaikkien lajien ja elinympäristöjen suojelussa.

Luonto-Liitto ry pitää Natura-ohjelman kohteita hyvin valittuina ja luonnon
suojelullisten arvojen puolesta hyvin perusteltuina. Kohteiden suojelukeinoja ja ra
jauksia pidetään useissa tapauksissa nilttämättöminä kohteiden suojeluarvojen tur
vaamiseksi.

Natur och Miljö rf tukee ehdotusta tietyin täydennyksin, samoin Suomen
Greenpeace ry.

WWF katsoo, että Natura -verkosto on myönteinen järjestelmä, jossa luonnon
suojelulle asetetaan selkeä tavoite (suotuisan suojelun taso). Aiemmissa suojelupro
sesseissa intressivertailu on suoritettu poliittisesti ennen suojeluohjelman hyväksy
mistä. Direktiivien ohjeiden mukaan näin ei voi menetellä, joten lopullisen Natura
-esityksen tulisi sisältää arvokkaimmat luontotyyppimme ja lajien elinympäristöt
riittävässä mittakaavassa.

Maan ystävät ry katsoo, että Natura-esitykseilä on mahdollisuus muuttaa vallal
la olevaa kaksitahoista luontokasitystä, jossa toisaalta Suomen ainutlaatuista luontoa
pidetään itsestäänselvyytenä ja toisaalta tuhotaan tehotalouden keinoin. Natura
antaa mahdollisuuden asennemuutokseen, jossa luonnonvarojen nykyisestä kerta-
käytöstä siirrytään niiden kestävään käyttöön.

SuomenvesiensuojeluyhdistystenffittorypitääSuomen Natura 2000-ohjelman
periaatteita ja tavoitteita yleisesti kannatettavina. Natura-ohjelma selkiinnyttää ny
kyistä hajanaista tilannetta helpottaen viranomaisten toimia tehokkaana työkaluna
aluekokonaisuuksienjärkevässä suojelussa.

Maanrakennusalanneuvottelukuntakatsoo, että Natura-verkoston luominen on
hyvä asia, ja suojelualueiden kartoitus on ollut perusteltua.

4.2.2 Kriittiset Iausumat

Saaristoasiainneuvottelukuntakatsoo, että lisäyksetovatsuuria useifia saaristoalueifia
siitä huolimatta, että monet saaristoalueet ovat jo ennestään raskaasti suojeltuja.

Saamelaisasiainneuvottelukunta toteaa, että Natura tulee vaikuttamaan merkit
tävästi saamelaisten asemaan ja elämään.

Saamelaiskäräjätkatsoo, että valtion omistusoikeus Natura 2000-verkostonval-
tionmaihin saamelaisten kotiseutualueella on epäselvä.

Paliskuntain yhdistys katsoo, että päätösvallan tulee säilyä kansallisella tasolla
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ja vain vaadittava minimitasoisin päätösvalta ohjelmasta annetaan EU:lle. Tällä toi
minnalla mahdollistetaan myöhempinä aikoina ehkä tarvittavien muutoksien teko
Natura-alueillaja niiden läheisyydessä.

MTK, Maitovaliokuntasamoin kuin Energia-alankeskuslIItto ja Puu-ja erityis
aloj en lIItto pitävät ympäristöministeriön ehdottamaa Suomen Natura-alueverkos
toa liian laajana ja tuskin myöskään Suomen etujen mukaisena.

WWF toteaa, että suuri muistutustulva ja eri hankkeiden vaarantuminen Natu
ran takia on selkeä osoitus luonnonsuoj elun ja Natura-verkostonkin tarpeellisuudes
taja kiireellisyydestä. Ellei näitä arvokkaita kohteita suojella nyt, niitä ei voida suo
jella koskaan, sillä kymmenen vuoden kuluttua niitä ei ole enää olemassakaan.

Suomen luonnonsuoj eluliiftojaBirdLife Suomi katsovat, ettei verkosto ehdo
tetussa laajuudessa nykyisen tieteellisen tietämyksen valossa takaa lajien ja elinym

päristöjen suotuisan suojelun tason tavoitetta, mistä syystä SLL ehdottaa ohjelmaan

lisättäväksi lukuisia kohteita.
Maan ystävät ry toteaa, että Suomen nykyinen suojelualueverkosto keskittyy

etupäässä taloudellisesti vähäarvoisiin luontotyyppeihin. Taloudellisesti arvokkai

den, erityisesti eteläsuomalaisten luontotyyppien suojelun taso on nykyisellään täy

sin riittämätön.

4.3 Natura 2000 -esityksen valmistelu

4.3.! Valmistelun aikataulu ja periaatteet

4.3.1.1 Periaatteet

Ympäristö-ja luonnonvarainneuvosto katsoo, että mikäli suunnittelu ja toteutusta

pa olisi ollut avoimempi ja kifreettömämpi, olisivoitu parantaa yhteistyötä ja vaikut

taa myönteisesti maanomistajien suojeluhalukkuuteen.
Saamelaiskäräjätja SÄRAIIKKÄ- SAPM[, saamelaisnaisjärjestökatsovat, että

Natura 2000 -verkostoon sisältyvien alueiden valmistelutöissä ei ole kiinnitetty riit

tävästi huomiota saamelaisten perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien mukaiseen ase

maan saamelaisten kofiseutualueella, mika näkökulma kuitenkin sisältyy luontodi

rektiivin ensisijaisiin tavoitteisiin.
Paliskuntain yhdistyksenmukaan maanomistajien tai hallintaoikeuden haltijoi

den oikeusturva on unohdettu Natura 2000 -ehdotusta laadittaessa. Vieläkään muu

toksenhakuajan umpeuduttua ei ole saatavissa tietoja siitä, minkälaiset ehdot ja ra

joitukset suojelualueille tulevat ja miten ne koskettavat suojelualueisiin rajoittuvia

vesistöjä tai maa-alueita.
Suomen Kuntaliitto katsoo, että valmistelun yhteydessä olisi tullut käydä laaja

yhteiskunnallinen keskustelu ja tehdä arvio myös siitä, kuinka suuri osa luonnon

monimuotoisuuden suojelusta toteutetaan EU:n Natura-verkoston puitteissa ja kuin

ka suuri osa kansallisin toimin. Tämä keskustelu tulisi käydä ennen Suomen Natura

ehdotuksen hyväksymistä valtioneuvostossa.
Maanomistajainliitto ry:nmielestä ehdotuksenvalmistelutapa ei täytä Rion so

pimuksen vaatimuksia.

4.3.1.2 Aikataulu

Ympäristö-ja luonnonvarainneuvoston mukaan valmisteluaikataulu on ollut liian

tiukka.
Saaristoasiain neuvottelukunta toteaa, että aikaa keskusteluun omistajien kans

sa on liian vähän, mika on herättänyt laajaa epäfietoisuutta ja tyytymättömyyttä.

SAKkatsoo, että aluerajauksetovat epätarkkoja, joten kansalaisten oikeusturva

edellyttää ohjelman valmistelulle riittävästi lisäaikaa.
Suomen Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että Suomen Natura -esitys on jo

myöhässä.
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4.3.13 Resurssit

Ympäristö-ja luonnonvarainneuvosto katsoo, että mikäli suunnittelu ja toteutusta
pa olisi ollut paremmin resurssoitu, olisi voitu parantaa yhteistyötä ja vaikuttaa
myönteisesti maanomistajien suojeluhalukkuuteen.

Suomen Luonnonsuojeluliitto sekä Natur och Miljö rf toteavat, että ympäristö
haffinnolla oli aivan liian pienet resurssit hoitaa hanketta ja sen tiedotusta. Tämä pi
täisikin huomioida lisäämällä ympäristöhallinnon ja sen tiedotuksen henkilöstöäja
määrärahoja.

4.3.1.4 Asianosaisten kuuleminen

SuomenLuonnonsuojeluhilttokatsoo,ettäkuulemismenettelytäytti lakien vaatimukset,
Suomen Kuntaliiton mukaan kahden kuukauden kuulemisaikaa on maanomis

tajien kannalta pidettävä periaatteessa riittävänä. Kunnille annettu lausuntoaika,
joka päättyy ainoastaankaksi viikkoa maanomistajille annetun lausuntoajan jälkeen,
on kuitenkin liian lyhyt. Kunnffle olisi tullutjärjestää riittävästi aikaa perehtyä oman
alueensa maanomistajien kannanottoihin,jotta myös niissä esitetyt näkemykset olisi
voitu ottaa riittävästi huomioon.

Suomenvesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n mielestä Natura-verkoston valmis
telussa ei ole riittävästi otettu yhteyttä verkostoon liittyvien maa-alueiden omistajlin.

Kalatalouden keskusliitto ja Energia-alan keskusliitto toteavat, että valmistelu
on ollutviranomaiskeskeistä: kohteiden suunnittelu, rajaus ja suojelun määrittely on
tehty käytännössä maanomistajia tai muita asianomaisia kuulematta. Kalatalouden
keskusliitto katsoo tämän loukanneen asianosaisten oikeusturvaa.

MTK toteaa, että muun muassa pitkään jatkuneesta talvesta johtuen kuulemis
aika osoittautui liian lyhyeksi. Pohjoisimmassa Suomessa luontotyyppien ja lajien
esiintyinisalueita ei päästy laisinkaan tarkistamaan sulan maan aikana. Kuulemisai
ka sattui kaiken lisäksi päällekkäin EU-tukihakemustenja kylvötöiden kanssa.

MTKtoteaa, että luonnonsuojelulaissa ei ole luontodirekffivin4.4. artikian edel
lyttämää Natura-alueen erillistä perustamismenettelyä ja siksi Natura-kohteista pää
tettäessäja niistä maanomistajia kuultaessa on kysymys kohteiden perustamisesta ja
toteuttamisesta ja siitä johtuvien vaikutusten selvittämisestä ja arvioimisesta. Koska
ympäristöviranomaiset eivät ole tätä tiedostaneet, koko kuulemisprosessi on myös
epäonnistunut.

MTK katsoo, että Natura-verkoston merkityksellisyys olisi edellyttänyt asian
osaiskuulemisen järjestämistä ja katsoo, että noudatettu kuulemismenettelyja laa
dittu kuulemisaineisto ei ole täyttänyt maanomistajien oikeusturvalle asetettavia
vaatimuksia.

MTKtoteaa, että alueellisetympäristökeskukset eivät järjestäneet erityisiä kuu
lemisifiaisuuksia kaikissa Naturanvaikutuspifrmnkuuluvissakunnissa ja järjestetyis
säkin tilaisuuksissa neuvonta oli puutteellista.

Metsäteollisuus ry:nja Teollisuudenjatyönantaj ain keskusliiton mukaan alu
eiden suuri lukumäärä, rajausten epätarkkuus ja lyhyt kuulemisaika ovat merkittä
västivaikeuttaneet huomautusten tekoa.

4.3.1.5 Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Suomen Kuntaliitto katsoo, että ottaen huomioon maakuntien liittojen ja kuntien
aseman maankäytön suunnittelussa ja ohjaamisessa sekä kuntien ympäristönsuoje
luviranomaisen tehtävät, on yhteydenpito niihin ollut riittämätöntä.

Suomen Kuntaifitto katsoo, että kuulemisvaiheen toimintatavoista sekä kuule
misessa tarvittavan liitemateriaalin sisällöstä ja laadusta olisi tullut ennakkoonneu
votelia tarkemmin kuntien kanssa. Lisäksi hankkeen oikeusvaikutuksista olisi tullut
tiedottaa ja kouluttaa kuntien edustajia ennakkoon huomattavasti laajemmin ja yk
sityiskohtaisemmin, koska käytännössä kuntien edustajat ovatjoutuneetvastaamaan
suurelta osin maanomistajien ja muidenkin kuntalaisten kysymyksiin.
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4.3,1.6 Valmistelun lainmukaisuus

MTK toteaa, että hallintomenettelylain määräyksiä on kuulemisvaiheessa useissa

kohdin selkeästi jätetty noudattamatta (ent. 15, 23 ja 24 §). Kuulemisaineistossa
alueet ilmoiteffiin suojeltavan tietyn lain, esimerkiksi vesi- tai luonnonsuojelulain
nojalla.

MTKtoteaa, että yksilöityjä tietoja suojelukeinosta ei annettu, mistä johtuen käy
tönrajoituksetja korvausperiaatteetjäivät hämärän peittoon, mikä on hallintomenet

telylain 15 §:n vastaista.
Metsäteollisuus ryja Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto katsovat, että

ympäristöministeriön ehdotus ei täytä valmistelutavaltaan hallintomenettelylain

vaatimuksia eikä yleisiä hyvän hallintotavan mukaisia periaatteita.
MetsästäjäinKeskusjärjestö toteaa, että valmistelu ei täytä avoimen haffintome

nettelyn vaatimuksia. Valmistelun yhteydessä ei oltu yhteydessä viranomaisiin,

maanomistajiin eikä muihinkaan tahoihin,joita asia koskee.
SLC anser, att hörandet av områdenas ägare behäftats av så många brister att det

sfrider motstadgandena ilagen om förvaltningsförfarande och attlieredningen inte

sketti enlighetmed god förvaltrdngssed. Som exempel på bristeri handlingarna som

funnits till påseende nämns svårigheten attur materialetliilda sig en uppfattning om

varför t.ex. en enskild markägares område överhuvudtagetföreslås för Natura 2000,

bnister i beskrivningama om begränsningarna på området, bnister i fastighetsindel

ningar och- beteckningar, brister i milj ömyndigheternas informafion under och in

för informationstillfällena.
Puu-ja erityisaloj en liitto toteaa, että luonnonsuojelulain 2 §:n perusteella Na

tura 2000-ohjelman valmistelussa on otettava huomioon mm. taloudelliset ja sosiaa

liset näkökohdat, mitä ei ole tapahtunut.
Maanomistaj ain liitto ry katsoo, että ehdotuksesta tiedottamisessa ei ole nouda

tettu hallintomenettelylain 15 §:n säännöksiä asianosaisten kuulemisesta, myöskään

lain 17S:n osalta valmistelu ei ole tapahtunutkansallisesti pakottavan lainsäädännön

mukaisesti.

4.3.2 Jatkovalmistelu

Ehdotus on valmisteltava uudelleen Saamelaisasiainneuvottelukunnan, Paliskun

tain yhdistyksen, MTK:n, SLC:n, Kalatalouden keskusliiton, SAK:n, Maanomista

jain liitto ry:n sekä Maanrakennusalanneuvottelukunnan mielestä.
Ehdotuksesta vaatii uutta kuulemista Saamelaisasiainneuvottelukunta, Palis

kuntain yhdistys, MTK SLC, Kalatalouden keskusliitto, Maanomistajain liitto ry,

Suomen kuntaliitto sekä Maanrakennusaianneuvottelukunta.

SuomenKuntaliillo katsoo, että ennen lopullisen ehdotuksen tekemistä Natu

ra-verkostosta tulisi Naturanvaikutuksia arvioida tarkemmin ainakin niillä alueilla,

joilla vaikutuksista on eniten esiintynyt epäfietoisuutta. Myöhemmässä lausunnos

saan SuomenKuntaliitto toteaa, että ehdotusta tulee ennen uutta kuulemiskierrosta

tarkistaa tähän mennessä saatujen lausuntojenja huomautusten perusteella yksityis

kohtaisemmaksija selkeämmäksi erityisesti ehdottoman tarpeellisiksi katsottavien

uusien kohteiden suojelun tarkoitusta ja tapaa koskevilta osin.

Saamelaisasiainneuvottelukuntaja Saamelaiskäräjätedellyttävät, että karttoi

hin on merkittävä saamelaisten kotiseutualue omana enityisalueenaan.

Saamelaisasiainneuvottelukunta ja Saamelaiskäräjätedellyttävät myös, että

ympänistöministeniön on neuvoteltava Saamelaiskäräjien kanssa ennen kuin val

tioneuvosto päättää Suomen ehdotuksesta Natura 2000-venkostoon sisällytettävistä

alueista. SÄRÅHKKÄ- SÄPMI, saamelaisnaisjärjestö vaatII saamelaisten ottamista

mukaan ja&ovalmisteluun.
Saamelaiskäräjät vaatii, että saamelaisten oikeudellinen asema tulee kiireesti

selvittää ja turvata Natura 2000-verkoston alueilla.
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MTKja SLC edellyttävät, että ennen kuin Natura-esityksen valmistelua jatketaan,
lainsäädäntö on saatava asianmukaiseen kuntoon. Natura-alueet tulee perustaa pää
asiallisesti luonnonsuojelulain mukaisilla keinoilla,jolloin maanomistajalle voidaan
varmistaa asianmukaisten korvausten maksaminen. Muukin lainsäädäntö on saata
va sellaiseen kuntoon, että se takaa maanomistajille riittävän oikeusturvan Natura
alueiden suojelutapauksissa.

SLC anser, att i den nya beredningen bör markägaren och deras organisationer
i ett tidigtskede erhålla alltänkbar information och fungera som referensgrupp när
omrädena pianeras.

WWF toteaa, että virheelliset rajaukset tulee poistaa, mutta samalla tulee huo
lehtia, että luonnontieteellisesti arvokkaat esityksestä puuttuvat kohteet huomioi
daan ja&ovalmistelussa ja niitä otetaan listalle mukaan.

Energia-alankeskusliittovaatii, että ehdotettujen Natura 2000-alueiden kohde-
kuvauksia täydennetään siten, että niistä käy selkeästi ilmi alueiden nykyinen ja
suunniteltu käyttö sekä suojelun perusteena olevien luontotyyppien ja lajien esiin
tymisalueiden tarkat rajaukset.

WWF katsoo, että luonnonsuojelun tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää,
että ennen kohteiden lopullista hyväksymistä paikalliset ihmiset saavat selvyyden
siitä, mitä alueen kuuluminen Naturaan merkitsee. Muussa tapauksessa on vaarana,
että luonnon-ja ympäristönsuojelun toteuttaminen muillakin menetelmin vaikeu
tuu.

Suomen Luonnonsuojeluliitto vaatii ympäristöministeriötä selvittämään, onko
valtion mailta löydettävissä Natura 2000 -ohjelman kannalta tärkeitä alueita. Liitto
esittää myös, että puolueeton, luonnontieteellistä asiantuntemusta omaava taho
(esim. yliopistot) tekee selvityksen mm. luonnonsuojelujärjestöjen esittämien täy
dennyskohteiden merkityksestä.

Metsäteollisuus ryja Teollisuudenjatyönantajain keskusliitto katsovat, että oh
jelmaehdotus tulisi tarkistaa ja viimeistellä erikseen asetettavassa toimikunnassa,
Nykyisin tiedossa oleva jatkokäsittelyei mielestämme voi johtaa hyväksyftäväänlop
putulokseen. Siksi ministerivaliokunnan avuksi olisi asetettava työryhmä (tai työryh
miä), joka ministerivaliokunnanvalvonnassa selvittäisi myös sosiaaliset, ekonomiset
ja kulttuuriset seikat huomioon ottaen verkostoon liitettävien alueiden tarpeen.

Suomen Luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto ry kehottavat Suomea klirehti
mään EU:ssa Suomen ja Ruotsin boreaalistenlintulajienlisäysesitystä lintudirektii
ym liitteeseen 1.

Luonto-Liittokorostaa, että ympäristöministeriön tulee tiedostaa mahdollisuus
osoittaa SPA-kohteita myös Naturan jälkeen, koska uudetselvityksetsekä täydenty
vät kohde-ja lajiistat muuttavatvarmasti käsitystä suojelualueiden tarpeesta maas
samme. Luonto-Liiton arvion mukaan tarvitsemme huomattavasti lisää suojelualu
eita varsin pian Naturan jälkeen.

4.33 Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointia vaativat SLC, Saaristoasiain neuvottelukunta,
Energia-alankeskusliittojaMetsästäjäinKeskusjäijestö sekä Suomenvesiensuoje
luyhdistysten liitto ry.

MTK toteaa, että kuulemismenettely on toteutettu vastoin YVÄ-lain 2ja 24 yk
siselitteisiä määräyksiä.

MTK, SLC, Metsäteollisuus ry, Teollisuudenja työnantajain keskusliitto, Ener
gia-alankeskusliitto, SAK, Maanomistajainliitto ja Saaristoasiainneuvottelukunta
katsovat, että EU:nluontodirekffivin 2.3 arfiklan mukaisia taloudellisia, kulttuurisia
ja sosiaalisia tekijöitä sekä alueellisia ja paikallisia erityispiirteitä eivalmistelussa ole
otettu riittävästi huomioon. SAK painottaa erityisesti vaikutuksia työllisyyteen.

Suomen Luonnonsuojeluliitto katsoo, että vaatimus sosiaalisten, taloudellisten,
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kulttuuristen ym. seikkojen huomioonottamisesta jo kohteiden listausvaiheessa on
SLL:n mukaan yhteisöoikeuden vastainen luontodirekifivin artiHan 2virhetulkinta.

Suomen Kuntaliillo katsoo, että myös arvioinnit siitä mitä positiivisia vaikutuk
sia verkoston toteuttamisella voi olla maanomistajien, elinkeinonharjoittajien tai
kuntien kannalta puuttuvat.

4.3.4 Kuulemismateriaalin laatu

Saaristoasiainneuvottelukunta toteaa, että aineistoon liittyy suuria puutteita, mikä
saattaa johtua aikataulusta verrattuna esim. maankäyttösuunnitelmien laadintaan.

Suojeluperusteet on esitetty hyvin yleispiirteisellä tasolla.
Saaristoasiainneuvottelukunta, Suomen Kuntaliitto, MTK, Metsäteollisuus ry,

Teollisuudenjatyönantajain keskusliitto, Energia-alankeskusliitto ja Metsästäjäin

Keskusjärjestö toteavat, että luontotyyppien ja lajien eslintymisalueita ei ole rajattu,

minkä Suomen Kuntaifitto katsoo hankaloittaneen Natura-verkoston vaikutusten ar

viointia.
MTKja Maanomistajain liitto ry. toteavat, että Natura-ehdotuksen toteuttamis

kartoista suojelukohteen tarkat rajaukset eivät ilmene.
Suomen Kuntaliitto katsoo, että kohteiden rajaus ja suojelun kohteina olevien

luontoarvojen määrittely olisi tullut tehdä mahdollisimman tarkasti.

Energia-alan keskusliitto toteaa, että ehdotettujen alueiden osalta direkfiivissä

esitettyjen valintakriteereiden täyttymistä on vaikea arvioida, sillä ehdotukseen liit

tyvä aineisto on direktiivin vaatimuksiin nähden yleisesti puutteellista, epätarkkaa

ja osin jopa virheellistä.
Energia-alan keskusliitto, MTKja Kalataloudenkeskusliitto toteavat, ettei koh

teista ole tehty luontodirekifivin liitteessä III edellytettyä kansallista arviointia, joka

on välttämätöntä kohteiden suojeluarvon määrittämiseksi, sopivimpien alueidenva

litsemiseksija suojelutarpeen mitoittamiseksi oikein.
MTK katsoo, että alueelliset ympäristökeskukset ja ympäristöministeriö eivät

ole soveltaneet luonto-ja lintudirekfiivien arvioinfiperusteita luontotyyppien ja la

jien osalta. Kaikilta kohteilta ei ole laskettu luontotyyppien edustavuusprosentteja

tai lajien kannan kokoa ja fiheyttä. Myöskin luontotyypin kokonaispinta-ala kansal

lisella alueella on jäänyt ilmoittamatta samoin kuin sen vertaaminen ao. kohteen

luontotyypin pinta-alaan. Kohdealueiden yleisarviointia (ABCD-luokitus) ei myös

kään ole suoritettu puhumattakaan niiden suhteeffisesta merkityksestä luontotyypin

tai lajin suojelulle.
Energia-alankeskusliitto toteaa, ettei alueiden muuta aiempaa, nykyistä tai tu

levaa käyttöä ja sen merkitystä kohteiden suojelulle ole kuvattu juuri lainkaan, mikä

antaa harhaanjohtavan kuvan kohteista. Esimerkiksi useat pitkään ihmistoiminnan

vaikutuksen alaisena olleet rakennetut voimatalousjoet on ehdotettu suojeltavaksi

“luonnonifiaisina jokireitteinä”.
Kalataloudenkeskusliitto katsoo, että kunnissa nähtävillä ollut kuulutusaineis

to on ollut erittäin puutteellista mm. inventointifietojen, aluerajausten ja niiden pe

rusteluiden sekä lintudirekifivissä mainittujen lintujen parimäärien ja esiintymisen

varmentamisen osalta,
Saaristoasiain neuvottelukunta, Metsästäjäin Keskusjärj estö ja Energia-alan

keskusliitto toteavat, että toteuttaminen ja mahdolliset maankäytön rajoitukset on

esitetty hyvin ylimalkaisesti, joten maanomistaja ei aineiston perusteella pysty myös

kään arvioimaan millaisia omistus-, hallinta-ja käyttöoikeudellisia vaikutuksia hä

nen alueidensa kuulumisella Natura 2000 -verkostoon tulee olemaan.

MaanrakennusalanneuvottelukuntajaSuomenmaarakentajienkeskusliitto ry

katsovat, että kuulemismateriaalista ei käy ilmi miten ja kuinka laajasti suojelumää

räykset vaikuttavat verkostoon sijoitetun alueen ulkopuolelle.

MlKkatsoo, että asianosaiskiinteistöjä koskevissa listauksissa on karkeita puut

teita: pahimmissa tapauksissa rajauksen sisään kuuluvien kiinteistöjen tunnukset on
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kokonaan jätetty ilmoittamatta. Kartoissa ei monin paikoin ole ollut kiinteistörajoja
ollenkaan. Lisäksi karttojen mittakaava on tavanomaisesti ollut niin suuri, että raja
uksen tarkka kulkeminen on ollut arvauksien varassa.

MTK toteaa, että kuulemismateriaalissa SCI/SPA-jaottelunmerkitystä ei olla riit
tävässä määrin korostettu. Oikeudenomistajffle on jäänytepäselväksi, miksi kyseinen
jaottelu luontotyyppien, lajien ja lintujen välillä on tehty.

4.3.5 Tiedotus

Ympäristö-ja luonnonvarainneuvosto pitää tiedottamista maanomistajille puutteel
lisena. Uusien alueiden perusteet olisi tullut kertoa aikaisemmin ja yksiselitteisemmin.

Suomen Kuntaifitto katsoo, että tiedotus Natura-verkoston yleisestä merkityk
sestäja vaikutuksista kuntien ja maanomistajien kannalta on ollut riittämätöntä. Li
säksi tiedottamisessa on ollut liikaa alueellista vaihtelua. Natura-verkoston yleisestä
merkityksestä olisi ollut tarvetta tiedottaa laajemmin myös yleensä kuntalaisille,

MTK pitää lehti-ilmoituksia riittämättöminä.
Puu-ja erityisalojenliltto ja MlKkatsovat, ettei ohjelman laafimisen kaynnis

tyttyä ympäristöhallinto ei ole tiedottanut asiasta riittävästi ja siten luonut edelly
tyksiäjulkiselle keskustelulle. Valmistelu ei tältä osin ole toteutunut luonnonsuoje
lulain 8.2 § mukaisesti.

WWF katsoo, että tiedotus epäonnistui alueellisesti jajoissain tapauksissa Na
tura saattaa jopa haitata suojeluyhteistyötä paikallisella tasolla;WWF toivoo, että YM
pystyy keskittämään Naturan ja&ovalmisteluun lisää resursseja. Natura-valmistelu
on jouduttu viemään läpi pienillä henkilöresursseilla ja se näkyy valitettavasti mm.
tiedotusvälineiden virheellisinä argumentteina, joita ei ole kyetty korjaamaan heti
alussa.

Kalataloudenkeskusliitto toteaa, että tiedotustilaisuuksissa omistajat eivät ole
saaneetvastauksia siihen, miten esitetyt aluerajaukset tulevaisuudessa tulevatvai
kuttamaan maa-ja vesialueiden käyttöön. Lukuisissa tapauksissa vesialueiden omis
tajat eivät ole edes saaneet kutsua tiedotustilaisuuksiin.

4.4 Alueiden valinta ja rajaus

4.4.1 Yleistä

Saaristoasiainneuvottelukuntapitää Suomessa esitettäviä alueita suurina eurooppa
laisittain tarkastellen. Monetmuutmaat ovatolleethyvin pidättyväisiä. Laajoilla Na
tura-alueilla saatetaan sitoa käsiä oman harkintavalian osalta.

Paliskuntain yhdistys toteaa, että Natura-ohjelman toteutuminen merkitsisi
noin 15 % suojelualueita Suomen pinta-alasta. Kansainvälisesti edellytetään vähim
mäistasona 5 % pinta-alasta. Suomi siis kolminkertaistaa vähimmäisvaatimuksen.

MTK ja SLC katsovat, että YM ei ole ottanut huomioon luontodirektiivin 4 ar
tikian 2 kohdan 2 kappaleen 5% sääntöä ja ministeriön tulisi selvittää ko. säännön
merkitys ja valmistautua neuvotteluihin EU:n komission kanssa sen soveltamisesta.

Puu-ja erityisalojen liitto pitää maamme eduthuomioon ottaen oikein mitoitet
tuna esityksenä Natura-2000-ohjelmaa, joka olisi 7-8 prosenttia maapinta-alasta. Oh
jelman tulisi ehdottomasti rajoittua jo olemassa oleviin suojelukohteisiin.

MetsästäjäinKeskusjärjestö toteaa, että EU ei edellytä mitään tiettyä pinta-alaa
tai pinta-alaosuutta suojeltavaksi.

Maanomistajain liitto ry vaatii, että Suomen kokonaisvarauksen määrä ei saa
ylittää 5 prosenttia koko valtakunnan pinta-alasta mukaanlukien maa-alueetja ve
sialueet.

Suomenkommunistinen puolue pitää esitystä Suomen Natura-ohjelman sisäl
löksi pääpiirteissään oikein mitoitettuna. Ohjelmaan esitetyistä alueista 95prosent-
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fia kuuluu jo nyt suojelutoimien piiriin. Sitä paitsi suurin osa alueista ei ole varsinai
sia luonnonsuojelualueita, vaan niillä sallitaan jatkossakin varsin monimuotoista
elinkeinotoimintaa.

4.4.2 Alueiden valintakriteerit

SLC vaatii, että alueiden valinnan tulee tapahtua tiukasti luonto-ja lintudirektiivien
kriteereifiä,

Metsästäjäin Keskusjärjestö toteaa, että suojeltavien alueiden tulee olla erityi
sen edustavia ja merkityksellisiä suojeltaville luontotyypeille ja eliölajeille.

Suomen kommunistinenpuolue pitää oikeana, että Natura-ohjelma perustuu

luonnonfieteellisin perustein tehtyyn arvioon suojelutarpeista.
MTK, Kalataloudenkeskusliitto ja Energia-alan keskusliltto toteavat, että huo

mattava osa ministeriön ehdotuksesta perustuu sellaisiin luontotyyppeihin sekä

uhanalaisten ja harvinaisten lajien elinympäristöihin,joita Suomi on esittänyt lisät

täväksiluontodirektävinliltteislin. Komissiossa ei ole tehty päätöstä edellä mainit

tujen kansallisten lisäysten sisällyttämisestä direkifiviin, joten näiltä osin ehdotus on

ennenaikainen. Lisäysten perusteella valitut alueet tulisi poistaa ehdotuksesta taivä

hiritäänkiri ne tulee ainakin erottaa varsinaisista luontodirekifivinmukaisista alueista.

Suomen Luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ry, Natur och Miljö rf sekä WWF

katsovat, että Suomen valmistelua ovat ohjanneetmyös muut tekijät kuin luonnon-

tieteelliset. YM on aluekeskuksile viestittänyt, ettei ohjelma saa aiheuttaa merkittä

västilisäkustannuksiaja että ohjelman tulee rakentua pääosin jo hyväksyttyjen suo

jeluohjelmien ja alueiden varaan. Käytännössä lisäkustannuksille aseteffiin kesä

kuussa 1996 talouspoliiffisen ministerivaliokunnan rahoitusratkaisun Natura 2000-

verkoston toteuttamiseen varatun 190 miljoonan markan “katto”.

Suomen Luonnonsuoj eluliitto, WWF seka Suomen Greenpeace katsovat, että

Metsähallitukselle delegoitu suuri vastuu valtion maiden käytön ratkaisuista Natura

2000 -verkoston esityksen valmistelussa on johtanut ongelmiin. Ehdotuksesta on

jätetty pois lukuisa joukko Natura 2000 -verkoston kannalta arvokkaita metsäluon

nonkohteita valtion mailla.

4.5 Laajuus ja luonnontieteellinen edustavuus

4.5.1 Yleistä

Paliskuntain yhdistys katsoo, että Naturaan tulee liittää vain luonnon-ja kansallis

puistot sekä eräitä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeitä ja

arvokkaita alueita.
Metsästäj äinKeskusjärjestö toteaa, että huomattava osavaltion maille suunni

telluista suojelualueiden laajennuksista on voimassa olevan luonnonsuojelulain vas

taisia; vanhoja valtion alueita ei voida liittää jo perustettuihin suojelualueisiin.

Energia-alan keskusliitto ja Kalatalouden keskusliitto toteavat, että luontodi

rektilvi ei edellytä, että kaikki liitteissä Ija II mainitut luontotyyppien esiintymis

alueet ja eliölajien elinympäristöt olisi suojeltava, vaan suojelualueiksi osoitettavien

alueiden tulee luontodirekfiivinllitteen III mukaisesti olla erityisen edustavia ja yh

teisön kannalta merkityksellisiä suojeltaville luontotyypeille ja eliölajeille. Lintudi

rekifivin perusteella on erityisiksi suojelualueiksi osoitettavavainlukumäärältäänja

kooltaan sopivimmat alueet. Lintudirektiivin mukaisia erityissuojelualueita ei siis

tarvitse perustaa kaikista alueista,joffla elää jokin direkffivinliitteessälmainittulintulaji.

Suomen Kuntaliitto katsoo, että luontodirektiivin edellyttämä kansallinen ar

viointi alueiden suhteellisesta merkityksestä kullekin luontotyypille ja lajille tulee

laatia tarkistettuun ehdotukseen sisällytettyjen alueiden osalta ja se tulee liittää

uuden lausuntokierroksen hitemateriaaleihin.
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Metsäteollisuus ryja Teollisuudenjatyönantajainkeskusifittopitävät Naturanlaa
j entamista jo olemassa olevien suojelualueiden ulkopuolelle epätarkoituksenmukai
sena ja kansallisen edun vastaisena.

MTKkatsoo, että EU:n laatimatiaji-ja luontotyyppiluetteloteivät Suomen osal
ta anna oikeata kuvaa lajien ja luontotyyppien häviämisuhkasta, Suomen hallituksen
tuleekin laatia Natura-ehdotuksensa EU-oikeuden periaatteita, erityisesti läheisyys-
periaatetta noudattaen. Tällöin lähtökohdaksi on otettava vain sellaisten EU:n lajien
jaluontotyyppien suojelu, jotka pääsääntöisesti esiintyvät Suomessa ja tällä alueella
ovat todellisen uhan alaisia. Esityksessä ei ole havaittu, että mitä yleisemmästä luon
totyypistä tai lajista on kysymys, sitä vaikeampaa on osoittaa suojelun tasoa mer
kittävästi edistävää kohdetta.

Suomenmaarakentajien keskusliitto ry. toteaa, että maamme nykyiset suojelu-
alueet täyttävät EU-komission edellyttämän suojelutason tarkasteifiinpa asiaa laji
tyypeittäin, elinympäristöittäin tai pinta-alamääräisesti (Lausunnonantaja toteaa toi
saalla lausunnossaan, ettei sillä ole yksilöityä luonnontieteellistä asiantuntemusta
tässä yhteydessä käytettävissään). Natura 2000 -verkostoon ei tule sijoittaa alueita,
joilla on vain kansallista merkitystä.

Energia-alan keskusliitto katsoo, että luonnontieteeffisistä kriteereistä on minis
teriön ehdotuksessa poikettu tarkoitushakuisesti (muistutuksen tekijä mainitsee esi
merkkinä “Keminhaaran suot”).

SuomenLuonnonsuojeluliifto pitää suojelualueiden rajauksia eräänä suurista
ongelmista nykyisillä suojelualueilla, etenkin soidensuojelualueiden ja lintuvesien
osalta. Liitto toteaa, ettei Natura 2000 -ohjelmassa ole yritetty korjata tätä ongelmaa.
Ratkaisu on soiden osalta ongelmallinen vesitalouden (aapa-ja keidassoiden reuna
ojikot)ja soiden ja metsien välisen lajistoifisesti rikkaan vaihettumavyöhykkeensuh
teen (esim. Mäntsälän Kotojärven reunametsät). Ainoastaan Länsi-Suomen sekä jos
sain määrin myös Lounais-Suomen ympäristökeskukset ovat pyrkineet ekologisiin
rajauksiin.

Suomen Luonnonsuoj eluliitto toteaa, että Kainuun osin valtakunnallisesti mer
kittävät pienvesikokonaisuudetjäivät lähes kokonaan Natura 2000 -ohjelman ulko
puolelle, mistä syystä Pohjanmaan ja Kainuun rajoilla ei soidensuojelualueisiinliit
tyviä,kotkanpesänkin sisältäviä metsäkuvioita liitetty ohjelmaan.

Suomen Luonnonsuojeluliitto katsoo, että useissa tapauksissa on valtakunnal
lisestija kansainvälisesti arvokkaista lintukosteikoista taloudellisista syistä rajattu
ulos tärkeitä rantametsiä, niittyjä ja pensaikkoja.

Natur och Miljö rf anser, aftdetärnödvändigt att göra en ytterligare granskning
avhur en gynnsam skyddsnivå skallkunna uppfyllas för myrar, gamla skogar,lundar
och kulturpåverkade marker, kust- och skärgårdsmiljöer samt framförallt vatten
områden.

WWF:n mielestä suotuisan suojelun tasoa ei nykyisen esityksen puitteissa saa
vuteta kaikkien luontotyyppienja lajien osalta. Siksi onkin erittäin tärkeää, että YM
arvioi mahdoffisimman nopeasti kuinka hyvin luontotyyppien ja lajien suotuisa suo
jelun taso on saavutettu ja minkälaisia parannuksia vielä tarvitaan. Jatkossa tuleekin
varustautua siihen, että niitä luontotyyppejä, joiden suojelun taso ei ole riittävä, li
sätään joko Natura-verkostoontai suojellaan kansallisin keinoin.

BirdLife Suomi ry toteaa Suomen erityisvastuulajien osalta, että ottaen erityises
tihuomioon Venäjän epävakaat olot ja kasvavat luonnonvarojen käyttöpaineet Suo
men tulee taata EU:n alueella maamme osalle keskittyneiden lajien menestyminen
pitkälle tulevaisuuteen. Erityisvastuulajienlistassa on niin soiden, lintuvesien kuin
vanhojen metsien lajeja.

4.5.1.1 Valtakunnallinen jakauma

Suomen Greenpeace rypanee merkille, että Suomen Natura 2000 -esitys painottuu
Pohjois-Suomeen. Maamme luonnon monipuolisuus ja rikkaus jakaantuu tasaisem
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min. Esim. Lounais-Suomen ainufiaatuisia luonnon ominaispiirteitä ei voida turvata

säilyttämällä Lapin luontoa. Natura-ohjelmaa ontäydennettävä erityisesti Lapin lää
nin eteläpuolella, unohtamatta Lapissa vanhojen metsien kartoitusrajan ulkopuoli

sia aarniometsiä.
Suomen Luonnonsuoj eluifitto katsoo olevan erityisen tärkeää, että merkittävä

osa Natura 2000 -ehdotuksen nykyiseen suojeluverkostoon tuomista parannuksista

kohdistuu Etelä-ja Lounais -Suomeen. Varsinkin saaristoluonnon suojelun tehostu

minen sekä saimaannorpan esiintymisalueiden ja linnuston kannalta tärkeiden le

vähdysalueiden sisällyttämistä Natura 2000 -verkostoon pidetään tärkeänä.
WWF katsoo, että Natura-esitys kuten suomalainen luonnonsuojelu muutenkin

toteuttaa luonnon monimuotoisuuden suojelua hyvin Ylä-Lapissa ja kohtuullisesti

Keski-Lapissa. Keski-ja Etelä-Suomessa jäädään suojellun maan pinta-aloissa vaati

mattomalle tasolle ja esitys ei juurikaan paranna Etelä-Suomen metsiensuojelutilan

netta.
Suomen kommunistinen puolue pitää suojelukohteiden alueeffista j akautumaa

epäonnistuneena. Etelä-Suomeen ei ole esitetty riittävästi suojelukohteita. Vain 0,7

prosenttia eteläisen Suomen metsä-alasta kuuluisi ohjelman mukaan suojelun pii

riin. Lisää kohteita pitäisi etsiä erityisesti puunjalostusteollisuuden omistamilta

mailta, mikä parantaisi myös puunjalostusteollisuuden mainetta.
Suomen Greenpeace ry huomauttaa, että uusia kohteita Naturassa on hyvin vä

hän, eikä esim. boreaalisten luonnonifiaisen kaltaisten metsien osalta ehdotusta voi

pitää riittävänä. Eteläisen Suomen lajiston suotuisa suojelun taso ei toteudu vielä

esitetyllä ohjelmalla.
Tyngdpunkten borde enligt Natur och Miljö rf ligga i södra och sydväsfra Fin

land där största delen av de hotade arterna förekommer. Som exempel nämner man

bristen på skyddad gammalskog i kustområdet och skärgården, avgränsningen av

myrområden speciellt i Nyland.

4.5.2 Uudet alueet ja laajennukset

Suomen Kuntaliitto pitää Etelä-Suomen alueella, missä esimerkiksi luonnon virkis

tyskaytön paineet ovat suuret, suojelualueidenlaajentamista yleisesti ottaen perus

teltuna. Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä saaristoalueilla, missä kuntien pinta-alasta

huomattava osuus on jo ennestään erilaisen suojelun piirissä, suojelualueita voidaan

laajentaa nykyisestä ainoastaan erittäin painavilla luonnonsuojeluffisilla perusteilla.

Metsäteollisuusry MetsästäjäinKeskusjärjestö ja Teolilsuudenja työnantajain

keskusliitto katsovat, että perustelut olemassa olevien tai päätettyjen suojelualuei

denlaajennuksilleja kokonaan uusille alueille ovat yleisluonteisina väittäminä epä

selvät.
MetsästäjäinKeskusjäijestöjaKalataloudenkeskusliltto esittävät, että Suomen

Natura-verkostoon ei tulisi liittää uusia, yksityisomistuksessa olevia alueita, koska

liittämällä Natura-verkostoon valtiolle kuuluvia, jo nyt suojeltuja ko. luontotyyppe

jä edustavia alueita voidaan varmistaa direktiiveissä edellytetty luontotyyppienja

lajien elinympäristöjen suotuisa suojelun taso.
Saaristoasiainneuvottelukuntavaatii, että alueet rajataan korkeintaan nykyisten

suojelualueiden suuruisiksi, elleivät erityiset syyt muuta yksittäistapauksissa edel

lytä.
Maitovaliokunta katsoo, että nykyiset suojeluohjelmatovat riittäviä luontomme

puhtauden ja monimuotoisuuden säilyttämiseen.
MTK:n näkemyksen mukaan ympäristöviranomaiset tuntevatvarsin heikosti,

miten paljon direkifiveissä mainittuja erityisesti suojeltavialuontotyyppejäjalajeja

sekä uhanalaisia lintulajeja jo perustetuilla suojelualueilla on. Ennen kuin uusia

suojelukohteita esitetään tulisi selvittää jo olemassa oleva suojelutilanne.
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4J3 Luontotyypit

Kalatalouden keskusliitto katsoo, että esimerkiksi Suomessa erittäin yleisen luonto-
tyypin “humuspitoiset järvet ja lammet” esiintyminen esitetyillä alueilla ei voi olla
riittävä peruste alueen liittämiseksi Natura-verkostoon. Eräillä alueilla on esitetty
myös ns. perinnemaisemia, joita ei mainita lintu- tai luontodirekifivissä.

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry katsoo, että Natura-verkostoon ei tu
lisi ainakaan tässä vaiheessa lisätä uusia vesialueita. Nykyisten koskiensuojelulainja
vesilain perusteella Natura-verkostoon liitettävät alueet kattavat periaatteessa tule
vaisuuden suojelutarpeen.

Suomen Luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto ry ovat huolestuneet myös sel
kävesienja viljelysmaiden lintujen tilasta. Natura-esitys on selvää edistystä meren
saaristojensuojeluun,mutta sisävesien sellcävesiä puuttuu Naturasta huomattavasti.

WWF katsoo, että saaristoluonto-alueet on esityksessä otettu hyvin huomioon.
Suomen Luonnonsuojeluliitto katsoo, että Natura 2000 -ehdotuksen pohjalta

seuraavien luontotyyppien suojelutason jää epäsuotuisaksi joko koko maassa tai
osassa maata:

Fladat, kluuvijärvet jalaguuniomaisetiahdet (koko esiintymisalue)
O Jokisuistot (koko maa)
o Kalkkipitoiset niukka-keskiravinteisetjärvet, joissa näkinpartaiskasvillisuutta

oko maa)
O Pikkujokienja purojen kasvillisuutta (hemi-, etelä-ja keskiboreaalinen

vyöhyke)
o Useimmat niittybiotoopit (koko maa)
o Kalkkivaikutteisetkalliokedot (koko maa)

Keidassuot (Etelä-ja Keski-Suomi)
O Huurresammallähteet (koko maa)
O Letot (metsä-Lapin eteläpuoli)

Aapasuot (Etelä-ja Keski- Suomi)
Lähteet ja lähdesuot (koko maa)

O Kasvipeitteisetkalkkikalliot (koko maa)
o Boreaalisetluonnonmetsät (hemi-ja eteläboreaalisella vyöhykkeellä ja kes

kiboreaalisen vyöhykkeen etelä-ja länsiosassa)
O Raviini-ja rinnelehdot (koko maa)

Vanhat tammimetsät (koko esiintymisalue)
Puustoiset suot (pohjoisboreaalisen vyöhykkeen eteläpuolella)
Tulvametsät (metsä-Lapin eteläpuolella)
Luontaisethemiboreaalisetjalopuumetsät (koko levinneisyysalue)

O Boreaalisetlehdot (koko maa)
0 Harjujen havumetsäisetluontotyypit (Etelä-Suomi)
0 Maankohoamisrannikonprimäärisukkessiovaiheidenluonnonmetsät (koko

levinneisyysalue)
0 Hakamaatja kaskilaitumet (koko maa)
0 Boreaaliset metsäluhdat (metsä-Lapin eteläpuolella)

4.5.3.1 Metsät

Suomen Luonnonsuoj eluliitto pitää lintudirektiivin osalta vakavimpana rakenteel
lisena puutteena Etelä-Suomen vanhoja metsiä, joissa etenkin kuukkelin ja pohjan
tikan tilanne on kriittinen.

Luonto-Liitto ry katsoo, että koska vanhojen metsien suojelupäätökset tehtiin
täysin epäonnistuneena poliittisena kompromissina, olisi boreaalisten luonnonmet
sien suojelutarve ehdottomasti tullut arvioida uudelleen Naturan valmistelun yhte
ydessä. Boreaalisia luonnonmetsiä on tietoisesti jätetty Natura-rajaustenulkopuolel
le. Koko Pohj ois-Suomessa jäi valtionmailla Naturan ulkopuolelle ainakin 100 000 ha
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Metsähallituksen puistoalueiden ja alueellisten ympäristökeskusten arvokkaiksi to
teamia boreaalisia luonnonmetsiä.

Luonto-Liitto ry korostaa erityisesti Etelä-Kuhmonja Pohjois-Karjalan rajamail
la sijaitsevaa luonnonmetsien ketjua, jonka metsät on viime vuosien tutkimuksissa

todettu koko Euroopan luonnonmetsien lajistorikkauden säilyttämisessä yhdeksi
tärkeimmistä kohteista. Lisäksi ihmetellään boreaalisten luonnonmetsien suojelun
kannalta arvokkaiden kohteiden hyljeksintää Etelä-Suomen valtionmailla, vaikka

mm, Metsätalouden ympäristöohjelmassa kiinnitetään huomiota luonnonsuojelulli

sesti arvokkaiden kokonaisuuksien säilymiseen ja muodostamiseen pitkällä aikavä

ifilä Etelä-Suomessa. Etenkin kuukkelin ja pohjantikan tilanne on Etelä-Suomessa ää

rimmäisen kriiffinen. Niiden kaikki Etelä-ja Keski-Suomen esiintymät täytyy ottaa

huomioon Naturan laadinnassa.
BirdLife Suomi ry toteaa, että Lapin eteläpuolella niin soiden kuin vanhojen

metsien suojelu jää vaillinaiseksi. Lisäksi suojelurajaukset ovat liian suppeat ja koh

teiden välimatkat liian suuret. Tästä syystä Natura-esityksen uskottavuus edellyttää

eteläsuomalaisilla metsä-ja suokohteilla erityisen laajoja rajauksia ja mahdollisim

man suurien kokonaisuuksien muodostamista.

4.5.3.2 Suot

SuomenLuonnonsuojeluliifto korostaa soiden osalta Suomen erityisvastuuta bore

aalisten keidas-ja aapasoiden suolintujen suojelusta.
Luonto-Liitto ry, WWFja Maan ystävät ry katsovat virheelliseksi sen, että van

hojen suojeluohjelmien soiden rajaukset noudattelevat usein vanhoja, luonnontie

teellisesfi vääriä rajauksia. Soiden reunametsiä tai ojitettuja reuna-alueita ei ole otet
tu suuressa osassa Suomea lainkaan mukaan Naturaan eikä yhtenäisiä suo-metsäko

konaisuuksia ei ole luotu riittävästi. Luontoliitto katsoo, että aapasoilla ojitettujen

reunavyöhykkeiden rajaaminen kivennäismaahan saakka on ehdottoman välttämä

töntä suon vesi-ja ravinnetalouden säilyttämiseksi. Näiden reunaosienennaffistami

nen tulee tehdä aina, kun se on edes jotenkin mahdollista. Keidassoiden heikon tilan

takia kaikkien suojeluesitysten reunaosatkin tulee ehdottomasti ennallistaa. Suon ja

metsänvaiheftumavyöhykkeen eliöyhteisötovat usein jopa uhanalaisempia kuin itse

avosuon. WWF katsoo, että ainoastaan Länsi-ja Lounais-Suomen aluekeskukset ovat

rajanneet suot luonnonfieteellisesti mielkkäällä tavalla. Maan ystävät ry. muistut

taa, että suojelualueita muodostettaessa tulee pyrkiä luomaan ekologisesti ehyitä ko

konaisuuksia.

4.5.3.3 Lintuvedet

SuomenLuonnonsuoj eluliitto edellyttää, että kaikki linnustollisesti arvokkaat SCI:t

merkitään varmuuden vuoksi myös SPÄ:ksi (esim. Mustavuoren lehdot -Ostersun

dominlintuvedet sekä Kemihaaran suot).
Luonto-Liitto ry katsoo, että lintukosteikkojen suojelu on hoidettu pääasiassa

valtakunnallisen lintuvesiohjelman pohjalta. Osa ohjelman kohteista on poistettu

Naturasta täysin perusteetta suojelun suotuisan tason näkökulmasta. Suojelutavoit

teiden kannalta epäonnistunutta on myös lintukosteikkoja ympäröivien reunamet

sien jättäminen pois useimmissa kohteissa.
WWF:n mukaan lintuvesikohteifia rajaukset ovat usein puutteeffisia. Pelkän ve

sialueen rajaaminenjättää suojelun ulkopuolelle tärkeitä rantametsiä, -nilttyjä ja pen

saikkoja.
Suomen Luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ryja BirdLife Suomi ryedellyftä

vät, että erityisesti kaikki kansainvälisesti arvokkaiksi todetut kohteet (IBA-alueet)

tulee nimittää lintudirektiMn mukaisiksi SPA-alueiksi. Näiden alueiden luonnonfie

teelliset arvot ovat klistattomat ja merkitys linnustollemme keskeinen. Natura-ehdo

tuksessa esitetään useita IBA-kohteita suojeltavaksi vain SCI-kohteina luontodirek

fiivin nojalla, mikä ei ole perusteltua. Menettely jättää itsestään selvän vajeen Suo
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men SPA-verkostoon ja johtaa mitä todennäköisimmin oikeustoimiin Suomen valtio
ta kohtaan. Siksi ministeriön tulee nimittää jo tässä vaiheessa maallemme kattavam
pi SPA-alueverkosto lähtökohtana vuoden 1982 lintuvesityöryhmän mietintö sekä
IBA-tutkimus.

Suomen Luonnonsuojeluliitto katsoo, että myös Suomen ympäristökeskuksen
FINIBA -projektin määrittelemät kansainvälisesti tärkeät lintualueet tulisi kaikki ni
metä SPA -alueiksi,

4.5.34 Kallioalueet

Luonto-Liitto ry:n mielestä Naturaan tulee ottaa huomattavasti enemmän luonnol
taan arvokkaita kaliloalueita, Kallioisten alueiden luontotyyppien suojelussa tulee
huomioida myös puuston tärkeys ekosysteemille.

4.5.3.5 Rannikot

för kustzonen föreslår Natur och Miljö rf attavgränsningen av föreslagna fiador och
glosjöar omfattar hela ffllrinningsområdet och att dikning, vägbyggen, markbered
ning eller avverkning av skog på ofrusen mark inte skall fillåtas samt att hela skär
gårdshavets sammarbetsområde avgränsas som Natura område med vattenlagen
som skyddsform samt aftstrandängar, havsvikar och öwiga våtmarker, bäckars och
åars mynningsområden och landhöjningss&änder tas med i större uts&äckning, samt
aft alla skräntämekolonier införlivas i nätverket Natura 2000.

4.5.3.6 Perinnebiotoopit

BirdLife Suomi ry toteaa kulttuurimaisemien olevan huomattavan aliedustettuina
ehdotuksessa. Kulttuurimaisemien ja perinnemaatalouden lajisto taantuu samaa
vauhtia kuin vanhojen metsien lajisto.

4.5.4 Lajisto

MTKkatsoo, että monissa tapauksissa lajien pysyvää esiintymistä (pesimistä) alueel
la ei ole varmistettu. Aluevalinta on saatettu tehdä mm. kotkanja kalasääsken osalta
niiden ruoanhankinta-alueiden perusteella, muttei pesinnän perusteella.

Luonto-Liitto ry pitää Suomen erityisvastuunlintudirektiivinliitteen 1 lajeista
olevan paljon EU:n keskivertomaata raskaampi. Siksi ympäristöministeriön monta
Keski-Euroopan maata laajempi Natura-esitys on hyvin perusteltu. Siitä ei ole varaa
tinkiä ilman, että suotuisan suojelun tason tavoitteleminen vaarantuu. Silti uhan
alaisten ja vähälukuisten lajien suojeluun tulee panostaa Suomessa aivan uudella ta
valla; yhtään luokklin erittäin uhanalainen (E)ja vaarantunut (V) kuuluvan lajien pe
simäpaikkaa ei ole varaa enää menettää.

Luonto-Liitto ry katsoo, että erityisesti metsäpeuran suojeluifiannetta on paran
nettava mm. riittävän suurten metsämantereiden luomisella eri puolille Suomea.
Lisäksi on parannettava liito-oravan elinympäristöjen puutteellista huomioimista
Naturassa, saimaannorpan sopivien ranta-alueiden säilyttämistä Naturassa olevien
merkittävien alueiden ohella sekä huomion klinnittämistä myös vielä suojelematto
mien raakkujokien luonnonifian säilyttämiseen.

WWF:nlajityöryhmätkatsovatNaturan pääosin turvaavanlajityöryhmien asi
antuntemuksen piiriin kuuluvien lajien elinpaikat kohtuullisesti.

WWF katsoo, että kiljuhanhen osalta erityisesti Liminganlahdella ja Hailuodos
sa tulisi osoittaa syysmetsästykseltä rauhoitettuja kohteita. Samoin keväistä liikku
mista tulisi rajoittaa levähdyspaikoilla mahdollisimman vähäiseksi.

WWF:n mielestä esitys ei turvaa valkoselkätikan suotuisaa suojelun tasoa Poh
jois-Karjalassa.

BirdLife Suomi ry toteaa, että eräiden luontoomme keskeisesti kuuluvien lajien
häviämisuhka onjo todellinen. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota valkoselkätikan
kaikkien pesimä-ja ruokailubiotooppien suojeluun.
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BirdLife Suomi ry katsoo, että vaikka Naturan saaristoluonnon kohteet ovat edusta
via, räyskän pitkäaikaisia pesimäluotoja tulisi suojella enemmän.

WWF pitää saukon kannalta tärkeänä, että Natura-esityksestä löytyyjokien suu-

osia ja pikkulampia yhdistäviä puroja. Pienten jokien puute Naturassa uhkaa osaltaan

saukkoa. Natura ei edistä saukon suojelua, jos ranta-alueita saa käsitellä esim. met

sätaloudellisesti tai rannalle rakentaa. Pienvesikohteitaja reittivesimosaiikkeja tulisi

muutenkin lisätä Natura-esitykseen.
Natur och Miljö r.f. anser, attskyddet av uftern borde förbättras så att dess före

komstområden utvidgas att omfatta också vattendragens sfrandzon och allfid hela

mynningsområdet för ett fiertal vattendragsom mynnar ut mellan Lovisa i öster och

Lestijoki i norr. Förutom för uttern är dessa vattendragviktiga för vandringsfisk.

WWF:n mielestä naalinsuojelemiseksi Natura ei tuo mitään uusia työkaluja eikä

naalin suotuisan suojelun tasoa saavuteta pelkästään elinalueiden suojelemisella.
Wi\TF toteaa, että esitys kattaa kohtuullisen hyvin saimaannorpan esilntymis-ja

lisääntymisalueet. Suurin puute saimaannorpan osalta on potentiaalisten levittäyty

misalueidenvähäisyys. Potenfiaalisia ja tärkeitä lisääntymisalueita ovat Etelä-Savon

ja Kaakkois-Suomen alueet Lietvesi, Luonteri ja ilkonselka. Lisäksi Puruvesi voisi toi

mia uutena alueena.
WWF katsoo esityksen kattavan hyvin erityissuojeltavien kovakuoriaislajien

suomalaiset tunnetut esiintymispaikat.
WWf:n näkemyksen mukaan esitys on direkifivissä olevien ja siihen lisättäviksi

ehdotettujen uhanalaisten putkilokasvilajien kannalta melko kattava. Lajit tarvitse

vat suojelun lisäksi hoitotoimia.
WWF:n mielestä olisi perusteltua esittää suojelualueet niille lajeille, joille Suo

mi sai neuvoteltua poikkeukset ja näistä erityisesti toutaimelle ja merilohelle. Lisäksi

Suomen tulisi esittää lajilistalle saimaanlohi ja saimaannieriä, jotka ovat selkeästi

erittäin uhanalaisia lajeja.

4.6 Toteuttaminen

46.l Yleistä

WWF toteaa, että Natura edellyttää vanhojen suojeluohjelmien määräaikaista toteut

tamistaja parantaa näin maanomistajan asemaa.
Metsäteollisuus ryja Teollisuudenja työnantajain keskusliitto katsovat, että

kohteiksivalituifia alueilla pitäisi edistää myös joustavaa maankäyftöä ja maanomis

tajalla pitäisi olla selkeätmäärittelytmm. metsätalouden harjoittamismahdollisuuk

sista.
Suomen Luonnonsuojeluifitto pitää hyvänä asiana, että pyritään käyttämään

mahdollisemman monipuolista suojelukeinovalikoimaa.

Metsästäjäin Keskusjärjestö toteaa, että eduskunnan ympäristövaliokunnan

mietinnön ja hallituksen luonnonsuojelulakiesityksen perusteluiden pohjalta tode

taan, että Natura-kohteille ei voida asettaa direkifivien velvoitteita tiukempia käyt

törajoituksia, vaikka luonnonsuojelulainsäädännön mukaan se näyttäisikin olevan

mahdollista. Siksi Natura-ohjelmaan sisältyvien alueiden käyttörajoitukset tulee

mitoittaa kohteen todellisten suojelutavoitteiden mukaisesti välttäen ylimitoitettuja

rajoituksia.
Saamelaiskäräjät katsoo, että valtionmaita ja niiden käyttöä koskevat tulosta

voitteet ovat osittain ristiriidassa luonnon kestävän kehityksen kanssa ja ne on tar

kistettava saamelaisten oikeuksia vastaaviksi.
5aamelaiskäräjiennäkemyksen mukaan luonnonsuojeluviranomaisila yksinään

ei ole riittävää tietoa, taitoa, tahtoa tai edes lainsäädännöllistä perustaa, jotta Natura

2000-ohjelma voitaisiin käytännössä toteuttaa ottaen huomioon sekä ohjelman tavoit

teidentoteutuminenettäsaamelaistenperusoikeuksienjaihmisoikeuksientoteutuminen.
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Saamelaiskäräj ät toteaa, että Natura 2000 -verkostoa voidaan toteuttaa saamelaisten
kofiseutualueella nykyään olemassaolevien lainmukaisten suojelualueiden sekä erä
maa-alueiden puitteissa.

MTK pitää maanomistajienkannalta vaarallisena, jos suojelu toteutuu erityisla
kien yleiskielloilla, suojelusta ei tällöin tarvitse maksaa maanomistajalle korvausta.

MTK:n mukaan Natura-alueista täytyy tehdä erityinen suojelualueen perusta
mispäätös. MTK kysyy, miten jäsenmaa voitaisiin velvoittaa laatimaan Natura-aluei
ta varten toteuttamisjärjestys, toteuttamaan ne määräajassa ja laatimaan niitä varten
käyttösuunnitelmia (4.4 artikia) ellei niitä erikseen tarvitse perustaa. Näin ollen suun
niteltu Natura-verkoston toteuttaminen on luontodirektiivin vastainen. Sen vuoksi
luonnonsuojelulaklin tulisi lisätä selvät toteuttamis-ja korvaussäännökset. Myös eri
tyislaeista puuttuvat Natura-alueiden suojelua vastaavat korvaussäännökset.

SLC anser, aft Natura -områdena bör i första hand grundas i stöd av natur
vårdslagen, så attvederbörliga ersäth-tingar kan garanteras åt områdenas ägare. Den
övrigalagstiffiuingen måste också ändras så aft alla parter kan garanteras ett tilfräck
ligt rättsskydd. Man kräver också att det i NVL bör intas stadganden om skydds
formerna för Natura-områdena och att lagen bör ändras så att den till sin innebörd
motsvarar vederbörande EU -direktivs stadganden.

Metsäteollisuus ryja Teollisuudenjatyönantajainkeskusliltto katsovat, että esi
tyksen pinta-alatiedot ovat edelleen epämääräisiä, koska ohjelman suojelun erilainen
sisältö ja toteuttamistapa nykyisiin suojelualueiden, -ohjelmien ja kaavamääräysten
suojeluvaikutukseen verrattuna voivat käytännössä muuttaa lukuja merkittävästi.

Suomen Luonnonsuojeluliitto pitää tärkeänä, että valittavat suojelukeinot täy
simääräisesfi turvaavat Natura 2000 -kohteiden luontoarvot.

Suomen Luonnonsuojeluliitto edellyttää, ettei Natura 2000 -ohjelma saa romut
taa mahdollisuutta valtakunnallisesti arvokkaimpien kallioalueidenlakisääteiseen
suojeluun.

4.6.2 Toteuttamiskeinot

Energia-alan keskusliitto katsoo, että Natura 2000 -verkostoon ehdotettujen alueiden
suojelun toteuttamiskeinona tulee käyttää ensisijaisesti luonnonsuojelulakia, sillä
tällöin alueiden omistajilla on mahdollisuus saada suojelusta asianmukainen korva
us. Muuta lainsäädäntöä voidaan suojeluun käyttää vain poikkeustapauksissa. Esi
merkiksi vesilaki ei mahdollista luonnonsuojelua sinänsä, joten sitä ei tule käyttää.

Suomen Luonnonsuojeluliitto pitää vesilain käyttöä erityisen ongelmallisena ar
vokkaiden lintuvesien suojelukeinona. Laki estää vesien kuivatuksen, mutta sen avul
Ja ei pystytä suojelemaan rantametsiä. Vesilaki ei SLL:n mukaan myöskään sovellu
toteuttamiskeinoksi arvokkaisiin pienvesiin kuuluvien lampien, pienten purojenja
jokien sekä fiadojenja glo-järvien suojeluun.

MetsästäjäinKeskusjärjestö toteaa, että huomattava osa valtion maille suunni
telluista suojelualueiden laajennuksista on voimassa olevan luonnonsuojelulainvas
taisia; vanhoja valtion alueita ei voida liittää jo perustettuihin suojelualueisiin.

Suomen Luonnonsuojeluliifto katsoo, että ainakin vesi-ja maa-aineslainkäytös
sä esiintyy merkittäviä ongelmia. Maa-ainelakia esitetään SLL:n mukaan usein suo
jelukeinoksi kohteille, joilla on merkittäviä harjukasvillisuuteen, uhanalaisiinlajei
hin tai harvemmin puuston luonnontilaiseen rakenteeseen liittyviä arvoja (Hällä
mönharju-Valkeiskangas Vieremänja Fyhännän kunnissa). Maa-aineslakia esitetään
myös toteuttamiskeinoksi kallioalueille, joilla on uhanalaista ja vaateliasta kalliokas
villisuutta, uhanalaisia lajeja,luonnonfflaista puustoa tai vesitaloudenluonnontilai
sia korpia ja rämeitä (esim. Haaviston alueen kaffiot Karkkilassa).

Luonto-Liitto ry katsoo, että soiden suojelun ja ennallistamisen toteuttamiseksi
tarvitaan luonnonsuojelulain mukaista suojelua, eikä siihen riitä rakennuslaki kuten
eräissä kohteissa on tulkittu. Suomen ympäristökeskuksen tulisi antaa soidensuoje
lualueiden rajaukseen liittyvää koulutusta.
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Suomen Luonnonsuojeluliitto pitää tarpeeffisena linnustollisesli arvokkaiden ranta-
metsien suojelua luonnonsuoj elulailla.

Luonto-Liitto ry katsoo, että lintukosteikkojen suojelun toteuttamiskeinona tu
lee olla pääsääntöisesti luonnonsuojelulaki.

Luonto-Liitto ry:n mukaan suotuisan suojelun tason saavuttamiseksi tulisi met
sien ennallistamiseen kiinnittää huomiota nykyistä huomattavasti laajemmassa mi
tassa esimerkiksi Etelä-Suomen boreaalisten luonnonmetsien s uojelussa. Tärkeim
mille metsämanneralueille onlaadittava hoito-ja käyttösuunnitelmat, joissa aktiivi
sen ja passilvisen ennallis tamisen keinoin kohennetaan metsäluontomme uhanalai
sen eliölajiston selviytymismahdollisuuksia.

Suomen Luonnonsuoj elullitto katsoo, että mikäli harju-tai kallioalueffla onbio
logisia suojeluarvoja, suojelukeinoihin tulee liittää vähintäänkin hoito- ja käyttö-

suunnitelmaan pohjautuva metsäsuunnittelu. Monissa tapauksissa myös luonnon

suojelulakin mukaista suojelua on perusteltua käyttää.
Luonto-Liitto ry toteaa, että harjujen havumetsäisten ja kallioidenluontotyyp

pien suojelussa on tavoitteena on suojella koko luontotyyppiä mahdoffisimrnan luon

nontilaisina eliöyhteisöinä, jota pelkkä maa-aineslaki ei turvaa. Erityisesti luonnon

suojelulakia suojelukeinona edellyftäviä harjuj a ovatvaltakunnallisen harjujensuo

jeluohjelman kohteet ja Suomen Akatemian harjututkimuksessa biologisesfi arvok

kaiksi havaitut kohteet. Maa-aineslaki sotii EU:n harjuluonnon suojelutavoitteita
vastaan erityisesti, kun sitä käytetään suojelukeinoja harjualueilla, joilla on merkit
täviä harjukasvillisuuteen tai puuston luonnontilaiseen rakenteeseen liittyviä arvo

ja. Mikäli harju- tai kallioalueella on biologisia arvoja (edustavaaja vaateliasta kas

vUlisuutta, uhanalaista lajistoa, puustoltaan luonnontilaisen kaltaisia metsiä,vesita

loudeltaanluonnonifiaisia korpia ja rämeitä, pienvesiarvoja, lehtoja jne), suojelukei

noihin tulee liittää vähintäänkin hoito-ja käyttösuunnitelmaan pohjautuva metsä-

suunnittelu.
WWF:n mukaan Naturan tarkoituksena on luontotyyppien ja lajien s uojelemi

nen eikä sitä aina voida toteuttaa pelkästään ohjaavien lakien avulla. Esim. harjumet

sien osalta maa-aineslaki turvaa kyllä harjumuodostuman, mutta silloin kun harju-

metsän alueella esiintyy myös suojeltavia lajeja tulee toteuttamiskeinona olla maa

aineslain lisäksi vähintään metsälaki jajoissain tapauksissa luonnonsuojelulaki. Ti

lanne on sama purojen, lampien ja jokien reunapuustojen osalta.

Natur och Miljö rf anser, attanvändningen av marktäktslagen som skyddsform

för åsar är inte heller tillräcklig i de falldå det är en speciellvegetation eller sällsynta

och hotade arter man viil skydda.
Luonto-Liitto ry katsoo, että mikäli viljelysmaiden monimuotoisuuden suojelua

ei pystytä enää edistämään Natura-verkostonlaatimisprosessin kautta, tulee asiaa

kiirehtiä esim. vastaavalla maatalouden ympäristötuen kehittämisellä, kuten esim.

Irlannissa on tehty.
Suomen Greenpeace toteaa, että esitetyt Natura-kohteiden suojelukeinot ovat

pääosin lieviä ja epäilee voiko esim. metsälaki olla riittävä keino suojella ko. luon

totyyppejä.
BirdLife Suomi ry:n mukaan Natura-alueiden suojelun toteuttamista pelkästään

rakennus-, maa-aines- tai vesilailla tulee välttää. Rakennus- tai maa-aineslailla suo

jeltu kohde voidaan käytännössä hävittää täysin laillisella avohakkuulla.

BirdLife Suomi rykatsoo, että vesilailla suojeltujen kosteikkojen rantavyöhyk

keille kohdistuu erityisesti Etelä-Suomessa huomattavia rakennuspaineita, jotka as

teittain syövät alueen suojelu-ja virkistysarvon. Luonto-ja lintudirekfiivin mukai

sen muuttamiskiellon vaikutusta ei ole mitattu oikeustoimin eikä sen käytännön

merkityksestä ole tietoa. Arvokkaimpien kosteikkojen rantavyöhykkeen suojelua ei

tule jättää toistaiseksi tulkinnanvaraisen kiellon varaan.

KalatalouderLkeskusliitto edellyttää, että toteuttamiskeinoksi tulee valita ainoas

taan luonnonsuojelulain nojalla tapahtuva sopimusperusteinenrauhoittaminen,koska

ainoastaanluonnonsuojelulakitakaa maa-ja vesialueiden omistajffle täyden korvauksen.
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WWF:n mukaan kullekin Natura-alueelle on saatava selkeät ohjeet toimenpiteistä,
joita saa tehdä. Suojelualueiden suunnittelutyöryhmissä tulisi olla edustettuina eri
inttessitahot maanomistajista luonnon virkistyskäyttäjlin ja ympäristöjärjestöjen
edustajiin.

4.6.3 Toteuttamisen kustannukset

Puu-ja erityisalojenifitto edellyttää, että ohjelma onlaadittava siten, ettei siihen tar
vita uusia valtion rahoituspäätöksiä. Ohjelman rahoitusta ei voida rakentaa mahdol
listen EU-tulden varaan.

Suomen Greenpeace ry toteaa, että ympäristöministeriön tulee ottaa lausunto
j en osalta huomioon, että mm. useat kunnat ovat ottaneet kantaa Natura-verkostoa
vastaan tietämättä kuinka taloudellinen toiminta voidaan turvata valtioneuvoston
niin harkitessa. Maanomistajien huoletvoidaan parhaiten ottaa huomioon varmis
tamalla riittävä budjeffirahoitus alueiden hankkimiseksi tarvittaessa suojeltaviksi
luonnonsuojelualueina.

Suomen Kommunistinen Puolue vaatii, että luonnonvarojen käytöstä eniten
hyötyvät suuryritykset laitetaan maksamaan pääosa suojelun kustannuksista. Tämä
voidaan toteuttaa esimerkiksi säätämällä ns. luonnonvaramaksu mm. puunjalos
tus-, kaivos-, metalli-, energia-, elintarvike-ja rakennusaineteollisuuden suuryrityk
sille.

4.6.4 Käytönrajoituksen korvaaminen

MTKvaaffi, että kaikissa tilanteissa tulee maanomistajille taata Natura-alueiden suo
jelun aiheuttamista menetyksistä täysimääräinen korvaus. SuomenKuntaliillo puo
lestaan katsoo, että lainsäädäntöä tulee tarkistaa siten, että myös muiden lakien no
jalla Natura 2000 -verkoston toteuttamisesta aiheutuva merkityksellinen haitta tulee
yksiselitteisesti korvattavaksi.

4.7 Mahdolliset seurausvaikutukset

4.7.I Yleistä

Energia-alan keskusliitto toteaa, että alueiden valinta Natura 2000-verkostoon tulee
tapahtua kokonaisvaltaisen, alueen eri käyttötarpeet huomioon ottavan harkinnan
perusteella. Tiedossa olevat ristiriitaiset käyttötarpeet on ratkaistava ehdotusta laa
dittaessa, eikä myöhemmin luonnonsuojelulain66 §:n 2. ja 3. momentin nojalla, kuten
ympäristöministeriö ehdottaa.

Suomen Kuntaliillo katsoo, että verkoston toteutustavasta ja vaikutuksista ei ole
ollut riittävää, konkreeffista ja eriteltyä aluekohtaista tietoa. Siksi ehdotuksen ylei
sestä ja aluekohtaisesta merkityksestä on runsaasti epäfietoisuutta ja sekaannusta.
SuomenKuntallitto katsoo, että ympäristöministeriön laatimanmuistion “Natura
2000 -verkoston tavoitteet, oikeusvaikutuksetja toteuttaminen” liiteaineistossa ei ole
riittävän yksityiskohtaisesti tuotu esille sitä, miten hanke muuttaa nykyisiä käyttö-
muotoja juuri kyseisellä alueella ja niillä alueilla, jotka rajautuvat näihin alueisiin.
Materiaalissa ei ole liioin arvioitu, kuinka riittävinä nyt esitettyjä suojelurajoituksia
voidaan pitemmällä aikaväifilä pitää.

Metsäteollisuus ryja Teollisuudenjatyönantajainkeskusliitto pitävät ohjelman
todellisia vaikutuksia edelleen epäselvinä. Alueisiin kohdistuvat käyttörajoitukset
määräytyisivätkulloinkinsuojeltavan intressin perusteella ja olisivat useissa tapauk
sissa ennalta määrittelemättömiä. Erityisen ongelmallisia olisivat oikeusvaikutukset,
jotka kohdistuisivatkohteiden reuna-alueilla harjoitettaviln toimiin. Oikeusturvan
toteutumisen kannalta tilanteen epämääräisyys on kestämätöntä.
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Suomen Rakennusinsinöörien liitto toteaa, että osa Natura-ehdotuksesta sisältää
alueita, joilla on aloitettu tai suunniteltu toteutettavaksi rakennustoimenpiteitä. Li
säksi osalla alueita sijaitsee maarakennustoimirirtalle tärkeitä maa-ainesten ottoaluei

ta. Liitto katsoo yhteiskunnallisin ja kansantaloudellisin perustein, että Natura 2000

-ohjelmaan ei tulisi sisällyttää sellaisia alueita, joiden mukanaolo suojeluohjelmassa

vaarantaisi suunniteltujen maa- ja vesirakennushankkeiden toteuttamisen tai ole

massa olevien liikenneväylien käytön, ylläpitämisen ja parantamisen kannalta väit

tämättömien toimenpiteiden suorittamisen. Näistä alueista tulisi neuvotella liiken

neministeriön ja sen alaisten organisaatioiden kanssa.

4.7.2 Vaikutukset maanomistajan maankäyttöön

Ympäristö-ja luonnonvarainneuvosto katsoo, että olisi tullut tiedottaa, minkälainen

alueen käyttömahdollisuus on verkostoon liittämisen jälkeen ja toteaa, että epäsel

väksi jää vaikutus rajanaapureille tai valuma-alueella sijaitseville toiminnoille.

4,73 Elinkeinoelämä

4.7.3.! Luontaiselinkeinot

Saamelaisasiainneuvottelukuntaja SÄRÄHKKÄ- SÄPMI, saamelaisnaisjärjestö

vaativat, että saamelaisten suoja harjoittaa poronhoitoa, metsästystä ja kalastusta ko

tiseutualueellaan eli Inarissa, Utsjoella ja Enontekiöllä sekä Sodankylän Lapin palis

kunnan alueella varmistetaan.
Saamelaiskäräjät katsoo saamelaisten perusoikeuksienja ihmisoikeuksien toteu

tumisen edellyttävän, että saamelaisten elinkeinojen harjoittamista ei rajoiteta Na

tura 2000 alueilla, vaan suojelutaso sovitetaan saamelaisten asemaan. Saamelaisten

tulee voida jatkaa asumistaan, vapaata liikkumistaan ja tähänastisia toimintojaan

myös kaikilla Natura 2000-verkostoonliitettävillä alueilla entiseen tapaan ilman mi

tään uusia rajoituksia.
Paliskuntainyhdistys vaatii, että paikallisten asukkaiden oikeudet luontaiselin

keinojen harjoittamiseen, metsästykseen ja kalastukseen sekä keräilytalouteen tulee

turvata nyt ja tulevaisuudessa Natura-alueilla,

SARAHKKÄ- SÄPIVII, saamelaisnaisjärjestö vaatii, että toteuttamiseenvaratut

rahat on kohdennettava vesistöjen ja maiden hoitoon ja kehittämiseen ja siten saa

melaisten elämisen mahdollisuuden turvaamiseen kofiseutualueilaan.

SARAHMCA - SÄPMI, saamelaisnaisjärjestö katsoo, että Natura 2000 Pohjois-

Suomen alue voitaisiin s uoj ata s aamelaisalueeksi, luontaistalousalueeksi ja maaseu

tualueeksi.

4.7.3.2 Kalatalous

Kalatalouden keskusliitto katsoo, että mikäli alueet nyt, ilman riittäviä perusteita,

liitetäänNatura-verkostoon, ei omistajilla ole minkäänlaisia oikeusturvakeinoja,joil

la he voisivat suojautua tulevilta, yleiseurooppalaiseen suojelukäsitykseen perustu

vilta käyllörajoituksilta, esim. kevätmetsästyksen, kalojen kutupyynninja pintaverk

kokalastuksen sekä istutuksen osalta. Lisäksi paineet Natura-alueiden saattamiseksi

tulevaisuudessa valtionhallinnon alaisuuteen tulevat lisääntymään. Päätäntävallan

osittaisellakin siirtämisellä voi olla merkittäviä seurauksia kyseisten alueiden kalata

lousjärjestelmälleja kalakantojen hoidolle. Siksi keskusliitto esittää, että Suomen Na

tura-verkostoon ei liitetä lainkaan yksityisomistuksessa olevia vesialueita.

SuomenKalankasvattaj aliitto ry katsoo, että vesiviljely-yrittäjien toimintamah

dollisuudetsaattavatvaikeutua Natura -verkoston toteutuessa. Koska laitokset sijait

sevat aina isoissa vesistöissä, sisämaassa tai merellä, saatetaan niiden tulkita olevan

joko Natura -kohteissa tai niiden vaikutusalueella.
Suomen Kalankasvaftaj aliitto ry:lle on epäselvää, miten Natura -kohteissa tai

vaikutusalueilla olevia vesialueita on jatkossa mahdollista vuokrata kalanviljely
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käyttöön riippumatta siitä, onko yrittäjällä voimassa oleva vesilupa. Samoin on epä
selvää, miten elinkeinoon suhtaudutaan vesilupien(ympäristölupien)uusimiskäsit
telyssä kyseisissä Natura -kohteissa tai vaikutusalueella.

Suomen Kalankasvattajaliitto ry pitää tärkeänä, että vesiviljelyelinkeinon toi
mintamahdollisuudetvarmistetaan koko Natura -verkoston alueilla. Päätöksissäja
tulkintatilanteissa tulee käyttää vesiviljelyri uusinta tutkimustietoa ja kyseistenlai
tosten vesistötarkkailutuloksia, Myös elinkeinon taloudelliset, sosiaaliset, työllistä
vätja kulttuurivaikutukset tulee ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti.

4.7.3.3 Metsätalous

Puu-ja erityisaloj en liitto ja SAK vaativat, ettei Natura saa vaikeuttaa metsäteolli
suuden puuhuoltoa.

Puu-ja erityisalojenilitto katsoo, että vail’±a Natura-ohjelmaanotetussa kohtees
sa sallittaisiinkin taloudellista toimintaa, aikaisempaan kokemukseen perustuen on
odotettavissa, että Suomen luontojärj estöt tulevat tällaisen toiminnan estämään.

Metsäteollisuus ryja Teollisuudenjatyönantajainkeskusliittovaativat, ettei oh
jelma saa vaarantaa yhteiskunnan tai kansantalouden kehitystä erityisesti metsäte
ollisuuden osalta.

4.7.3.4 Maatalous

Saaristoasiain neuvottelukunta katsoo, että Naturan vaikutus ulkopuolelle jättää
maaseudun kehittämisedellytykset uuden epävarmuustekijänvaraan.

Maitovaliokuntavaatii, että on luotava edellytykset sekä järkevän luonnonhoi
don että karjatalouden harjoittamiselle.

Suomen kommurilsfinenpuolue katsoo, että monessa tapauksessa myös perin
teiset maaseutuelinkeinot hyötyvät luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta.

4.7.3.5 Matkailu

Suomen kommunistinen puolue pitää matkailun alalla itsestään selvänä, että paikal
liset asukkaatkin voivat hyötyä suojelusta.

4.7.4 Liikenne

Metsäteollisuusryja Teollisuudenjatyönantajainkeskusliitto vaativat, ettei ohjel
ma saa vaarantaa yhteiskunnan tai kansantalouden kehitystä liikenne-, energiansilr
to- ym. verkostojen tai muun yhteiskunnan infrastruktuurin kehityksen osalta.

4.7.5 Energiatuotanto

Energia-alan keskusliitto edellyttää, ettei Natura 2000 -suojelualueverkosto saa es
tää eikä vaikeuttaa olemassa olevien energiahuollon toimintojen ja vireillä olevien
hankkeiden luvan saantia tai niiden toteutus-, käyttö-, kunnossapito-, perusparan
nus- tai laajennustoimintaa ohjelmaan valituissa kohteissa ja nlidenlähiympäristös
sä, jos toiminnan yrnpäristövaikutukset eivät toimenpiteiden seurauksena merkittä
västilisäänny.

Energia-alan keskusliitonmielestä Natura 2000-alueita ei tule ulottaa nykyisten
ja suunniteltujen energiantuotannon ja -siirron tarvitsemille alueille tai niiden vä
littömään läheisyyteen.

Metsäteollisuus ryja Teofiisuudenjatyönantajain keskuslIIttovaativat, ettei oh
jelma saa vaarantaa yhteiskunnan tai kansantaloudenkehitystä erityisesti vesivoiman
tai turpeen tulevan käytön osalta.

Suomen tuulivoimayhdistys ry katsoo, että rannikkoalueilla ja saaristossa erias
teiset suojeluinfressit, mukaan lukien Natura 2000 -alueet, rajaavat toteutuskelpois

Ympäritöministeriö .



poista tuulivoimapotentiaalia huomattavasti. Tuulivoiman rakentaminen ko. alueil
le voitaisiin useimmissa tapauksissa toteuttaa yrnpäristöhaitat minimoiden. Natura

2000-ohjelman laafimisessa on otettava huomioon tuulienergiankäyttömahdoffisuu

det rannikko-ja saaristoalueilla, Pohjois-Suomen tunturialueilla sekä muilla suotui

sula tuulienergian tuotantoalueilla.
Turveteollisuusliitto toteaa, että Keski-Suomen ympäristökeskus on jo viime

vuoden puolella ottanut Natura-ohjelmaan vedoten kielteisen kannan erään yksityi
sen turvetyömaan perustamissuunnitelman suhteen. Esimerkki viittaa siihen, että

turvetuotantoa halutaan rajoittaa Natura-alueiden ulkopuolisillakin alueilla. Maan

omistajien mahdollisuus hyödyntää omistuksessaan olevia turvesoita saattaa siten

kohdata rajoituksia ilman, että maanomistajalla on mahdoifisuus saada korvausta me

nettämästään tarpeen myyntitulosta.
Turveteollisuusliitto katsoo, että Natura-ohjelma saattaa liian väljästi tulkittuna

merkittävästi vaarantaa turveteollisuuden ja Suomen energiatalouden etuja ja aihe

uttaa maanomistajille suuria taloudellisia menetyksiä. Turveteollisuudennäkökoh

dat tulisikin ottaa huomioon Natura-ohjelmaa toteutettaessa erityisesti suojelualu

eiden ulkopuolisten Natura-kohteidenja niiden lähialueiden osalta. Käyttörajoituk

sia harkitessaanviranomaisten tulisi ottaa huomioon mm. luonnonmonimuotoisuu

den parantamismahdollisuus suon pohjien jälkikäytön avulla.

4.7.6 Kawostoiminta

MTK katsoo, että Natura- kohde estää tehokkaasti alueen sisäisen ja ulkopuolisen

kaivostoiminnan.
Metsäteollisuus ryja Teollisuudenjatyönantajainkeskusifitto vaativat, ettei oh

jelma saa vaarantaa yhteiskunnan tai kansantalouden kehitystä kaivannaisteollisuu

den osalta.
Lapin Kullankaivaj ainLiitto rykatsoo, että kullankaivuu ei tarvitse enempää ra

joituksia kuin mitä nykyiset säädökset sisältävät. Kullankaivuu tapahtuu tällä hetkel

lälähes kokonaan ehdotettujen Natura-alueiden sisällä. Kullankaivuu voitaisiin ot

taa EU:n suojelukseen erikoisena osakulttuurina, jolla Suomessa on yli 120-vuotiset

perinteet. Jatkuvilla lisärajoituksilla tämä erikoislaatuinen toiminta ja pitkä perinne

saadaan tuhottua Suomesta ja samalla koko EU:sta. Natura 2000-verkosto ja sen mah

dollisesti asettamat rajoituksetvoivat muodostua selväksi uhaksi kullankaivuulle.

LapinKullankaivajain Liitto rykatsoo, että Natara-verkostolla ei tulisi rajoittaa

kullan etsimistä eikä kaivamista. Nykyisellään luonnonsuojelulaki sallii kullankai

vuun. Rakentamista valtausalueelle tullaan säätelemäänja rajoittamaan kaivoslain

muutoksessa, jonka pitäisi tulla voimaan jo heinäkuussa 1997,

Lapin Kullankaivaj ain Liitto ry toteaa, että koska kullankaivuutoiminta koneel

lisena tapahtuu suljetulla kiertovesisysteemillä, ei sillä ole vaikutusta ympäröiville

alueille. Lapiokäivuussa käsitellään niin pieniä maa-ja vesimääriä, että niillä ei sen

vuoksi ole vaikutusta. Kevättulvat vaikuttavat selvästi enemmän ja laajemmalle

alueelle kuin kullankaivuu. Maininta, että korvaus suoritetaan erityisen oikeuden

haifijalle, jos hänelle aiheutuu rajoituksesta “merkityksellistä haittaa”, on epämääräi-.

nenja sallii liiaksi tilaa tulkinnalle. Ainmaifimainen kullankaivuu vaatii jo nykyisel

läänvesiluvan. Uusia lupamenetelmiä ei toiminta tarvitse, Natura-ohjelmalla ei saisi

estää uusien alueiden etsimistä. Kullankaivuun kaltainen toiminta ei ole käivostoi

mintaan verrattavaa vaikutuksiltaan, joten sitä tulee myös kohdella toisin kuin kun

teisiin maa-aineksiin kohdistuva kaivostoiminta,

4.7.7 Maankäytön suunnittelu

Metsäteollisuus ryja Teollisuudenja työnantajain keskusliitto vaativat, ettei ohjel

malla pyritä vaikuttamaan jo kaavoitettujen alueiden käyttöön taihankkeisiin, joiden

suunnittelu on jo vireillä.
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Energia-alan keskusliitto katsoo, ettei Natura saa estää kaavoituksellisesti vahvistet
tuja suunnitelmia ja toimintoja kuten voimajohtoalueita, joilla tulee sallia kaikki kaa
van mukainen alueen käyttö.

Energia-alan keskusliitto vaatii, että yleisesti maankäytön osalta on turvattava
energiahuollon kannalta keskeisten kehittymismahdollisuuksiensäilyminen kuten
muun muassa tuulienergian rakentamiseen tarvittavat tuntureiden lakialueet ja ran
nikkoalueet sekä voimajohtojen rakentamiseen tarvittavat alueet.

4.7.8 Valtion ja kunnan talous

SuomenKuntaliitto vaatii, että luonnonsuojelualueiden ja luonnonmonimuotoisuu
den turvaamisen kunnille aiheuttamien verotulojen menetysten osalta tulee ryhtyä
nopeisiinkompensaafiotoimlin sekä toteuttaa viipymättä jo aiempien suojelupäätös
ten yhteydessä sovitut toimenpiteet. Myöhemmässä lausunnossaan Suomen Kunta-
liitto vaatii lisäksi, että kompensaatiotarpeen selvittämisen jälkeen kompensaafiois
ta tulee sisällyttää kannanotto valtioneuvoston päätökseen Natura 2000-verkostoa
koskevasta ehdotuksesta ja kunnille tulee suorittaa korvaus Natura 2000 -verkoston
toteuttamisesta aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista, menetetyistä työpaikois
taja verotulomenetyksistä.

WY.TF toteaa, että Natura-ohjelma mahdollistaa EU:n luonnonsuojelun toteut
tamiseen käytettävien rahoituskeinojen ohjaamista suomalaisen luonnonsuojelun
tukemiseen. Nämä varat ohjautuvat pääasiassa maakunifin, kunfiin ja maanomista
jille eri muodossa.

4.7.8.1 Työllisyys

SAK toteaa, että ehdotus ei puhu mitään siitä, miten korvataan menetetyt tai mah
dolliset syntymättä jääneet työpaikat.

Puu-ja erityisaloj en liitto katsoo, että ympäristöministeriön esitys Natura-2000-
ohjelmaksivaikuttaisi merkittävästi mm. Pohjois-ja Itä-Suomen työllisyyteen. Oh
jelma johtaisi mm. siihen, että Pohjois-ja Itä-Suomen sahateollisuus joutuisi supis
tamaan toimintaansa, Kemijärven sellutehtaalla ei olisi alueelta saatavaan raaka-ai
neeseen perustuvia toimintaedellytyksiä, Lappiin ja Pohjois-Karjalaan suunnitteilla
olevia malmikaivoksia ei voisi avata ja Vuotoksen tekojärveä ei saisi rakentaa, mika
kaikki aiheuttaisi Pohjois-ja Itä-Suomeen välittömästi lisää työttömyyttä ja huomat
tavia aluetaloudellisia menetyksiä.

4.7.9 Virkistyskäyttö, kalastus ja metsästys

Saamelaisasiainneuvottelukunta toteaa, että mikäli Tenojokeen kohdistetaan suoje
lutoimia, jotka kohdistuvat lohenkalastukseen, vaikeutetaan tällöin tosiasiallisesti
saamelaisten asemaa kahden eri valtion alueella.

MetsästäjäinKeskusjärjestö toteaa metsästyksen osalta, että dfrekffiviteivätkiel
lä metsästystä edellyttäen, että suotuisa suojelun taso säilyy Luontodirektiivin mu
kainenlajeja koskevien häiriöiden estäminen tarkoittaa merkittävästi direktiivin ta
voitteisiin vaikuttavia häiriöitä eikä se koske ko. aluetta.

Paliskuntain yhdistys vaatii, että paikallisten asukkaiden oikeudet metsästyk
seenja kalastukseen tulee turvata nyt ja tulevaisuudessa Natura-alueilla.

Metsästäj äin Keskusjärjestö toteaa, että esim. metsästyksen totaaifidellot ja pel
kästäänhirven ajon salliminen ovat yfflyöntejä suojelussa. Taloudeifisten, sosiaalisten
ja sivistyksellistennäkökohtien sekä alueellisten ja paikallisten erityisplirteidenhuo
mioonottaminen edellyttää nimenomaanmetsästyksensallimista. Metsästyksenkiel
tämiselle tai rajoittamiselle ei ole olemassa mitään biologisia perusteita.

Suomen Kalamiesten Keskusliitto vaatii, että Natura-ohjelman tulee sallia ve
sistöjen kunnostustoimet, joiden tarkoituksena on parantaa vesistöjenkalataloudel
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lista arvoa, Natura-alueella ei saa estää virkistyskalastajille tärkeiden rantautumis
paikkojen luonfia eikä veneiden laskuluiskien rakentamista. Toisaalta lausunnonan
taja katsoo, että Natura-verkosto tukee osaltaan virkistyskalastusta. Luontaisesti ii
sääntyvfinkalalajeihin pääasiassa keskittyvä virkistyskalastus vahvistaa osaltaan kan

salaistenluontosuhdettaja edistää ihmisten ympäristömyönteistä ja -läheistä ajattelua.

4.7.10 Alueelliset vaikutukset

Saaristoasiain neuvottelukunta toteaa, että Naturalla voi olla myös myönteisiä vai

kutuksia saaristo-ja vesistöalueiden kehittämisen kannalta.
Saamelaisasiain neuvottelukunta toteaa, että oikeusvaikutuksetja niiden mer

kitys saamelaisten asemaan ovat epäselviä. Saamelaisten erityistarpeet on otettava

huomioon sillä tavoin, ettei ohjelma tee tyhjäksi saamelaiskulttuurin ylläpitoa ja ke

hittämistä.
5aamelaisasiain neuvottelukuntavaatii, että mikäli Naturaan sisältyysaamelais

ten kulttuurin harjoittamista vaikeuttavia osia, on ne poistettava ohjelmasta.

Saamelaiskäräjätkatsoo, että nyt olemassa olevia suojelualueita ja erämaa-alu

eita voidaan ottaa verkoston mukaisiksi EU:n suojelualueiksi sillä edellytyksellä, että

verkoston luominen ei rajoita yhtään saamelaisten asumiseen, työllisyyteen, vapaa

seenliikkumiseen, perinteisiin elinkeinoihin, rakentamiseen ja omaisuuteen liittyvää

asemaa ja oikeuksia.
Saamelaiskäräjien mukaan verkoston sisällä yksityistä maanomistusta tulee

kunnioittaa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien mukaisesti.
Saamelaiskäräjätkatsoo, että Natura 2000 ohjelma on jälleen uusi saamelaisten

maankäyttöön vaikuttava toimenpide, jonka Suomen valtio on valmis toteuttamaan

siitä välittämättä, että saamelaisten asema maankäyttöä koskevassa lainsäädännössä

ei vielä toteudu perusoikeuksienja ihmisoikeuksien mukaisesti.

Saamelaiskäräjättoteaa, että on mahdollista, että saamelaisilla on alueisiin, joita

on nyt ehdotettu kuuluviksi Natura 2000 -verkostoon, Suomen valtiota parempi oi

keus. Natura 2000 ohjelmalla eiluonnoffisesti saa vaikeuttaa kyseisten oikeuksien tu

levialainsäädäntöratkaisuja.
Saamelaiskäräjienmukaan saamelaisten oikeudellinen asema tulee selvittää Na

tura 2000-verkoston alueella kiireesti ennen verkoston toteuttamista ja alueilla tulee

kunnioittaa ja toteuttaa saamelaisten perusoikeuksia, ihmisoikeuksia ja kulttuuri

itsehallintoa.

4.8 Valtioneuvoston päätös

SLC kräver, att statsrådetbör i sittbeslut om Natura 2000 klart definiera att det fort

sättningsvis är ffllåtet att på och inärheten avNatura- områdena ufföra åtgärder som

ärnödvändiga för bedrivandet av ett rafionelltjord- och skogsbruk. Rensning avvat

tendrag, muddring, bevattning, åkerdikning, skogsdikning etc. är åtgärder som en

ligt SLC är nödvändiga.
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