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TÄMÄ ASIAKIRJA 

 

Tarkoitus  

 
Marraskuussa 2010 Euroopan komissio julkaisi tiedonannon Energiainfrastruktuurien 
painopisteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen – suunnitelma integroitua eurooppalaista 
energiaverkkoa varten. Tiedonannossa komissio kehottaa lisäämään 
energiansiirtoinfrastruktuureja merkittävästi, jotta varmistetaan turvallinen, kestävä ja 
kohtuuhintainen energiansaanti kaikkialla Euroopassa ja vähennetään samalla 
hiilidioksidipäästöjä.  
 
Uudessa Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevassa asetuksessa (EU) N:o 347/2013 
vahvistetaan EU:n laajuiset puitteet EU:n energiainfrastruktuurin suunnittelua ja toteutusta 
varten. Asetuksessa vahvistetaan yhdeksän ensisijaista strategista infrastruktuurikäytävää 
sähkö-, kaasu- ja öljyalalla sekä kolme EU:n laajuista ensisijaista aluetta, jotka ovat 
sähkönsiirron valtaväylät, älykkäät verkot ja hiilidioksidin siirtoverkot. Asetuksella otetaan 
myös käyttöön avoin ja laajapohjainen prosessi. Sen avulla määritetään ja valitaan 
konkreettisia yhteistä etua koskevia hankkeita, joita tarvitaan ensisijaisten käytävien 
toteuttamiseksi.  
 
Kaikkien EU:ssa toteutettavien kehitystoimien tavoin energiansiirtoinfrastruktuurien on oltava 
täysin yhteensopivia EU:n ympäristöpolitiikan sekä luontotyyppidirektiivin ja lintudirektiivin 
(EU:n luontodirektiivien) kanssa. Tässä asiakirjassa neuvotaan, miten tämä voidaan 
parhaiten saavuttaa käytännössä. Siinä käsitellään etenkin luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 
mukaisen lupamenettelyn asianmukaista soveltamista. Artiklassa edellytetään, että kaikki 
suunnitelmat ja hankkeet, joilla todennäköisesti on merkittävä kielteinen vaikutus Natura 
2000 -alueeseen, on arvioitava asianmukaisesti ennen luvan myöntämistä. Siinä käsitellään 
myös vaatimuksia, jotka koskevat lajien suojelua laajemmalla alueella.  
 
Natura 2000 -alueita ei ole tarkoitettu kielletyksi alueeksi, eikä niiden kehittämistä ole suljettu 
pois. Kehitystoimet on vain toteutettava siten, että voidaan varmistaa niiden harvinaisten ja 
uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelu, joiden vuoksi alue on nimetty Natura-alueeksi. 
Usein tämä voidaan saavuttaa huolellisen suunnittelun sekä hyvän ja laaja-alaisen 
vuoropuhelun avulla ja tarvittaessa käyttämällä sopivia lieventämistoimia, joilla voidaan 
poistaa tai ehkäistä yksittäisten hankkeiden mahdolliset kielteiset ja kumulatiiviset 
vaikutukset alueen suojelutavoitteisiin alusta lähtien. 
 
Tämä asiakirja on tarkoitettu ensisijaisesti hankesuunnittelijoille, siirtoverkonhaltijoille ja 
viranomaisille, jotka vastaavat energiansiirtosuunnitelmien ja -hankkeiden luvista. Siitä 
toivotaan olevan apua myös vaikutuksia arvioiville konsulteille, Natura 2000 -alueiden 
vastuuhenkilöille, kansalaisjärjestöille ja muille toimijoille, jotka liittyvät tai osallistuvat 
energiainfrastruktuurisuunnitelmien ja -hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen tai 
hyväksyntään. Asiakirjan tarkoitus on antaa näille henkilöille yhteenveto 
energiainfrastruktuureja koskevien ehdotusten vaikutuksista Natura 2000 -alueisiin sekä 
EU:ssa suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin sekä esitellä keinoja lieventää mahdollisia 
kielteisiä vaikutuksia. 
 
Tästä asiakirjasta voi olla hyötyä myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja strategisesta 
ympäristöarvioinnista annettujen direktiivien mukaisten arviointimenettelyjen toteuttamisessa 
sellaisia energiansiirtojärjestelmiä koskevien suunnitelmien ja hankkeiden yhteydessä, joiden 
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osalta on katsottu, ettei niiden vaikutuksesta Natura 2000 -alueeseen tarvitse tehdä 
asianmukaista arviointia. 
 
 
Soveltamisala 
 
Tässä asiakirjassa annetaan ohjeita ja esitetään parhaita käytäntöjä, jotka liittyvät sähkön, 
kaasun ja öljyn siirtoon ja jakeluun tarkoitettujen järjestelmien asennukseen, käyttöön ja 
käytöstäpoistoon. Niitä tarkastellaan Natura 2000 -alueisiin sekä EU:n luontotyyppi- ja 
lintudirektiivien nojalla suojeltuihin lajeihin nähden laajemmalla alueella. Asiakirjassa 
keskitytään vain energiansiirtoinfrastruktuureihin, ei siis energiantuotantolaitoksiin, kuten 
öljynporauslauttoihin, vesivoimalaitoksiin, tuulivoimaloihin ja voimalaitoksiin. 
 
Asiakirjassa käsiteltävät energiansiirtoinfrastruktuurien tyypit ovat kaasu- ja öljyputket sekä 
suur- ja keskijännitteiset sähkönsiirtokaapelit ja jakelujärjestelmät, joista viime mainittujen 
osalta keskitytään maalla toimiviin järjestelmiin. Asiakirjassa on myös erillinen luku, jossa 
käsitellään energiansiirtoinfrastruktuuria meriympäristössä.  
 
 

Rakenne ja sisällöt  

 
Asiakirjassa on kahdeksan lukua: 
 

 Luvut 1 ja 2: Näissä luvuissa esitetään yhteenveto energiainfrastruktuuria koskevasta 
EU:n poliittisesta toimintaympäristöstä ja tarpeesta luoda nykyaikainen yhteenliitetty 
energiaverkko koko Eurooppaan TEN-E-asetuksen mukaisesti. Lisäksi luvuissa esitellään 
ne lintu- ja luontotyyppidirektiivien säännökset, jotka energiansiirtoverkkojen 
suunnittelijoiden ja haltijoiden sekä asiasta vastuullisten viranomaisten on tunnettava. 
Näissä luvuissa kiinnitetään erityishuomiota 6 artiklan mukaiseen lupamenettelyyn, joka 
koskee kaikkia suunnitelmia ja hankkeita, joilla todennäköisesti on merkittävä vaikutus 
Natura 2000 -alueisiin, sekä vaatimuksiin, jotka koskevat EU:ssa suojeltuja lajeja 
laajemmalla alueella.  
 

 Luku 3: Tässä luvussa esitetään yhteenveto mahdollisista erityyppisistä vaikutuksista, 
joita energiansiirtoinfrastruktuureilla voi olla EU:n kahden luontodirektiivin nojalla 
suojeltuihin luontotyyppeihin ja lajeihin. Kun nämä mahdolliset vaikutukset tiedetään, 
voidaan varmistaa, että luontotyyppidirektiivin 6 artiklan mukainen asianmukainen 
arviointi tehdään oikein. Lisäksi siitä voi olla apua määritettäessä sopivia 
lieventämistoimia, joiden avulla voidaan estää mahdollisten merkittävien kielteisten 
vaikutusten syntyminen tai ainakin vähentää niitä.  
 

 Luvut 4 ja 5: Näissä luvuissa käsitellään erityisesti sähköverkkoinfrastruktuurien 
mahdollisia vaikutuksia ja määritetään asianmukaisia lieventämistoimia suunnittelu- tai 
hankesyklin eri vaiheissa. Aina kun mahdollista, luvuissa annetaan korjaavia tai 
lieventäviä toimenpiteitä koskevia yksityiskohtaisia teknisiä suosituksia, jotka perustuvat 
koko Euroopan laajuudelta hyvistä käytännöistä saatuihin kokemuksiin ja uusimpaan 
tutkimukseen.  

 

 Luku 6: Luvussa kuvataan, mitä hyötyä on aiempaa strategisemman ja integroidumman 
toimintatavan käyttämisestä, jotta energiansiirtoinfrastruktuureja on mahdollista 
suunnitella siten, että vältetään tai minimoidaan mahdolliset ristiriidat EU:n 
luontolainsäädännön vaatimusten kanssa suunnitteluprosessin myöhemmässä 
vaiheessa, kun ratkaisuvaihtoehtoja on jo paljon vähemmän kuin suunnittelun 
alkuvaiheessa. Siinä esitetään myös yhteenveto siitä, miten EU:n 
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ympäristölainsäädännön, myös luontotyyppidirektiivien, edellyttämät erilaiset 
vaikutustenarvioinnit voidaan yhtenäistää tehokkaasti yhteistä etua koskevia hankkeita 
varten. Etenkin tämä koskee yhteistä etua koskevien hankkeiden lupamenettelyjen 
tavallista lyhyempiä määräaikoja TEN-E-asetuksen nojalla.  
 

 Luku 7: Luvussa kuvataan luontotyyppidirektiivin 6 artiklan mukainen lupamenettely. 
Tavoitteena on antaa käytännöllisiä neuvoja siitä, miten lupaa haetaan etenkin 
energiansiirtoinfrastruktuurien yhteydessä.  
 

 Luku 8: Tässä luvussa analysoidaan seurauksia, joita energiansiirtoinfrastruktuureista 
koituu meriympäristölle. Siinä esitetään ensiksi yhteenveto EU:n merialueiden nykyisestä 
energiainfrastruktuurista ja odotettavissa olevasta kehityksestä. Toiseksi luvussa 
käsitellään merialueiden Natura 2000 -alueisiin sekä luontotyyppi- ja lintudirektiivien 
säännösten perusteella suojeltuihin lajeihin kohdistuvat seuraukset ja esitellään asiaan 
kuuluvat tukitoimet ja ohjeet EU:lta ja muualta. Kolmanneksi luvussa arvioidaan, mitä 
mahdollisia vaikutuksia öljy-, kaasu-, tuuli-, aalto- ja vuorovesivoimaan liittyvästä 
siirtoinfrastruktuurista (kaapeleista ja putkista) sekä hiilidioksidin talteenotosta, 
kuljetuksesta ja varastoinnista aiheutuu EU:n luontotyyppi- ja lintudirektiivien nojalla 
suojelluille merieläinlajeille ja -luontotyypeille. Lisäksi luvussa pohditaan keinoja lieventää 
näitä vaikutuksia ja annetaan esimerkkejä tähän liittyvästä hyvästä käytännöstä. 
Neljänneksi luvussa tarkastellaan, mitä hyötyä on merialueiden 
energiansiirtoinfrastruktuurin strategisesta suunnittelusta, ja korostetaan, että tässä on 
tärkeää ottaa huomioon EU:n muu lainsäädäntö ja periaatteet, kuten 
meristrategiapuitedirektiivi ja merialuesuunnittelu.  
 

Koko asiakirjassa annetaan esimerkkejä hyvästä käytännöstä aina kun mahdollista. Näin 
osoitetaan, miten energiansiirtojärjestelmät ja EU:n luontolainsäädäntö voidaan yhdistää 
käytännössä tehokkaasti. Esimerkkien on tarkoitus toimia hyödyllisinä vinkkeinä siitä, 
millaisia erityyppisiä tekniikoita ja toimintatapoja voidaan käyttää.  
 
 

Asiakirjan luonne  

 
Tämän ohjeasiakirjan tavoitteena on selventää luontotyyppi- ja lintudirektiivien säännöksiä ja 
käsitellä niitä eritoten energiasiirtojärjestelmien kehittämisen ja käyttämisen yhteydessä. 
Asiakirja ei ole luonteeltaan lainsäädännöllinen, vaan siinä annetaan ennemminkin 
käytännön ohjeita ja esitetään hyviä käytäntöjä nykyisten sääntöjen soveltamisesta. Siksi se 
kuvastaa vain komission yksiköiden näkemyksiä. EU-direktiivien lopullinen tulkinta on 
Euroopan unionin tuomioistuimen tehtävä.  
 
Asiakirja täydentää komission nykyisiä yleisiä tulkinnallisia ja metodologisia ohjeasiakirjoja, 
jotka koskevat luontotyyppidirektiivin 6 artiklaa1. Näiden oppaiden lukeminen tämän 
asiakirjan ohella on suositeltavaa.  
 
Asiakirja on laadittu ottaen huomioon, että kaksi luontodirektiiviä pohjautuvat 
toissijaisuusperiaatteeseen ja että jäsenvaltiot voivat päättää, miten ne parhaiten toteuttavat 
direktiivien menettelyvaatimukset. Näin ollen tässä asiakirjassa kuvatut hyvän käytännön 
mukaiset menettelyt ja ehdotetut menetelmät eivät ole velvoittavia, vaan niiden tarkoituksena 
on antaa hyödyllisiä neuvoja, ideoita ja ehdotuksia, jotka perustuvat toimivaltaisilta 
viranomaisilta, energia-alan edustajilta, kansalaisjärjestöiltä sekä muilta asiantuntijoilta ja 
sidosryhmiltä saatuun palautteeseen. 

                                                           
1 Kaikki asiakirjat voi ladata seuraavasta osoitteesta: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Komissio kiittää kaikkia tämän ohjeasiakirjan laadintaan osallistuneita tahoja arvokkaasta 
työstä ja näkemyksistä. 
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1. EUROOPAN UUDISTETTU 

ENERGIAINFRASTRUKTUURI 

 
 
 

1.1 Uudistetun energiainfrastruktuurin tarve Euroopassa 

 
EU-maat ovat sopineet uusista vuoteen 2030 ulottuvista ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteista sekä kasvihuonekaasupäästöjä, uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta ja 
sähköverkkojen yhteenliittämistä koskevista EU:n laajuisista poliittisista ja muista tavoitteista. 
Nämä poliittiset ja muut tavoitteet auttavat EU:ta luomaan aiempaa kilpailukykyisemmän, 
turvallisemman ja kestävämmän energiajärjestelmän ja pääsemään sen pitkäaikaiseen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteeseensa, joka ulottuu vuoteen 2050. 

 

 

Kuva 1 

Vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet – 
sovitut yleistavoitteet  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhtenä keskeisimmistä painopisteistään komissio on laatinut joustavaa energiaunionia ja 
tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskevan puitestrategian2. Sen 
tarkoituksena on auttaa EU:ta saavuttamaan vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteensa ja 
varmistaa eurooppalaisille kuluttajille turvallinen, kestävä, kilpailukykyinen ja kohtuuhintainen 
energiahuolto sekä antaa heidän hyötyä siitä, mitä Euroopan energiajärjestelmän meneillään 
olevasta perusteellisesta muutoksesta seuraa.  

                                                           
2 COM(2015) 80 final. 
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Vuoteen 2030 ulottuvien tavoitteiden saavuttamisen kannalta on olennaista, että Euroopan 
energiansiirto- ja varastointijärjestelmät nykyaikaistetaan3. Vanhentuneet ja puutteellisesti 
yhteenliitetyt infrastruktuurit rajoittavat huomattavasti Euroopan taloutta. Esimerkiksi 
tuulisähkön tuotannon kehittämistä Pohjanmeren ja Itämeren ympäristössä hidastavat 
sähköverkkojen riittämättömät yhteenliitännät sekä merellä että mantereella. Myös häiriöiden 
ja energiantuhlauksen riskin ja kustannusten oletetaan lisääntyvän, ellei EU investoi 
älykkäisiin, tehokkaisiin ja kilpailukykyisiin energiaverkkoihin ja hyödynnä mahdollisuuksiaan 
parantaa energiatehokkuutta.  
 
EU:n uusi energiainfrastruktuuripolitiikka auttaa yhteensovittamaan ja optimoimaan verkon 
kehittämistä koko mantereen laajuudelta. Näin EU pystyy käyttämään täysimääräisesti 
integroidusta eurooppalaisesta verkosta koituvat hyödyt, mikä on paljon enemmän kuin sen 
yksittäisten osien arvo.  
 
Älykkäisiin ja vähähiilisiin teknologioihin perustuvia täysin integroituja 
energiainfrastruktuureja koskeva eurooppalainen strategia pienentää mittakaavaetujensa 
vuoksi vähähiiliseen talouteen siirtymisen kustannuksia yksittäisissä jäsenvaltioissa. Lisäksi 
se parantaa toimitusvarmuutta ja auttaa pitämään kuluttajahinnat vakaina varmistamalla, että 
sähköä ja kaasua menee sinne, missä niitä tarvitaan. Eurooppalaiset verkot mahdollistavat 
myös kilpailun EU:n energian sisämarkkinoilla, luovat solidaarisuutta jäsenvaltioiden välille ja 
auttavat varmistamaan, että Euroopan kansalaisilla ja yrityksillä on käytettävissään 
kohtuuhintaisia energianlähteitä.  
 
Auttaakseen tämän energiansiirron kannalta tärkeän vaiheen toteutumista EU antoi vuonna 
2013 uuden TEN-E-asetuksen (EU) N:o 347/20134. Asetuksella luodaan kattavat EU:n 
laajuiset puitteet energiainfrastruktuurin suunnittelua ja toteutusta varten.  
 
Asetuksessa vahvistetaan yhdeksän ensisijaista strategista infrastruktuurikäytävää sähkö-, 
kaasu- ja öljyalalla sekä kolme EU:n laajuista ensisijaista aluetta, jotka ovat sähkönsiirron 
valtaväylät, älykkäät verkot ja hiilidioksidin siirtoverkot. Tämän tarkoituksena on optimoida 
verkon kehittäminen Euroopan tasolla vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeen.  
 

                                                           
3 Energiainfrastruktuurien painopisteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen – suunnitelma integroitua eurooppalaista energiaverkkoa 

varten http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy_infrastructure_en.pdf 
4 ASETUS (EU) N:o 347/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien 
suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) 
N:o 715/2009 muuttamisesta, EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39. 

http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy_infrastructure_en.pdf
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Kuva 2 

Ensisijaiset sähkö-, kaasu- ja öljykäytävät 
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1.2. Infrastruktuuriin liittyvät haasteet 

 
Euroopan energiainfrastruktuurin yhteenliittäminen ja mukauttaminen uusiin tarpeisiin koskee 
kaikkia toimialoja ja kaikentyyppisiä energiansiirtojärjestelmiä.  
 
 

1.2.1. Sähköverkot ja sähkön varastointi  
 
Sähköverkkoja on parannettava ja nykyaikaistettava, jotta voidaan vastata energian 
arvoketjussa ja energiavalikoimassa tapahtuneen suuren muutoksen aiheuttamaan 
lisääntyneeseen kysyntään. Se on tarpeen myös siksi, että sähköä energialähteenään 
käyttävien sovellusten ja tekniikoiden määrä on moninkertaistunut. Verkkoja on myös 
laajennettava ja niiden kapasiteettia on lisättävä, jotta voidaan edistää markkinoiden 
yhdentymistä ja ylläpitää verkon nykyistä turvallisuustasoa, mutta etenkin siksi, että voidaan 
siirtää uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä ja tasapainottaa ja sen tuotantoa. Tällaisen 
sähkön tuotannon arvioidaan yli kaksinkertaistuvan vuosina 2007–2020.  
 
Huomattava osa tuotantokapasiteetista sijoittuu alueille, jotka ovat kaukana suurista kulutus- 
tai varastointikeskuksista. Merkittävä osa kapasiteetista tulee avomerilaitoksista, Etelä-
Euroopassa sijaitsevista maahan asennetuista aurinko- ja tuulivoimapuistoista tai Keski- ja 
Itä-Euroopassa sijaitsevista biomassalaitoksista. Myös hajautetun tuotannon odotetaan 
lisääntyvän.  
 
Näiden lyhyen aikavälin vaatimusten lisäksi sähköverkkoja pitää kehittää perinpohjaisemmin, 
jotta vuoteen 2050 mennessä voidaan siirtyä vähähiiliseen sähköjärjestelmään sellaisen 
uuden pitkän välimatkan suurjänniteteknologian ja uuden sähkönvarastointiteknologian 
tukemana, jonka avulla uusiutuvista energianlähteistä tuotetun sähkön yhä kasvava osuus 
voidaan syöttää verkkoon sekä EU:ssa että sen ulkopuolelta.  
 
Samaan aikaan verkoista on tehtävä myös älykkäämpiä. EU:n vuodelle 2020 asettamien 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien energianlähteiden osuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää verkkojen osalta enemmän innovointia ja älykkyyttä sekä siirto- että 
jakelutasolla. Tämä voidaan toteuttaa erityisesti hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. 
Tämä kaikki on olennaisen tärkeää kysynnän hallinnan ja muiden älykkäiden 
verkkopalvelujen käyttöönotossa.  
 

 

1.2.2 Kaasuverkot ja kaasun varastointi  
 
Tulevina vuosikymmeninä kaasulla odotetaan olevan keskeinen merkitys EU:n 
energiavalikoimassa, ja sen merkitys varapolttoaineena vaihtelevassa sähköntuotannossa 
kasvaa. Kaasuverkkoihin kohdistuu kuitenkin uusia joustavuusvaatimuksia, jotka lisäävät 
tarvetta kaksisuuntaisille putkille, suuremmalle varastointikapasiteetille ja joustaville 
toimituslähteille, myös nesteytetylle maakaasulle (LNG) ja paineistetulle maakaasulle (CNG).  
 
 

1.2.3. Öljyn ja olefiinin siirto- ja jalostusinfrastruktuuri 
 



 

13 
 

Jos ilmasto-, liikenne- ja energiatehokkuuspolitiikat pysyvät nykyisellään, öljyn odotetaan 
muodostavan 30 prosenttia primaarienergiasta, ja merkittävän osan liikennepolttoaineista 
odotetaan pysyvän öljypohjaisina vuonna 2030. Toimitusvarmuuteen vaikuttavat 
toimitusketjun eheys ja joustavuus jalostamoihin toimitetusta raakaöljystä aina kuluttajille 
jaeltavaan lopputuotteeseen saakka. Samalla raakaöljyn ja öljytuotteiden 
kuljetusinfrastruktuurin tulevaisuuteen vaikuttaa Euroopan tällä hetkellä varsin haastavissa 
olosuhteissa toimivan jalostusalan kehittyminen. 
 

 

1.2.4. Hiilidioksidin talteenotto, siirto ja varastointi 
 
Hiilidioksidin talteenotto-, siirto- ja varastointiteknologioilla voidaan vähentää 
hiilidioksidipäästöjä tuntuvasti, mutta niiden kehitys on vielä vasta alussa. Näiden 
teknologioiden kaupallisen hyödyntämisen sähköntuotannossa ja teollisuudessa odotetaan 
alkavan vasta vuoden 2020 jälkeen. Koska mahdolliset hiilidioksidin varastointipaikat eivät 
ole jakaantuneet tasaisesti Euroopassa ja koska joillakin jäsenvaltioilla on vain vähän 
mahdollista varastointitilaa omalla alueellaan, Euroopassa voi olla tarpeen rakentaa sellainen 
putki-infrastruktuuri, joka ulottuu valtioiden rajojen yli ja myös merialueille. 
 
 
 

1.3. Siirtotyypit ja käytössä olevat jakelujärjestelmät 

 
Se, miten energian eri muotoja kuljetetaan, jaellaan ja varastoidaan, vaihtelee kyseisen 
energiatyypin tehtävän ja sen mukaan, tapahtuuko se mantereella vai merialueella. 
Esimerkiksi sähköä siirretään yleensä voimajohtojen tai kaapeleiden kautta, kun taas kaasua 
ja öljyä siirretään putkien kautta.  
 
Tässä asiakirjassa keskitytään erityisesti seuraaviin järjestelmiin5: 

 Maanpäälliset kaasun ja öljyn siirtojärjestelmät: maanalaiset putket, maanpäälliset putket, 
myös ne, jotka kulkevat vesireittien poikki, sekä niihin liittyvät komponentit (alkuvaiheen 
syöttöasemat, (öljyn osalta) pumppuasemat ja (kaasun osalta) kompressoriasemat, 
osittaiset jakeluasemat, venttiiliasemat, paineensäätöasemat ja lopulliset jakeluasemat). 

 Maanpäälliset sähkönsiirtojärjestelmät: maanalaiset voimajohdot, ilmajohdot ja niihin 
liittyvät osat (pylväät, sähköasemat ja muuntamot). 
 

 

1.3.1 Kaasun ja öljyn siirto- ja jakelujärjestelmät 
 
Putkien kautta kuljetetaan yleensä suuria määriä raakaöljyä, jalostettuja öljytuotteita tai 
maakaasua maitse. Öljyputket on valmistettu teräksestä tai muovista, ja niiden sisähalkaisija 
on yleensä 100–1 200 mm. Useimmiten putket kaivetaan maahan noin 1–2 metrin 
syvyyteen. Öljy pidetään liikkeessä pumppuasemien avulla. Maakaasuputket valmistetaan 
hiiliteräksestä, ja niiden halkaisija on 51–1 500 mm. Kaasu paineistetaan 
kompressoriasemilla. 
 
Putki reititetään ns. ensisijaista reittiä (right of way, ROW) käyttämällä. Jotta putki voidaan 
rakentaa, sille on valittava reitti, joka on tutkittava mahdollisten fyysisten esteiden varalta, ja 
esteet on poistettava. Tarvittaessa putki kaivetaan maahan etenkin pääteillä ja risteyksissä. 

                                                           
5Merienergian siirtoinfrastruktuureja käsitellään tämän asiakirjan kohdassa 8. 
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Putken muut osat (venttiilit, liitoskohdat jne.) asennetaan myöhemmin. Tarvittaessa putki ja 
kaivanto peitetään. 
 
 

    
 
Kuva vasemmalla: maanpäällinen putki, Guénange, Moselle, Ranska © 2010 Benjamin Smith, Creative 
Commons. Kuva oikealla: putkikaivantoa peitetään ensisijaisen reitin varrella © 2007, Creative Commons 

 
 

1.3.2. Sähkön siirto- ja jakelujärjestelmät 
 
Koska sähköä ei voida varastoida suuria määriä, sitä on tuotettava tosiaikaisesti. Tämän 
vuoksi se pitäisi voida kuljettaa käyttäjille mahdollisimman tehokkaasti. Maaympäristössä 
sähköä siirretään sitä tuottavista voimalaitoksista suurjännitteisille sähköasemille, jotka 
sijaitsevat kysyntäkeskittymien lähellä. Suuria määriä sähköä siirretään suurilla jännitteillä 
(Euroopassa 110–750 kV, ENTSO, 2012). Näin vähennetään energiahäviötä pitkällä 
matkalla sähköasemalle.  
 
Siirtolinjoilla, joiden kautta siirretään suuria määriä sähköä pitkien matkojen päähän, 
käytetään enimmäkseen suurjännitteistä kolmivaiheista vaihevirtaa (AC) (APLIC, 2006). 
Suurjännitteisellä tasavirtateknologialla (HVDC) sähköä voidaan siirtää tehokkaasti erittäin 
pitkillä etäisyyksillä (yleensä yli 600 km). Sähkövirtaa voidaan siirtää joko ilmajohtojen tai 
maakaapeleiden kautta. Kummassakin tapauksessa jännite on suuri, koska nykyisillä 
teknologioilla vain suurjännitteistä virtaa voidaan siirtää suuria määriä tehokkaasti.  
 
Sähkövirran jakelussa sähköä siirretään keskijännitteellä (usein alle 33 kV) 
siirtojärjestelmästä loppuasiakkaille. Luonnonsuojelun kannalta suurjännitteisten 
voimajohtojen ja keskijännitteisten jakelujohtojen välinen ero on tärkeä, koska sähköiskun 
riski liittyy vain keskijännitteisiin jakeluvoimajohtoihin, kun taas törmäyksen riski liittyy sekä 
siirto- että jakelujohtoihin6 (ks. luku 4). 
 
Sähköä siirretään yleensä mastojen tai ilmajohtopylväiden varassa kulkevien ilmajohtojen 
kautta. Toisinaan käytetään maahan kaivettuja / maanalaisia voimajohtoja etenkin 
kaupunkialueilla tai ympäristön kannalta herkällä alueella. Ilmajohdoilla on biologiseen 
monimuotoisuuteen, terveyteen ja maisemaan tiettyjä vaikutuksia, jotka ovat erilaisia kuin 
maanalaisten voimajohtojen vaikutukset. Toisaalta maakaapeleiden 
alkuinvestointikustannukset voivat usein olla tuntuvasti suuremmat kuin ilmajohtojen 
kustannukset. 
 

                                                           
6 Näissä ohjeissa termillä ”siirto” tarkoitetaan koko järjestelmää varsinaisesta siirrosta jakeluun asti. Jos siirto-, osasiirto- ja 

jakeluvoimajohtojen vaikutukset eroavat toisistaan, käytetään tarkkaa termiä.  
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Kuva vasemmalla: ilmavoimajohtoa rakennetaan Hill of Aldiessa, Yhdistynyt kuningaskunta © Anne Burgess, 
Creative Commons. Kuva oikealla: kaksipiirinen yksijännitteinen siirtojohtopylväs, nelinkertainen niputus © 
yummifruitbat, Creative Commons.  

 
 
 

1.4 Yhteistä etua koskevat hankkeet7 

 
Nykyisessä TEN-E-asetuksessa, joka tuli voimaan 15. toukokuuta 2013, säädetään 
lainsäädännöstä ja toimintapuitteista, joilla optimoidaan verkon kehittäminen Euroopan 
tasolla vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeen. Siinä määritetään 12 strategista ensisijaista 
käytävää ja aluetta, joilla on energiainfrastruktuurin osalta Euroopan laajuinen / rajatylittävä 
ulottuvuus. Asetuksessa säädetään myös menettelystä, jonka mukaan joka toinen vuosi 

laaditaan unionin laajuiset luettelot yhteistä etua koskevista hankkeista8. Nämä hankkeet 

liittyvät energiainfrastruktuuriverkkojen kehittämiseen kaikilla 12 ensisijaisella käytävällä ja 
alueella.  
 
Jotta hanke otetaan mukaan unionin luetteloon, sen pitää tuottaa merkittävää hyötyä 
vähintään kahdessa jäsenvaltiossa, edistää markkinoiden yhdentymistä ja lisätä kilpailua, 
parantaa toimitusvarmuutta sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä. Hankkeiden yksilöinti 
perustuu alueelliseen yhteistyöhön, johon osallistuvat jäsenvaltiot ja muut osapuolet, jotka 
antavat käyttöön teknistä toteutettavuutta ja markkinaolosuhteita koskevan tietämyksensä ja 
asiantuntemuksensa sekä kansallisesta että eurooppalaisesta näkökulmasta.   
 
Kolmas unionin luettelo energiainfrastruktuureihin liittyvistä yhteistä etua koskevista 
hankkeista9, joita oli 173, hyväksyttiin marraskuussa 2017. Luettelossa on 106 sähköön 
liittyvää hanketta, ja mukana on sähkönsiirto- ja varastointi-hankkeita, 4 älykkäisiin verkkoihin 
liittyvää hanketta ja 53 kaasuun liittyvää hanketta. Ensimmäistä kertaa yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luettelossa on myös 4 hiilidioksidiverkkoja koskevaa hanketta. 
Yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelo päivitetään kahden vuoden välein: siihen 
lisätään uusia hankkeita ja poistetaan valmistuneita hankkeita.  

                                                           
7 http://ec.europa.eu/energy/en/topics/wholesale-market/electricity-network-codes 
8 TEN-E-asetuksen nojalla kehitettävien energiainfrastruktuuriluokkien tyypit on täsmennetty asetuksen liitteessä 
II.  
9 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/publication/MJ3010705ENC.pdf 
  

 

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/wholesale-market/electricity-network-codes
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/publication/MJ3010705ENC.pdf
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Nämä yhteistä etua koskevat hankkeet voivat nyt saada taloudellista avustusta Verkkojen 
Eurooppa -välineestä (CEF). Kaudelle 2014–2020 tästä uudesta välineestä on varattu 5,35 
miljardia euroa Euroopan laajuiselle energiainfrastruktuurille. Vuonna 2016 toisella ja 
kolmannella ehdotuspyyntökierroksella 27:lle yhteistä etua koskevalle hankkeelle myönnettiin 
yhteensä 707 miljoonaa euroa avustusta. Avustuksia saaneista hankkeista 11 liittyi 
sähköalaan ja 15 kaasualaan. Yksi avustus myönnettiin älykästä verkkoa koskevaan 
hankkeeseen. Kahdeksan avustusta myönnettiin rakennustöihin ja 19 avustusta tutkimuksiin. 
Vuodelle 2017 Verkkojen Eurooppa -välineestä varattiin 800 miljoonaa euroa myönnettäväksi 
yhteistä etua koskeviin hankkeisiin. 
 
Koska yhteistä etua koskevat hankkeet ovat EU:lle strategisesti tärkeitä, niiden suunnittelu- 
ja lupamenettelyn kannattaa olla mahdollisimman yksinkertainen. Tähän sisältyy 
esimerkiksi yhden sellaisen toimivaltaisen kansallisen viranomaisen nimittäminen, joka 
käsittelee kaikki lupahakemukset ”yhden luukun” periaatteen mukaisesti, ja 3,5 vuoden 
sitovan aikarajan määrittäminen hankeluville.   Tavoitteena on nopeuttaa menettelyjä ja 
varmistaa, että energiavarmuuden kannalta tarpeellisten hankkeiden lupien myöntäminen ja 
käynnistäminen on nopeaa. Tämä auttaa saavuttamaan EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet 
samalla, kun varmistetaan, että myös unionin ympäristölainsäädäntöön perustuvat 
tiukimmatkin vaatimukset täyttyvät. Lisäksi pyritään lisäämään avoimuutta ja parantamaan 
yleisön osallistumismahdollisuuksia. Tehostetun sääntelykehyksen avulla pyritään myös 
lisäämään yhteistä etua koskevien hankkeiden houkuttelevuutta sijoittajille.  
 
 

Yhteisen edun mukaiset energiahankkeet: Interaktiivinen kartta  
Euroopan komissio on kehittänyt avoimuusfoorumin10, jonka avulla käyttäjä voi löytää kaikki 173 
vuonna 2017 hyväksyttyä yhteistä etua koskevaa hanketta ja tutkia niitä verkossa toimivan 
kartankatseluohjelman avulla. Hankkeet voidaan luokitella energian tyypin (sähkö, kaasu, öljy jne.), 
infrastruktuurin tyypin, maan ja/tai ensisijaisen käytävän perusteella. Kunkin hankkeen tekniset 
yhteenvedot tulevat saataville pian sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty. 

 
 
 
On hyvä muistaa, että unionin luettelo sisältää eri kehitysvaiheessa olevia yhteistä etua 
koskevia hankkeita. Joidenkin hankkeiden kehittäminen on vasta aloitettu, jolloin tarvitaan 

                                                           
10 http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer 
 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer
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tutkimuksia sen osoittamiseksi, että hanke on toteutuskelpoinen.  
 
Tällaisten hankkeiden sisällyttäminen unionin yhteistä etua koskevien hankkeiden luetteloon 
ei myöskään vaikuta asiaankuuluvien ympäristöarviointien ja lupamenettelyjen tulokseen. 
Jos osoittautuu, ettei yhteistä etua koskevien hankkeiden luetteloon sisällytetyssä 
hankkeessa noudateta unionin lainsäädäntöä, se poistetaan luettelosta. 
 
Heinäkuussa 2013 komissio julkaisi ohjeasiakirjan11, joka on tarkoitettu jäsenvaltioille 
avuksi niiden määrittäessä asianmukaisia lainsäädännöllisiä ja muita toimia erilaisten 
ympäristöarviointimenettelyjen yksinkertaistamiseksi. Lisäksi ohjeasiakirjan tarkoituksena on 
varmistaa, että niitä menettelyjä, joita unionin lainsäädäntö edellyttää yhtenäisesti yhteistä 
etua koskevien hankkeiden yhteydessä, sovelletaan yhtenäisesti.  
 
 

Mitä yksinkertaistaminen tarkoittaa?  
 
Yksinkertaistaminen tarkoittaa ympäristöarviointimenettelyjen parantamista ja yhteensovittamisen 
tehostamista, kun tavoitteena on vähentää tarpeetonta hallinnollista työtä, synergiaetujen luomista 
ja siten arviointiprosessin päättämiseen tarvittavan ajan lyhentämistä samalla, kun varmistetaan 
ympäristön suojelun korkea taso tekemällä kattavia ympäristöarviointeja EU:n 
ympäristölainsäädännön mukaisesti. 

 
Lähde: Ohjeasiakirja ”Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure 'Projects of Common 
Interest' (PCIs)” (yhteistä etua koskevien energiainfrastruktuurihankkeiden ympäristöarviointimenettelyjen yksinkertaistaminen), 
heinäkuu 2013. 

 
Ohjeasiakirjassa annetaan kuusi keskeistä suositusta menettelyjen yksinkertaistamiseksi. Ne 
perustuvat esimerkiksi kokemuksiin ja hyviin käytäntöihin, joita jäsenvaltioissa on tähän 
mennessä kerätty ja toteutettu hankkeita toteutettaessa (ks. tarkempia tietoja luvusta 4).   
 
Suosituksissa keskitytään eritoten seuraaviin seikkoihin:  

 arviointien suunnittelun aloittaminen hyvissä ajoin, etenemissuunnitelmien laatiminen 
ja laajuuden määrittäminen 

 ympäristöarviointien ja muiden ympäristövaatimusten integrointi hyvissä ajoin ja 
tehokkaasti 

 menettelyjen yhteensovittaminen ja määräajat 

 tiedonkeruu, tiedonjakaminen ja laadunvalvonta 

 rajatylittävä yhteistyö ja 

 yleisön osallistuminen alusta lähtien ja tehokkaasti. 
 
Tämän ohjeasiakirjan jäljempänä olevissa luvuissa keskitytään varsinkin 
luontotyyppidirektiivin mukaiseen lupamenettelyyn energiansiirtosuunnitelmien ja -
hankkeiden yhteydessä. Muita ympäristöön liittyviä lupamenettelyjä ei käsitellä 
yksityiskohtaisesti vaan ne mainitaan vain tarvittaessa.  
 
Tämä asiakirja täydentää edellä mainittua yhteistä etua koskevien hankkeiden 
yksinkertaistamiseen liittyvää ohjeasiakirjaa. Tämän asiakirjan soveltamisala on 
kuitenkin laajempi: se kattaa kaikki öljyn, kaasun ja sähkön siirtoinfrastruktuurit siitä 
riippumatta, onko kyse yhteistä etua koskevista hankkeista vai ei.   
 

                                                           
11 Ohjeasiakirja ”Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure 'Projects of Common Interest' 
(PCIs)” (yhteistä etua koskevien energiainfrastruktuurihankkeiden ympäristöarviointimenettelyjen yksinkertaistaminen), heinäkuu 
2013. http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/20130724_pci_guidance.pdf  

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/20130724_pci_guidance.pdf
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2. EU:N LUONTOLAINSÄÄDÄNTÖ 

 
 
 

2.1 Johdanto  

 
Jotkin energiansiirtoinfrastruktuuria koskevat suunnitelmat ja hankkeet saattavat vaikuttaa 
yhteen tai useampaan Natura 2000 -alueeseen, jotka kuuluvat EU:n Natura 2000 -
verkostoon. Ne voivat vaikuttaa myös tiettyihin harvinaisiin ja uhanalaisiin lajeihin, jotka on 
suojeltu EU:n lainsäädännön nojalla. Luontotyyppi- ja lintudirektiivit sisältävät ne säännökset, 
joita näissä tapauksissa on noudatettava. Tässä luvussa esitetään yhteenveto näistä 
säännöksistä. Jäljempänä olevissa luvuissa esitetään tiettyjä seikkoja luontotyyppidirektiivin 
6 artiklan mukaisesta lupamenettelystä, etenkin siltä osin kuin se liittyy 
energiansiirtosuunnitelmiin tai -hankkeisiin.  
 
 

2.2 Lintu- ja luontotyyppidirektiivit  

 
Eurooppa 2020 -strategiassa EU:n biologisen monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttäminen on yksi tärkeistä elementeistä. Pysäyttäminen edellyttää älykästä, 
osallistavaa ja kestävää kehityspolitiikkaa, jossa otetaan huomioon ne tärkeät 
sosioekonomiset hyödyt, joita luonnosta on yhteiskunnalle.   
 
Maaliskuussa 2010 EU:n valtioiden ja hallitusten päämiehet asettivat itselleen 
kunnianhimoisen tavoitteen: biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen ja 
tämän suuntauksen kääntäminen Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. Toukokuussa 2011 
Euroopan komissio antoi EU:n uuden luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian, joka 
ulottuu vuoteen 2020 asti  (COM(2011) 244) 12. Siinä esitetään tavoitteen saavuttamiseen 
tarkoitetut toimintapuitteet. 
 
Lintuja13 ja luontotyyppejä14 koskevat direktiivit ovat EU:n luonnon monimutkaisuutta 
koskevan politiikan kulmakivet. Niiden ansiosta kaikki EU:n jäsenvaltiot voivat toimia yhdessä 
yhteisen lainsäädäntökehyksen puitteissa Euroopan uhanalaisimpien ja arvokkaimpien lajien 
ja luontotyyppien säilyttämiseksi niiden luontaisella levinneisyysalueella EU:ssa poliittisista 
tai hallinnollisista raja-aidoista riippumatta. 
 
Nämä kaksi direktiiviä eivät koske jokaista Euroopan kasvi- ja eläinlajia (ts. niissä ei käsitellä 
kaikkea Euroopan luonnon monimuotoisuutta). Sen sijaan niissä keskitytään noin 2 000 lajiin, 
jotka ovat suojelun tarpeessa niiden vähenemisen tai häviämisen estämiseksi. Niitä 
kutsutaan usein yhteisön tärkeänä pitämiksi lajeiksi tai EU:ssa suojelluiksi lajeiksi. Lisäksi 
luontotyyppidirektiivillä suojellaan erikseen noin 230 harvinaista tai uhanalaista luontotyyppiä.   
 

                                                           
12 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm 
13 Neuvoston direktiivi 2009/147/EY (kodifioitu toisinto luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetusta neuvoston 
direktiivistä 79/409/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna) – ks. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  
14 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta, konsolidoitu toisinto 1.1.2007 – ks. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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Näiden kahden direktiivin yleisenä tavoitteena on varmistaa, että niiden nojalla suojeltujen 
lajien ja luontotyyppien suotuisa suojelun taso15 säilytetään tai saatetaan ennalleen niiden 
luontaisella levinneisyysalueella EU:ssa. Tavoite on määritelty myönteisesti: tavoitteena on 
suotuisa tilanne, joka on saavutettava ja säilytettävä. Sen vuoksi ei riitä, että pelkästään 
ehkäistään tilanteen huononeminen. 
 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EU:n luontodirektiiveissä vaaditaan jäsenvaltioita  

 osoittamaan ja säilyttämään ydinalueita, joilla suojellaan luontotyyppidirektiivin 
liitteessä I ja II sekä lintudirektiivin liitteessä I lueteltuja lajeja ja luontotyyppejä sekä 
muuttolintuja. Nämä alueet muodostavat EU:n laajuisen Natura 2000 -verkoston.  

 luomaan lajinsuojelujärjestelmä kaikille luonnonvaraisille eurooppalaisille lintulajeille ja 
muille luontotyyppidirektiivin liitteessä IV ja V luetelluille lajeille. Tätä suojelujärjestelmää 
sovelletaan lajien koko luontaisella levinneisyysalueella EU:ssa eli koko 
laajemmassa ympäristössä (ts. Natura 2000 -alueiden sisä- ja ulkopuolella). 

 

2.3 Natura 2000 -alueiden hoito ja suojelu 

 
Tähän mennessä yli 27 000 aluetta on nimetty Natura 2000 -alueiksi. Yhdessä ne kattavat 
noin 18 prosenttia Euroopan maa-alueesta ja merkittäviä merialueita.  
 

NATURA 2000 VIEWER -SIVUSTO: hyödyllinen työkalu kehittäjille 
 
Natura 2000 Viewer -sivusto on verkkopohjainen GIS-karttapalvelu, jossa kehittäjät voivat määrittää 
kunkin Natura 2000 -alueen täsmällisen sijainnin EU:n verkostossa ja tutkia sitä.  Alueita voi 
tarkastella hyvin yksityiskohtaisesti (1:500), minkä ansiosta niiden rajat ja keskeiset maisemapiirteet 
näkyvät erittäin tarkasti. Jokaisesta alueesta on saatavana vakiotietolomake, jossa luetellaan ne lajit ja 
luontotyypit, joiden vuoksi alue nimettiin Natura 2000 -alueeksi. Lisäksi lomakkeessa kerrotaan 
lajipopulaation arvioitu koko ja alueen suojelun taso sekä se, miten tärkeä tämä alue on kyseisille 
lajeille tai luontotyypeille EU:ssa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://natura2000.eea.europa.eu/ 

 

 

                                                           
15 ”Suotuisa suojelun taso” -käsitettä ei mainita lintudirektiivissä, mutta sen 4 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa on 
vastaavia vaatimuksia, jotka koskevat erityissuojelualueita. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Natura 2000 -alueiden suojelua ja hoitoa säännellään luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 
säännöksissä. Se on jaettu kahteen osaan toimien tyypin mukaan. Ensimmäinen osa (6 
artiklan 1 kohta ja 6 artiklan 2 kohta) 16 koskee kaikkien Natura 2000 -alueiden säilyttämistä 
ja hoitoa kaikkina aikoina, ja toisessa osassa (6 artiklan 3 kohta ja 6 artiklan 4 kohta) 
säädetään sellaisten suunnitelmien tai hankkeiden lupamenettelystä, joilla todennäköisesti 
on merkittävä kielteinen vaikutus Natura 2000 -alueeseen.  
 
Tämän artiklan perusteella on selvää, etteivät Natura 2000 -alueet ole kehittämisen kannalta 
kiellettyjä alueita.  Uudet suunnitelmat ja hankkeet ovat täysin mahdollisia, kunhan tietyt 
menettelyyn liittyvät ja sisällölliset vaatimukset täyttyvät. Lupamenettely on tarkoitettu sen 
varmistamiseen, että nämä suunnitelmat ja hankkeet toteutetaan Natura 2000 -alueen 
suojelutavoitteiden mukaisesti.  
 
 

2.3.1 Suotuisat suojelutoimet ja tilan huononemisen ehkäisemisen varmistaminen 
 
Luontotyyppidirektiivin 6 artikla:  
6 artiklan 1 kohta: Jäsenvaltioiden on toteutettava erityisten suojelutoimien alueilla tarvittavat suojelutoimenpiteet 
ja laadittava tarvittaessa tarkoituksenmukaisia käyttösuunnitelmia, jotka koskevat erityisesti näitä alueita tai jotka 
sisältyvät muihin kehityssuunnitelmiin, sekä tarpeellisia lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai sopimusoikeudellisia 
toimenpiteitä, jotka vastaavat liitteen I luontotyyppien ja liitteessä II esitettyjen lajien ekologisia vaatimuksia 
alueilla.  
 
6 artiklan 2 kohta: Jäsenvaltioiden on toteutettava erityisten suojelutoimien alueilla tarpeellisia toimenpiteitä 
luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen heikentymisen sekä niitä lajeja koskevien häiriöiden estämiseksi, joita 
varten alueet on osoitettu, siinä määrin kuin nämä häiriöt saattaisivat vaikuttaa merkittävästi tämän direktiivin 
tavoitteisiin.  

 
Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa jäsenvaltioita vaaditaan  

 toteuttamaan suotuisia suojelutoimia, jotka ovat tarpeen niiden luontotyyppien ja lajien 
säilyttämiseksi tai ennallistamiseksi, joiden vuoksi alue on nimetty Natura 2000 -alueeksi 
(6 artiklan 1 kohta)  

 toteuttamaan toimia, joilla vältetään luontotyyppien heikentyminen tai alueella oleviin 
lajeihin kohdistuvat merkittävät häiriöt (6 artiklan 2 kohta). 

 
Edellä sanotun perusteella jäsenvaltioiden on asetettava selvät suojelutavoitteet jokaiselle 
Natura 2000 -alueelle luontotyyppien ja EU:n tärkeinä pitämien lajien suojelun tilan ja 
ekologisten vaatimusten perusteella. Suojelun vähimmäistavoitteena tulee olla niiden lajien ja 
luontotyyppien suojelun tilan säilyttäminen, joiden vuoksi alue nimettiin Natura 2000 -
alueeksi, sekä alueen heikentymisen jatkumisen estäminen. 
 
Koska luontodirektiivien yleisenä tavoitteena on saavuttaa lajien ja luontotyyppien suotuisa 
suojelun tila niiden luonnonmukaisella levinneisyysalueella, kunnianhimoisemmat tavoitteet 
voivat olla tarpeen, jotta niiden suojelun tilaa voidaan parantaa yksittäisillä alueilla. Erityisesti 
energiansiirron alalla toimivien kehittäjien, suunnittelijoiden ja viranomaisten on tiedettävä 

                                                           
16 On syytä selventää, ettei luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 1 kohtaa sovelleta erityissuojelualueisiin. Erityissuojelualueisiin 

sovelletaan kuitenkin lintudirektiivin 4 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdassa esitettyjä vastaavia säännöksiä, joissa säädetään 

erityissuojelualueiden ”erityisistä suojelutoimista”. Luontotyyppidirektiivin 7 artiklan mukaan saman direktiivin 6 artiklan 2–

4 kohdan säännöksiä sovelletaan sekä yhteisön tärkeinä pitämiin alueisiin että jo luokiteltuihin erityissuojelualueisiin.  
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tietyn Natura 2000 -alueen suojelutavoitteet, koska suunnitelman tai hankkeen 
mahdolliset kielteiset vaikutukset on arvioitava näihin suojelutavoitteisiin nähden17.  
 
Luontotyyppidirektiivissä luonnonsuojeluviranomaisia kehotetaan laatimaan Natura 2000 -
alueiden hoitosuunnitelmia tiiviissä yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa, joskaan 
se ei ole pakollista18. Nämä suunnitelmat voivat olla erittäin hyödyllinen tiedonlähde, koska 
niissä on yleensä tarkkaa tietoa niistä lajeista ja luontotyypeistä, joiden vuoksi alue on 
nimetty Natura 2000 -alueeksi. Lisäksi niissä selitetään alueen suojelutavoitteet ja 
tarvittaessa niiden suhde alueen muihin maankäyttötarkoituksiin. Niissä kuvataan myös 
käytännölliset suojelutoimet, jotka ovat tarpeen alueen suojelutavoitteiden saavuttamisen 
kannalta.  
 

2.3.2 Natura 2000 -alueisiin vaikuttavien suunnitelmien ja hankkeiden lupamenettely 
 
Luontotyyppidirektiivin 6 artikla: 
 
6 artiklan 3 kohta Kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen 
kannalta tarpeellisia, mutta ovat omiaan vaikuttamaan tähän alueeseen merkittävästi joko erikseen tai yhdessä 
muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat 
alueen suojelutavoitteisiin. Alueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnista tehtyjen johtopäätösten perusteella ja 
jollei 4 kohdan säännöksistä muuta johdu, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset antavat hyväksyntänsä tälle 
suunnitelmalle tai hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, että suunnitelma tai hanke ei vaikuta kyseisen alueen 
koskemattomuuteen, ja kuultuaan tarvittaessa kansalaisia.  
 
6 artiklan 4 kohta Jos suunnitelma tai hanke on alueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnin kielteisestä tuloksesta 
huolimatta ja vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttuessa kuitenkin toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset tai taloudelliset syyt, jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat 
korvaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Natura 2000:n yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. 
Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle toteutetut korvaavat toimenpiteet.  
 
Jos kyseisellä alueella on ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi ja/tai laji, ainoat kysymykseen tulevat näkökohdat 
ovat sellaisia, jotka liittyvät ihmisen terveyteen tai yleiseen turvallisuuteen tai ensisijaisen tärkeisiin suotuisiin 
vaikutuksiin ympäristöön taikka, komission lausunnon mukaan, muihin erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottaviin syihin.  

 
 
Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa ja 6 artiklan 4 kohdassa säädetään 
lupamenettelystä, jota on noudatettava, kun ehdotetaan sellaista suunnitelmaa ja hanketta, 
joka voi vaikuttaa yhteen tai useampaan Natura 2000 -alueeseen19. Tätä lupamenettelyä 
sovelletaan Natura 2000 -alueen sisällä toteutettavien suunnitelmien ja hankkeiden lisäksi 
myös niihin suunnitelmiin ja hankkeisiin, jotka toteutetaan alueen ulkopuolella mutta joilla voi 
olla merkittävä vaikutus alueen lajien ja luontotyyppien suojeluun.  
 
Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että kaikille suunnitelmille tai 
hankkeille, joilla todennäköisesti on merkittävä kielteinen vaikutus Natura 2000 -alueeseen, 
tehdään asianmukainen arviointi, jossa nämä vaikutukset selvitetään perinpohjaisesti 
kyseisen alueen suojelutavoitteiden kannalta. Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä 

                                                           
17 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note
2_FI.pdf 
 
18 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20cons
ervation%20measures_FI.pdf 
 
19 Luontotyyppidirektiivin 7 artiklan mukaan saman direktiivin 6 artiklan 3 ja 4 kohdan säännöksiä sovelletaan sekä yhteisön 
tärkeinä pitämiin alueisiin että jo luokiteltuihin erityissuojelualueisiin. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_FI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_FI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20conservation%20measures_FI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20conservation%20measures_FI.pdf
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suunnitelman tai hankkeen vain, jos se on asianmukaisen arvioinnin tulosten perusteella 
varmistanut, ettei suunnitelma tai hanke vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen 
kielteisesti. On tärkeää muistaa, että arvioinnissa on osoitettava, ettei kielteisiä vaikutuksia 
ole (sen sijaan, että osoitetaan, että niitä on).  
 
Määritettyjen vaikutusten tyypin ja vakavuuden perusteella suunnitelmaa tai hanketta 
voidaan kenties muokata tai voidaan ottaa käyttöön tiettyjä lieventämistoimia, jotta vältetään, 
ehkäistään tai poistetaan kielteiset vaikutukset tai pienennetään ne hyväksyttävälle tasolle, 
jolloin suunnitelma tai hanke ehkä voidaan hyväksyä. 
 
Muussa tapauksessa suunnitelma tai hanke on hylättävä ja on alettava selvittää 
vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka tuottavat vähemmän vahinkoa. Poikkeustilanteissa voidaan 
soveltaa 6 artiklan 4 kohdan mukaista poikkeusmenettelyä ja hyväksyä sellainen 
suunnitelma tai hanke, jolla on kielteinen vaikutus yhden tai useamman Natura 2000 -alueen 
koskemattomuuteen, jos voidaan osoittaa, ettei vaihtoehtoja ole ja että suunnitelmaa tai 
hanketta pidetään tarpeellisena erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista 
syistä. Näissä tapauksissa on ryhdyttävä asianmukaisiin korvaaviin toimiin, jotta 
varmistetaan, että Natura 2000 -verkoston yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä.  
 
Lisäksi on tärkeää todeta, että luontotyyppidirektiivissä tarkoitettu lupamenettely ei ole sama 
kuin ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin ja strategista ympäristövaikutusten 
arviointia koskevan direktiivin mukainen menettely, vaikka ne voidaan yhdistää (ks. 
tarkemmat tiedot luvusta 7).  Toisin kuin näihin direktiiveihin perustuvissa arvioinneissa, 
joiden tulokset on otettava huomioon, kun päätetään suunnitelman tai hankkeen 
hyväksymisestä, asianmukaisen arvioinnin päätelmät ovat ehdottomat ja ne ratkaisevat, 
voidaanko suunnitelmalle tai hankkeelle myöntää lupa.   
 

2.4 Lajien suojelua koskevat säännökset  

 
EU:n kahden luontodirektiivin toinen keskeinen säännöskokonaisuus liittyy tiettyjen lajien 
suojeluun niiden koko levinneisyysalueella kaikkialla EU:ssa eli sekä Natura 2000 -
alueilla että niiden ulkopuolella.  
 
Jotkin suojellut lajit saattavat mahdollisesti kärsiä tietyntyyppisistä 
energiainfrastruktuurihankkeista, kuten ilmajohdoista. Siksi nämä säännökset on otettava 
huomioon myös laadittaessa tällaisia suunnitelmia ja hankkeita Natura 2000 -alueiden 
ulkopuolella oleville mahdollisesti herkille alueille ympäristövaikutusten arviointia ja 
strategista ympäristövaikutusten arviointia koskevien menettelyjen yhteydessä.  
 
Lajien suojelua koskevat säännökset kattavat kaikki luonnonvaraiset lintulajit EU:ssa sekä 
luontotyyppidirektiivin liitteessä IV ja V luetellut muut lajit.  
 
Käytännössä näissä säännöksissä vaaditaan jäsenvaltioita kieltämään  
- näiden lajien tahallinen häiritseminen niiden lisääntymis-, jälkeläistenhoito-, talvehtimis- ja 

muuttoaikana 
- lisääntymis- tai levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen 
- tahallinen pesien tai munien hävittäminen tai suojeltujen kasvien irtikiskominen tai 

hävittäminen.  
 

 
Täsmälliset vaatimukset esitetään lintudirektiivin 5 artiklassa ja luontotyyppidirektiivin20 
12 artiklassa (eläinten osalta) sekä 13 artiklassa (kasvien osalta). 

                                                           
20 Ks. luontotyyppidirektiivin mukaisten yhteisön tärkeinä pitämien eläinlajien tiukkaa suojelua koskeva opas osoitteessa 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Lintudirektiivin 5 artikla: 
 
Jäsenvaltioiden on toteutettava, kuitenkaan rajoittamatta 7 ja 9 artiklan soveltamista, kaikkien 1 artiklassa 
tarkoitettujen lintulajien yleisen suojelujärjestelmän luomiseksi tarvittavat toimenpiteet, joilla kielletään erityisesti  
 
a) kyseisten lintujen tahallinen tappaminen tai pyydystäminen käytetystä menetelmästä riippumatta 
 
b) kyseisten lintujen pesien ja munien tahallinen tuhoaminen tai vahingoittaminen ja pesien siirtäminen 
 
c) kyseisten lintujen munien ottaminen luonnosta ja munien hallussa pitäminen tyhjinäkin 
 
d) kyseisten lintujen tahallinen häirintä erityisesti lisääntymis- ja jälkeläisten kasvatusaikana, jos häirintä 
vaikuttaisi merkittävästi tämän direktiivin tavoitteisiin 
 
e) sellaisten lintulajien hallussa pitäminen, joiden metsästäminen ja pyydystäminen ei ole sallittua. 
 
 

 
 
 
Luontotyyppidirektiivin 12 artikla: 
 
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet liitteessä IV olevassa a kohdassa olevia eläinlajeja 
koskevan tiukan suojelujärjestelmän käyttöönottamiseksi niiden luontaisella levinneisyysalueella ja kiellettävä: 
 
a) kaikki näiden lajien yksilöitä koskeva tahallinen pyydystäminen tai tappaminen luonnossa 
 
b) näiden lajien tahallinen häiritseminen erityisesti niiden lisääntymis-, jälkeläistenhoito-, talvehtimis- ja 
muuttoaikana 
 
c) tahallinen munien hävittäminen tai ottaminen luonnosta 
 
d) lisääntymis- tai levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen. 
 
2. Jäsenvaltioiden on kiellettävä näiden lajien luonnosta otettujen yksilöiden hallussapito, kuljetus, kaupan 
pitäminen tai vaihtaminen ja tarjoaminen myytäväksi tai vaihdettavaksi, lukuun ottamatta niitä yksilöitä, jotka on 
otettu laillisesti ennen tämän direktiivin täytäntöönpanoa. 
 
3. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa sekä 2 kohdassa tarkoitettuja kieltoja sovelletaan tässä artiklassa 
tarkoitettujen eläinten kaikkiin elämänvaiheisiin. 
 

 
Luontotyyppidirektiivin 13 artikla: 
 
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet liitteessä IV olevassa b kohdassa olevia kasvilajeja 
koskevan tiukan suojelujärjestelmän käyttöönottamiseksi ja kiellettävä: 
 
a) näiden kasvien tahallinen poimiminen, kerääminen, leikkaaminen, irtikiskominen tai hävittäminen luonnosta 
niiden luontaisella levinneisyysalueella 
 
b) kyseisten lajien luonnosta otettujen yksilöiden hallussapito, kuljetus, kaupan pitäminen tai vaihtaminen ja 
tarjoaminen myytäväksi tai vaihdettavaksi, lukuun ottamatta niitä yksilöitä, jotka on otettu laillisesti ennen tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa. 
 
2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja kieltoja sovelletaan tässä artiklassa tarkoitettujen kasvien 
kaikkiin elämänvaiheisiin. 

 

 
 
Poikkeaminen näistä säännöksistä sallitaan tietyissä olosuhteissa (esim. viljelmiä, 
karjankasvatusta, metsiä, kalataloutta ja vesistöjä koskevien merkittävien vahinkojen 
ehkäisemiseksi) edellyttäen, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole ja että poikkeusten 
seuraukset eivät ole ristiriidassa direktiivien kokonaistavoitteiden kanssa.  
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Poikkeuksia koskevat edellytykset on esitetty lintudirektiivin 9 artiklassa ja 
luontotyyppidirektiivin 16 artiklassa. Energiansiirtoinfrastruktuurien osalta voidaan 
pääsääntöisesti soveltaa syitä, jotka liittyvät ”kansanterveyttä ja yleistä turvallisuutta 
koskeviin tai muihin erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottaviin syihin” (16 artiklan 1 
kohdan c alakohta).  
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3. ENERGIANSIIRTOJÄRJESTELMIEN 

MAHDOLLISET VAIKUTUKSET NATURA 2000 -

ALUEISIIN JA EU:SSA SUOJELTUIHIN LAJEIHIN 

 
 
 
 
 

3.1 Johdanto  

 
Energiainfrastruktuurihankkeet eivät yleensä muodosta suurta uhkaa biologiselle 
monimuotoisuudelle. On monia hankkeita, joissa hyvin suunnitellut ja asianmukaisesti 
sijoitetut järjestelmät eivät ole aiheuttaneet lainkaan vaikutuksia tai niitä on syntynyt vain 
hyvin vähän. Lisäksi on esimerkkejä hankkeista, joista on koitunut merkittävää hyötyä 
luonnolle etenkin alueilla, joilla luontoympäristö oli jo köyhtynyt vakavasti. Tämä ei 
kuitenkaan poista velvollisuutta selvittää mahdolliset vaikutukset, joita yksittäisillä 
suunnitelmilla tai hankkeilla voi olla luontoympäristöön, voimassa olevien lakisääteisten 
ympäristöarviointimenettelyjen, kuten ympäristövaikutusten arviointien ja strategisen 
ympäristövaikutusten arviointien sekä asianmukaisten arviointien (ks. tarkemmat tiedot 
luvusta 7) mukaisesti.  
 
Tässä luvussa tarkastellaan, millaisia mahdollisia vaikutuksia energiainfrastruktuureilla voi 
olla luontotyyppeihin ja lajeihin, jotka on suojeltu lintu- ja luontotyyppidirektiivien nojalla. 
Luvun tarkoituksena on antaa suunnittelijoille, energiansiirtoverkkojen haltijoille ja 
asiaankuuluville viranomaisille yleiskuva siitä, minkätyyppisiin mahdollisiin vaikutuksiin niiden 
on kiinnitettävä huomiota valmistellessaan energiansiirtoinfrastruktuuriin liittyviä suunnitelmia 
tai hankkeita ja toteuttaessaan asianmukaista arviointia luontotyyppidirektiivin 6 artiklassa 
tarkoitetun lupamenettelyn yhteydessä tai ympäristövaikutusten arviointia koskevan 
direktiivin / strategisten ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin mukaista 
arviointia.  
 
 

3.2 Tapauskohtaisen toimintatavan tarve  

 
On syytä korostaa, että mahdolliset vaikutukset ovat hyvin tiukasti sidoksissa tietyn 
energiainfrastruktuurin rakenteeseen ja sijaintiin sekä EU:ssa suojeltujen luontotyyppien ja 
alueella olevien lajien herkkyyteen. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää käsitellä jokainen 
suunnitelma tai hanke tapauskohtaisesti.  
 
Kunkin energiansiirtojärjestelmähankkeen sekä yhteistä etua koskevien hankkeiden 
rakenteeseen vaikuttavat luonnollisesti monenlaiset seikat, kuten siirrettävän energian tyyppi 
ja määrä, vastaanottava ympäristö (ts. mantereella vai merellä), siirtoetäisyydet sekä 
vastaanottoon tai varastointiin tarvittava kapasiteetti. Rakentamisen lisäksi hankkeet voivat 
liittyä myös yhden tai useamman energian siirtämiseen, vastaanottoon tai varastointiin 
mantereella tarvittavan järjestelmän tai infrastruktuurin peruskorjaukseen ja/tai 
käytöstäpoistoon.  
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Mahdollisia luontoon ja luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa on 
tärkeää ottaa varsinaisen pääinfrastruktuurin lisäksi huomioon myös kaikki siihen liittyvät 
asennukset ja järjestelmät, kuten väliaikaiset kulkureitit, urakoijan tilat ja laitteistojen 
varastointi, työmaa-alueet, betoniperustukset, väliaikainen kaapelointi, jätemaa ja 
ylijäämämaalle tarkoitetut alueet jne. Vaikutukset voivat olla tilapäisiä tai pysyviä, ilmetä 
paikan päällä tai muualla, ja ne voivat ilmaantua eri aikoina hankkeen eri vaiheissa 
(esimerkiksi rakentamisen, peruskorjauksen, huollon ja/tai käytöstäpoiston vaiheissa). Kaikki 
nämä seikat on otettava huomioon.   
 
EU:n luontodirektiivien lajien suojelua koskevat säännökset on otettava huomioon, jos on 
olemassa riski, että energiainfrastruktuurisuunnitelma tai -hanke voi aiheuttaa näiden kahden 
direktiivin nojalla suojeltujen lajien (kuten kotkien ja merinisäkkäiden) kuoleman tai 
loukkaantumisen tai häiritä niitä tahallisesti lisääntymis-, jälkeläistenhoito-, talvehtimis- ja 
muuttoaikana taikka heikentää tai hävittää niiden lisääntymis- tai levähtämispaikkoja.  Tätä 
tiukempaa suojelujärjestelmää noudatetaan laajemmalla alueella eli Natura 2000 -alueiden 
sisä- ja ulkopuolella.  
 

Lieventämistoimenpiteet  
 
Tässä luvussa mainittuja kielteisiä vaikutuksia voidaan joskus lieventää tehokkaasti. Lieventäminen 
tarkoittaa, että suunnitelmaan tai hankkeeseen sisällytetään sellaisia toimia, joilla mahdolliset kielteiset 
vaikutukset poistetaan tai joilla niitä pienennetään siten, etteivät ne ole enää merkittäviä. Niiden on siis 
liityttävä suoraan todennäköisiin vaikutuksiin ja pohjauduttava perusteelliseen ymmärrykseen 
kyseessä olevista lajeista/luontotyypeistä.  
 
Lieventämistoimia voivat olla vaikkapa hankkeen toteutuspaikan muuttaminen yhtä lailla kuin 
energiainfrastruktuurin eri osien koon, rakenteen ja kokoonpanon muutokset. Niitä voivat olla myös 
ajalliset mukautukset rakentamisvaiheessa tai toiminnan aikana. Seuraavassa luvussa esitetään tästä 
tarkempia tietoja ja annetaan esimerkkejä mahdollisista lieventämistoimista.   

 
 
 

3.3 Yhteenveto mahdollisista EU:ssa suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin 
kohdistuvista vaikutuksista 

 
Vaikutuksen tyyppi ja laajuus määräytyvät pitkälti alueen EU:ssa suojeltujen lajien tai 
luontotyyppien, niiden ekologian, jakaantumisen ja suojelun tilan mukaan. Siitä syystä 
kutakin suunnitelmaa tai hanketta on tarkasteltava erikseen tapauskohtaisesti. Seuraavaksi 
esitetään yhteenveto yleisimmistä vaikutustyypeistä, joita voi ilmaantua:  
 

3.3.1 Luontotyypin häviäminen, heikentyminen tai pirstoutuminen  
 
Energiansiirtoinfrastruktuurihankkeet voivat edellyttää maanraivausta ja pintakasvillisuuden 
poistamista (tätä kutsutaan usein suoraksi maankäytöksi). Tässä prosessissa olemassa 
olevat luontotyypit voivat muuttua, vahingoittua, pirstoutua tai tuhoutua. Luontotyypin 
häviämisen ja heikentymisen laajuuteen vaikuttavat hankkeen koko, toteutuspaikka ja 
rakenne sekä hankkeen vaikutuksille altistuvien luontotyyppien herkkyys.  
 
On tärkeää muistaa, että vaikka varsinainen maankäyttö vaikuttaisi vähäiseltä, epäsuorat 
vaikutukset voivat levitä paljon laajemmalle etenkin, jos toteutetut toimet vaikuttavat 
hydrologisiin järjestelmiin tai geomorfologisiin prosesseihin sekä veden tai maaperän 
laatuun.  Tällaiset epäsuorat vaikutukset voivat aiheuttaa vakavaa luontotyypin 
heikentymistä, pirstoutumista ja häviämistä toisinaan jopa melko pitkänkin matkan päässä 
hankkeen varsinaiselta sijaintialueelta. 
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Häviämisen merkittävyyteen vaikuttavat myös vaikutusten kohteena olevien luontotyyppien 
harvinaisuus ja herkkyys ja/tai niiden tärkeys eläinlajien ruokailu-, lisääntymis- tai 
talvehtimispaikkana. Myös tiettyjen luontotyyppien mahdollinen rooli käytävien osina tai 
maantieteellisen leviämisen ja muuton kannalta tärkeinä levähdyspaikkoina sekä enemmän 
paikallisissa muutoissa esimerkiksi ruokailu- ja pesimispaikkoina on otettava huomioon, kun 
arvioidaan luontotyyppien mahdollisen häviämisen tai heikentymisen merkitystä.   
 

3.3.2. Häiritseminen ja siirtyminen:  
 
Lajien häiritseminen niiden tavanomaisilla lisääntymis-, ruokailu- tai levähtämispaikoilla sekä 
muuttoreiteillä voi johtaa niiden siirtymiseen ja syrjäytymiseen ja siten elinympäristön käytön 
loppumiseen. Lajit voivat siirtyä hankealueen sisällä ja sen ympäristössä esimerkiksi 
lisääntyneen liikenteen, ihmisten läsnäolon, melun, pölyn, saastumisen, keinotekoisen 
valaistuksen tai tärinän vuoksi rakennustöiden aikana tai niiden jälkeen.  
 
Vaikutuksen merkittävyys määräytyy häiriön laajuuden ja asteen sekä sen kohteena olevien 
lajien herkkyyden mukaan. Siihen vaikuttavat myös muiden lähistöllä olevien, siirtyneiden 
eläinten elinympäristöksi sopivien luontotyyppien saatavuus ja laatu. Harvinaisten ja 
uhanalaisten lajien osalta jopa pienillä tai tilapäisillä häiriöillä voi olla vakavia seurauksia 
niiden pitkäaikaiselle elinkelpoisuudelle alueella.  
 

3.3.3. Törmäyksen ja sähköiskun riski:  
 
Linnut ja mahdollisesti myös lepakot saattavat törmätä ilmajohtolinjan eri osiin ja muihin 
maanpäällisiin sähköjärjestelmiin. Törmäysriskin suuruuteen vaikuttavat paljolti alueen sijainti 
ja alueen muut lajit sekä säähän ja näkyvyyteen liittyvät seikat ja johtolinjan varsinainen 
rakenne (etenkin sähköiskun osalta). Lajit, jotka ovat pitkäikäisiä, joiden lisääntymisnopeus 
on pieni ja/tai jotka ovat harvinaisia tai joiden suojelun tila on jo haavoittuvainen (kuten 
kotkat, korppikotkat ja kattohaikarat), voivat olla erityisen riskialttiita.   
 
Lintujen törmäyksen ja sähköiskun riskiä käsitellään tarkemmin luvuissa 4 ja 5. Valitettavasti 
lepakoista ei ole tehty tutkimuksia, joissa tarkasteltaisiin ilmajohtoihin törmäämisen 
mahdollisia riskejä ja vaikutuksia, koska pienten eläinten kuolemista pitkien lineaaristen 
infrastruktuurien varrella on vaikeaa seurata.  
 

3.3.4 Esteiden vaikutukset  
 
Sähkönsiirron osalta suuret siirto-, vastaanotto- ja varastointi-infrastruktuurit voivat pakottaa 
lajit kiertämään alueen kokonaan sekä muuttojen että paikallisemmin tavanomaisen 
saalistuksen aikana. Siihen, onko tämä ongelmallista vai ei, vaikuttavat monet seikat, joita 
ovat esimerkiksi sähköaseman koko, sähkökaapeleiden välinen etäisyys ja reititys, lajien 
siirtymisen laajuus ja niiden kyky kompensoida lisääntynyt energiankulutus sekä ruokinta-, 
nukkumis- ja lisääntymispaikkojen välisiin yhteyksiin kohdistuvan häiriön laajuus.  

Useat tutkimusryhmät ovat esittäneet uudenlaista näyttöä siitä, että eläimet voidaan 

karkottaa sähkökaapeleiden läheltä, koska ne synnyttävät ihmisille näkymättömiä UV-

välähdyksiä. Kansainvälisen tutkijaryhmän tekemän tutkimuksen21 mukaan porot välttelevät 

arktisen alueen tundran poikki kulkevia voimajohtolinjoja. Vaikka tietoa tästä on yhä hyvin 

                                                           
21 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.12262/full 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.12262/full
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vähän, tietyissä tapauksissa tämäntyyppinen välttely ja pirstoutuminen on oleellista, kun 

arvioidaan vaikutuksen merkitystä. 

 
 

3.4 Merkittävien ja merkityksettömien vaikutusten erottelu  

 

Sellaisten lajien ja luontotyyppien määrittäminen, joihin 
energiansiirtoinfrastruktuurisuunnitelma tai -hanke todennäköisesti vaikuttaa, on 
vaikutustenarvioinnin ensimmäinen vaihe siitä riippumatta, tehdäänkö se 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklan nojalla, jos hanke koskee Natura 2000 -aluetta, tai 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin tai strategisten ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun direktiivin nojalla, jos hanke koskee Natura 2000 -verkoston ulkopuolisia 
suojeltuja lajeja. Sen jälkeen täytyy selvittää, onko vaikutus merkittävä vai ei. Oikeudellinen 
menettely, jolla määritetään etenkin Natura 2000 -alueisiin vaikuttavien suunnitelmien tai 
hankkeiden ”merkittävyys”, on kuvattu luvussa 7.  Jäljempänä esitetään lyhyesti muutamia 
yleisiä periaatteita, jotka liittyvät merkittävyyden määrittämiseen luonnonvaraisten eläinten 
osalta (riippumatta siitä, elävätkö ne Natura 2000 -alueella vai eivät)  
 

Merkittävyys on arvioitava tapauskohtaisesti ja niiden lajien ja luontotyyppien kannalta, joihin 
mahdollinen vaikutus kohdistuu. Joillekin lajeille muutaman yksilön häviäminen voi olla 
merkityksetöntä, kun taas toisille lajeille siitä voi olla vakavia seurauksia. Vaikutusten 
merkittävyys määräytyy populaation koon, jakaantumisen, levinneisyysalueen, 
lisääntymisstrategian ja elinkaaren mukaan. Se todennäköisesti vaihtelee alueiden välillä.  
 
Vaikutusten välinen yhteys on myös otettava huomioon: esimerkiksi pelkällä maankäytöllä ei 
välttämättä ole merkitystä tietylle lajille, mutta kun siihen yhdistetään suuret häirintään tai 
siirtymiseen liittyvät riskit, ne yhdessä voivat vähentää kyseisen lajin elinkelpoisuutta ja 
eloonjäämistä merkittävästi.  
 
Merkittävyyttä on arvioitava myös asianmukaisella maantieteellisellä asteikolla. Muuttaville 
lajeille, jotka kulkevat pitkiä matkoja, tiettyyn alueeseen kohdistuvalla vaikutuksella voi olla 
seurauksia paljon suuremmallakin maantieteellisellä alueella oleskeleville lajeille. Samalla 
tavalla laajoilla alueilla elävien tai elinympäristöään vaihtavien paikkaeläinlajien yhteydessä 
voi olla tarpeen arvioida mahdollisia vaikutuksia ennemminkin alueellisesti kuin paikallisesti.  
 
Edellä kuvattujen arviointien tulee perustua parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Tämä voi 
edellyttää kenttätutkimusten tai seurantaohjelmien toteuttamista hieman ennen hankkeen 
alkamista.  
 
 

3.5 Kumulatiiviset vaikutukset  

 
Myös kumulatiivisia vaikutuksia koskevat arvioinnit on otettava huomioon, kun määritetään 
Natura 2000 -alueisiin kohdistuvia vaikutuksia, kuten luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 
kohdassa edellytetään. Suunnitelmien ja hankkeiden kumulatiiviset vaikutukset voivat usein 
olla hyvin tärkeitä, ja ne on arvioitava huolellisesti. Niitä voi ilmaantua, kun tietyllä alueella tai 
muuttokäytävän varrella on useita energiainfrastruktuureja tai kun jokin 
energiainfrastruktuurihanke toteutetaan samalla alueella kuin toisentyyppinen suunnitelma tai 
hanke (esimerkiksi teollisuuden hankkeet). Kumulatiivinen vaikutus on kaikkien näiden 
toimien yhdistetty vaikutus. Jonkin energiainfrastruktuurihankkeen vaikutus ei siis yksinään 
välttämättä ole merkittävä, mutta jos sen vaikutukset lisätään muiden samalla alueella 
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toteutettavien suunnitelmien tai hankkeiden vaikutuksiin, niiden yhdistetyt vaikutukset voivat 
olla merkittäviä.  
 
Esimerkiksi kosteikkoalueen osan läpi kulkeva öljyputkihanke voi aiheuttaa pientä mutta 
hyväksyttävää tilapäistä luontotyypin heikentymistä, johon kyseinen luontotyyppi voi kuitenkin 
vielä sopeutua. Mutta jos kosteikkoalueella toteutetaan myös maankuivatus- ja/tai 
tienrakennushanke, kaikkien näiden hankkeiden hydrologiset vaikutukset yhdessä voivat 
johtaa siihen, että alue häviää, pirstoutuu tai kuivuu kokonaan. Tässä tapauksessa 
ensimmäisen ja toisen hankkeen vaikutus yksinään voi olla tuskin havaittava, mutta yhdessä 
niiden vaikutus voi olla merkittävä. Tämä vaikuttaa kummankin hanke-ehdotuksen 
suunnittelupäätökseen. 
 
Kumulatiiviset vaikutukset on otettava huomioon myös sekä ympäristövaikutusten että 
strategisten ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä.   
 
Koska energiainfrastruktuuri kehittyy EU:ssa kovaa vauhtia, on tärkeää, että kumulatiiviset 
vaikutukset arvioidaan jo ympäristöarvioinnin alkuvaiheissa eikä ”jälkiviisaasti” vasta 
prosessin päättyessä. Tarvittaessa päätöksiä siitä, ovatko hanke-ehdotukset EU-
lainsäädännön säännösten mukaisia, on lykättävä.  
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4. SÄHKÖVERKKOINFRASTRUKTUURIEN 

MAHDOLLISET VAIKUTUKSET LUONNONVARAISIIN 

LINTUIHIN  

 
 
 

4.1 Johdanto  

 
Edellisessä luvussa esitettiin yhteenveto mahdollisista erilaisista vaikutuksista, jotka on 
otettava huomioon energiainfrastruktuurihankkeita suunniteltaessa eritoten Natura 2000 -
alueilla ja niiden ympäristössä sekä muiden sellaisten herkkien alueiden lähellä, joita EU:n 
kahden luontodirektiivin nojalla suojellut lajit käyttävät elinympäristöinään.   
 
Tässä luvussa keskitytään analysoimaan sähköverkkoinfrastruktuurin mahdollisia vaikutuksia 
etenkin Euroopan luonnonvaraisiin lintuihin. Tämä aihe on saanut viime vuosina paljon 
huomiota, ja tässä vaikutukset voivat olla yleisempiä ja merkittävämpiä kuin muiden 
maanpäällisten energiainfrastruktuurien vaikutukset.  
 
 

4.2 Sähköverkkoinfrastruktuurit  

 
Toisin kuin muita hyödykkeitä, sähköä ei voida varastoida, joten sitä on tuotettava ja 
kuljetettava käyttäjille tosiaikaisesti. Tämän vuoksi sähkönsiirtojärjestelmä on myös muita 
yleishyödyllisiä järjestelmiä, kuten veden tai maakaasun siirtojärjestelmiä, monimutkaisempi 
ja dynaamisempi. Kun sähköä on ensin tuotettu voimalaitoksessa, suurjännitteiset 
(Euroopassa 110–750 kV, ENTSO 2012) siirtolinjat siirtävät suuria määriä sähköä pitkien 
matkojen päähän sähköasemille. Sähköasemilta keskijännitteiset (1–60 kV) ja 
pienjännitteiset (1 kV >) jakelulinjat jakavat sähköä kotitalous- ja yrityskäyttäjille.  
 
Kuva 3 (USDA, 2009) 
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Sähkönjakelujärjestelmä on hyvin verkottunut. Siirtoverkossa on siirtolinjoja, jotka kulkevat 
voimalaitoksista kuormituskeskittymiin sekä siirtolinjalta toiselle. Näin muodostuu järjestelmä, 
joka auttaa varmistamaan sujuvan sähkönsaannin. Jos yksi siirtolinja poistetaan käytöstä 
jossain sähköverkon osassa, sähkö reititetään yleensä kulkemaan muihin voimajohtoihin, 
jotta asiakkaalle voidaan silti toimittaa sähköä (PSCW, 2009). 
 
Sähkövirtaa voidaan siirtää joko ilmajohtojen tai maakaapeleiden kautta vaihto- tai tasavirtaa 
käyttäen. Kaikissa tapauksissa jännite on suuri, koska se parantaa siirron tehokkuutta pitkillä 
etäisyyksillä (yleensä yli 600 km). Vaihtovirtaa käyttävät ilmajohdot ovat perinteinen tapa 
siirtää sähköenergiaa (EASAC, 2009). 
 
Ilmajohtojen etu maakaapeleihin nähden piilee siinä, että tähän saakka ilmajohtolinjojen 
rakentamiskustannukset ovat olleet tuntuvasti pienemmät kuin maakaapeleiden 
asennuskustannukset, ja myös niiden kapasiteetti on ollut suurempi. Ilmajohtojen odotettu 
käyttöikä on pitkä, ja se voi olla jopa 70 tai 80 vuotta. Ilmajohtojen suurimmat haittapuolet 
ovat niiden edellyttämä maankäyttö sekä niiden visuaaliset ja erilaiset ympäristöön 
kohdistuvat vaikutukset (EASAC, 2009)22. 
 
Siirtojohtorakenteet tukevat vähintään yhtä kolmivaihepiiriä. Niissä on kolme jännitteistä 
johdinta (useampia, jos ne on niputettu riippukierrekaapeleiksi), ja niissä voi olla yksi tai kaksi 
maadoitettua johdinta (joista käytetään yleensä nimitystä staattinen johdin), jotka on 
asennettu vaihejohtimien yläpuolelle ukkossuojaukseksi. Jakelujohtorakenteet voivat tukea 
monenlaisia johdinkokoonpanoja (APLIC, 2006).  
 
Useimmissa kaupallisissa vaihtovirtailmajohdoissa on tukirakenne, johon eristimet ja 
sähköjohtimet kiinnitetään. Tukirakenteet voivat olla puupylväitä, onttoja tai ristikkomaisia 
teräsrakenteita, teräsvahvisteisia betonipylväitä tai komposiittipylväitä, jotka on valmistettu 
lasikuidusta tai muista materiaaleista. Eristimet valmistetaan posliinista tai 
polymeerimateriaaleista, jotka eivät yleensä johda sähköä. Sähköjohtimet valmistetaan 
yleensä kuparista tai alumiinista (Bayle, 1999, Janss, 2000, APLIC, 2006). 
 
Kolmivaihejärjestelmiä käytetään sekä jakelu- että siirtojohdoissa. Yksi 
kolmivaihejärjestelmien tärkeimpiä hyötyjä on sen kyky siirtää suuria määriä sähköä pitkien 
etäisyyksien päähän (APLIC, 2006).  

                                                           
22 http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Transforming.pdf 
 

http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Transforming.pdf
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4.3 Sähköverkkoinfrastruktuurin mahdolliset kielteiset vaikutukset 
luonnonvaraisiin lintuihin 

 
Tässä alaluvussa esitetään yleiskatsaus luonnonvaraisiin lintulajeihin kohdistuvien 
vaikutusten keskeisimmistä tyypeistä. Jotkin suojellut eurooppalaiset lajit ovat selvästi muita 
lajeja herkempiä tietyntyyppisille vaikutuksille (varsinkin sähköiskuille ja törmäyksille) 
kokonsa, anatomiansa, käyttäytymisensä ja levinneisyytensä vuoksi.  
 
Liitteessä 2 olevassa taulukossa esitetään järjestelmällinen luettelo lintupopulaatioiden ja 
voimajohtojen välisistä vaikutuksista tärkeysjärjestyksessä (Birdlife, 2013). Taulukkoa ei tule 
ymmärtää siten, että nämä vaikutukset ilmaantuisivat kuvatun mukaisesti kaikissa 
olosuhteissa. Suuri merkitys on myös kullakin kyseessä olevalla lajilla ja kuhunkin 
yksittäistapaukseen liittyvillä olosuhteilla ja sillä, millaisia korjaustoimia vaikutusten 
lieventämiseen on käytettävissä. 
 
Miksi tietyt lintulajit ovat muita herkempiä voimajohtojen vaikutuksille? 
 

Usein tämä johtuu seuraavista fysiologisista, käyttäytymiseen liittyvistä ja ekologisista seikoista: 

 linnun suurikokoisuus 

 huono näkökyky eteenpäin 

 aktiivisuuden painottuminen yöaikaan 

 ”huonot lentäjät”, muita kömpelömmin liikkuvat linnut (törmäys) 

 kokemattomat lentäjät, nuoret linnut (sähköisku ja törmäys) 

 tapa valita korkealla sijaitsevia paikkoja nukkumiseen, levähtämiseen tai pesimiseen 

 puuttomien ja avoimien elinympäristöjen suosiminen (sähköisku) 

 parvi- ja laumakäyttäytyminen 

 häiriöille alttiit lajit 

 tapa valita matalalla sijaitsevia elinympäristöjä (ts. suhteessa sähköverkon tiheyteen) 

 harvinaiset ja uhanalaiset lajit (harvoin tapahtuva parittelu, heikentynyt hedelmällisyys jne., ks. 
tarkempia tietoja jäljempää)  

 määrältään vähäiset lajit (joiden lisääntymispotentiaali on heikentynyt) 

 lajit, joiden lisääntymispotentiaali on heikentynyt (eli täysikasvuisten yksilöiden kuolleisuus on 
lisääntynyt, minkä vuoksi populaation pienenemisestä palautuminen kestää pidemmän aikaa) 

 lajit, joiden hedelmällisyys on pienentynyt, kuolleisuus on vähäistä, elinajanodote on pitkä 
(palautumispotentiaalin heikkenemisen vuoksi populaation jatkuvan pienenemisen aikana)  

 pitkiä etäisyyksiä mannerten välillä lentävät muuttolinnut (suuri alueellinen mittakaava ja suuret 
erot voimajohtojen vaikutusten lieventämisessä). 

 

 

 

4.3.1 Sähköiskut  
 

Sähköiskuilla voi olla suuri vaikutus useisiin lintulajeihin, ja ne aiheuttavat vuosittain 
tuhansien lintujen kuoleman23.  Sähköisku voi syntyä, kun lintu koskettaa kahta vaihejohdinta 
tai yhtä johdinta ja maadoitettua laitetta yhtä aikaa etenkin, kun sen höyhenet ovat märät 
(Bevanger, 1998). Sähköiskuille erityisen usein alttiita lajeja ovat seuraavat: Ciconiiformes, 

                                                           
23 https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/planning-can-help-prevent-renewable-energy-
surge-harming-wildlife 
 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/planning-can-help-prevent-renewable-energy-surge-harming-wildlife
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/planning-can-help-prevent-renewable-energy-surge-harming-wildlife


 

33 
 

Falconiformes, Strigiformes ja Passeriformes (Bevanger, 1998), ks. jäljempänä oleva 
taulukko. 
 
On suuri yksimielisyys siitä, että lintuihin kohdistuvaan riskiin vaikuttavat 
energiantuotantojärjestelmien tekninen rakenne ja yksityiskohtainen muotoilu. 
Sähköiskun riski on erityisen suuri ”huonosti suunnitelluissa” keskijännitteisissä 
sähköpylväissä (”tappajapylväissä”) (BirdLife International, 2007).  
 
Lintujen sähköiskun saamisen todennäköisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi 
seuraavat: 
 

 Linnun anatomia: Isot linnut ovat pieniä haavoittuvampia, koska todennäköisyys 
koskettaa sähkökomponentteja levitetyillä siivillä tai muulla ruumiinosalla on suurempi 
kuin pienillä linnuilla (Olendorff ja muut, 1981) APLIC, 2006). 

 

 Linnun käyttäytyminen: Linnut, jotka käyttävät sähköpylväitä levähtämiseen, 
nukkumiseen ja pesimiseen, ovat muita lintuja haavoittuvampia (Bevanger, 1998). 
Maassa pesivät lajit (suohaukat ja jotkin pöllöt) saavat toisinaan sähköiskuja, koska ne 
yleensä saalistavat lentäessään ja levähtävät maassa tai vähän sen yläpuolella (Benson, 
1981). 

 

 Pylvään tyyppi ja kokoonpano: 
o Useimmat tapaturmat tapahtuvat keskijännitteisissä vuorottelupylväissä (1–60 kV), 

koska niiden eri osat sijaitsevat lähellä toisiaan (Haas & Nipkow, 2006). 
o Pylväät, joilla on tietty erikoistehtävä (kiristyspylväät, risteämäpylväät, 

haaroituspylväät tai muuntamot) tappavat enemmän lintuja kuin yksinkertaiset suorat 
rakenteet (Demeter ja muut, 2004).  

o López-López ja hänen työtoverinsa (2011) osoittivat, että lintutapaturmia olisi voitu 
vähentää tuntuvasti uudistamalla vaaralliset ja huonosti suunnitellut pylväät.   

 

 Ympäristötekijät: 
o Saaliin määrä: Sähköiskun saaneiden petolintujen määrä kasvaa saaliseläinten 

määrän lisääntyessä (Benson, 1981; Guil ja muut, 2011). 
o Kasvillisuuden rakenne ja peittävyys: Kasvillisuuden rakenne voi vaikuttaa saaliin 

saatavuuteen ja petoeläinten saalistuskäyttäytymiseen (Guil ja muut 2011). 
o Luontotyyppi: Linnut käyttävät useimmiten sellaisilla alueilla sijaitsevia sähköpylväitä, 

joilla levähtämispaikkoja on harvassa, kuten niityillä ja kosteikoissa, ja saavat näillä 
alueilla myös enemmän sähköiskuja kuin muualla (Haas ja muut, 2005; Lehman ja 
muut, 2007). 

o Topografia: Sähköiskujen osalta topografia vaikuttaa siihen, missä linnut levähtävät ja 
nukkuvat, ja kasvillisuuden korkeus puolestaan vaikuttaa siihen, miten paljon 
luonnollisia levähdyspaikkoja alueella on. Kotkien kuolleisuus rinteillä on lisääntynyt, 
mikä johtuu mahdollisesti siitä, että ne tapaavat saalistaa oksilta tai orsilta käsin. 
Tutkimukset ovat nimittäin osoittaneet, että valtalajien alueille sijoitetut pylväät, joita 
ympäröivät jyrkät rinteet, aiheuttavat tavallista enemmän sähköiskuja. (Guil ja muut, 
2011). 

 

 Sukupuoli: Saman lajin suurikokoisemmat naaraat ovat uroksia alttiimpia sähköiskuille 
(Ferrer & Hiraldo, 1992).  

 

 Ikä: Nuoret ja keskenkasvuiset linnut ovat täysikasvuisia lintuja alttiimpia sähköiskuille. 
Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että niillä on vähemmän kokemusta laskeutumisesta ja 
lentoonlähdöstä (Benson, 1981; Harness, 1997; Bevanger, 1998; Harness & Wilson, 
2001; Janss & Ferrer, 2001; González ja muut, 2007). 

 

 Aluekohtaiset tekijät: Tietyillä keskeisillä alueilla (esimerkiksi merkittävillä 
lisääntymisalueilla, levinneisyysvyöhykkeillä, kokoontumisalueilla ja pullonkaula-alueilla) 
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sähköiskun saamisen riski on suurempi kuin alueilla, joilla lintuja liikkuu vähemmän 
(González ja muut, 2006; Cadahia ja muut, 2010). 

 

 Vuodenaikoihin liittyvät tekijät: Eniten tapaturmia ilmoitetaan loppukesällä silloin, kun 
poikaset opettelevat lentämään tai kun ne ovat oppineet lentämään. Isot kotkat ovat 
erityisen riskialttiita syksyllä ja talvella kenties siitä syystä, että niiden höyhenet kastuvat 
ankarissa sääoloissa (sateella, lumessa). Tällä on suuri merkitys sähköiskun riskin 
kannalta. (Benson, 1981; Bevanger, 1998; Lasch ja muut, 2010; Manville, 2005; Lehman 
ja muut, 2007). 

 

 Vallitseva tuulen suunta sähköpylvään poikkipuuhun nähden saattaa myös vaikuttaa 
siihen, että petolinnut saavat sähköiskuja. Oletetaan, että pylväät, joiden poikkipuut 
sijaitsevat kohtisuoraan vallitsevaan tuulensuuntaan nähden, aiheuttavat vähemmän 
kotkien kuolemia kuin sellaiset pylväät, joiden poikkipuut sijaitsevat vinoittain tai 
samansuuntaisesti tuuleen nähden. Tämä johtuu siitä, että ristituulessa lintujen 
lentoonlähtö ja laskeutuminen on vaikeampaa. (Nelson ja Nelson (1976)). 
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Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto eurooppalaisista lintuheimoista, joiden 
on todettu olevan alttiita sähköiskuille ja/tai törmäyksille (Birdlife, 2013).  
 

Taulukko 1. Sähköiskuista ja voimajohtoihin törmäämisestä johtuvan kuolleisuuden vaikutuksen 

vakavuus Euraasian eri lintuheimojen populaatioihin. 

 

Euraasiassa määritetyt lintuheimot, jotka ovat 
kansainvälisesti alttiita sähköiskuille ja törmäyksille 

Sähköiskuista 
johtuvat 

tapaturmat 

Törmäyksistä 
johtuvat 

tapaturmat 
Kuikat (Gaviidae) ja uikut (Podicipedidae) 0 II 

Liitäjät, ulappaliitäjät (Procellariidae) 0 II 

Ruskosuulat, valkosuulat (Sulidae) 0 I 

Pelikaanit (Pelicanidae) I II–III 

Merimetsot (Phalacrocoracidae) I I 

Haikarat, kaulushaikarat (Ardeidae) I II 

Kattohaikarat (Ciconidae) III II 

Iibikset (Threskiornithidae) I II 

Flamingot (Phoenicopteridae) 0 II 

Sorsat, hanhet, joutsenet, koskelot (Anatidae) 0 II 

Petolinnut (Accipitriformes ja Falconiformes) II–III I–II 

Peltopyyt, viiriäiset, teeret (Galliformes) 0 II–III 

Rantakanat, liejukanat, nokikanat (Rallidae) 0 II 

Kurjet (Gruidae) 0 III 

Trapit (Otidae) 0 III 

Kurmitsat/kurpat (Charadriidae + Scolopacidae) I II–III 

Kihut (Sterkorariidae) ja lokit (Laridae) I II 

Tiirat (Sternidae) 0–I I–II 

Ruokit (Alcidae) 0 I 

Hietakyyhkyt (Pteroclididae) 0 II 

Kyyhkylinnut (Columbidae) I–II II 

Käet (Cuculidae) 0 I–II 

Pöllöt (Strigiformes) II–III II 

Kehrääjät (Caprimulgidae) ja kiitäjät (Apodidae) 0 I–II 

Harjalinnut (Upudidae) ja kuningaskalastajat (Alcedinidae) I I–II 

Mehiläissyöjät (Meropidae) 0–I I–II 

Sininärhet (Coraciidae) I–II I–II 

Tikat (Picidae) I I–II 

Korpit, varikset, närhet (Corvidae) II I–II 

Keskikokoiset ja pienet laululinnut (Passeriformes) I I–II 

 

0 = ei ilmoitettuja tai todennäköisiä tapaturmia 

I = tapaturmia ilmoitettu, mutta ei selvää uhkaa lintupopulaatiolle 

II = alueellisesti tai paikallisesti paljon tapaturmia, mutta ei merkittävää vaikutusta lajin 

kokonaispopulaatioon 

III = tapaturmat ovat keskeinen kuolleisuutta aiheuttava tekijä; lajeja uhkaa sukupuutto paikallisesti 

tai laajemmalla alueella. 
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4.3.2 Törmäykset  
 
 
Voimajohtoihin törmääminen tappaa miljoonia lintuja kaikkialla maailmassa, ja se voi 
aiheuttaa suurta kuolleisuutta tietyissä lintulajeissa (Bevanger 1994, 1998; Janss 2000; 
APLIC, 2006; Drewitt & Langston, 2008; Jenkins ja muut, 2010; Martin, 2011; Prinsen ja 
muut, 2011). Empiirisen aineiston ja teoreettisten pohdintojen perusteella sellaisilla lajeilla, 
joilla on suuri siipikuorma ja pieni sivusuhde, on suuri riski törmätä voimajohtoihin. 
Näiden lintujen lentonopeus on suuri, ja painavan ruumiin ja pienten siipien yhdistelmä 
rajoittaa mahdollisuutta reagoida nopeasti yllättäviin esteisiin (Bevanger, 1998). Kun 
ilmoitettuja lukuja törmäysten uhreista tarkastellaan suhteessa kyseisten lajien määrään ja 
populaation kokoon, näyttää siltä, että jotkin Galliformes-, Gruiformes-, Pelecaniformes- ja 
Ciconiiformes-heimoihin kuuluvat lajit vaikuttavat joutuvan törmäyksen uhriksi suhteettoman 
usein (Bevanger, 1998) – ks. taulukko 1.  
 
Törmäykseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi seuraavat: 
 

 Linnun anatomia: Suurin törmäyksen riski on linnuilla, joilla on suuri ruumiinpaino ja 
melko lyhyet siivet ja pyrstö (ns. ”huonot lentäjät”) (Bevanger, 1998; Janss, 2000). 

 

 Linnun fysiologia: Tietyt lintulajit ovat ainakin väliaikaisesti sokeita lentosuuntaansa 
(Martin, 2011). 

 

 Linnun käyttäytyminen:  
o Parvikäyttäytyminen; erityisen haavoittuvia ovat ne lajit, jotka liikkuvat päivittäin 

parvissa voimajohtojen poikki ruokailu-, pesimis- ja nukkumisalueilleen ja niiltä pois 
(Janss, 2000). 

o Lintulajit, jotka lentävät säännöllisesti matalalla yöllä tai hämärässä, ovat alttiimpia 
törmäyksille kuin lajit, jotka lentävät enimmäkseen päiväsaikaan. 

 

 Huomioon on otettava myös muita tekijöitä, kuten sääolot, sähkölinjan kokoonpano, 
johtojen reititys, elinympäristön käyttö, sähkölinjojen varrella oleva kasvillisuus, 
topografia, häiriöt, muuttoreittien valinta ja pysähdyspaikat.  

 
 

Lintuihin kohdistuvat sähköiskut ja törmäykset aiheuttavat taloudellisia tappioita  
 
Linnuista johtuvat sähkökatkokset vähentävät sähkönsaannin luotettavuutta ja kasvattavat 
sähkönsiirron kustannuksia. Jotkin sähkökatkokset voivat vaikuttaa vain muutamiin asiakkaisiin 
hetkellisesti, mutta ne voivat vaikuttaa myös yleishyödyllisen palvelun luotettavuuteen ja asiakkaille 
annettuihin takuisiin. Laajemmin vaikuttavien sähkökatkosten seuraukset voivat olla dramaattiset, ja 
ne voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita yleishyödyllisille laitoksille ja kuluttajille (APLIC, 
2006).  
 
Linnuista johtuvista sähkökatkoksista aiheutuvat kustannukset liittyvät esimerkiksi seuraaviin: 

 tulojen menetys  

 sähkönsaannin palauttaminen 

 laitteiden korjaus  

 pesien poistaminen ja muut eläinten aiheuttamien vahinkojen torjuntatoimet 

 hallinnon ja johdon työaika  

 kuluttajat eivät saa palvelua ja kielteinen julkisuuskuva 

 sähköjärjestelmän luotettavuuden heikentyminen (APLIC, 2006). 
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4.3.3 Luontotyypin häviäminen ja pirstoutuminen 
 
Avoimet ensisijaista reittiä kulkevat käytävät sähkölinjojen varrella voivat pirstoa metsiä ja 
muita luontotyyppejä. Lisäksi sähkölinjat voivat johtaa luontotyypin häviämiseen, koska 
niiden vuoksi voi syttyä metsäpaloja (Rich ja muut, 1994).  Vaikka 
sähköverkkoinfrastruktuurista johtuva varsinainen maankäyttö voi olla vähäistä, se voi olla 
silti merkittävää, jos häviäminen tapahtuu tiettyjen lajien keskeisessä elinympäristössä tai jos 
ilmaantuu kumulatiivisia vaikutuksia, jotka johtuvat muista samalla alueella toteutettavista 
hankkeista. Sen vuoksi tämä on aina tutkittava tapauskohtaisesti.  
 
 

4.3.4 Häiriö/siirtyminen  
 
Jonkinasteista luontotyypin tuhoutumista ja muuttumista tapahtuu sähkölinjaa 
rakennettaessa ja huollettaessa väistämättä (van Rooyen, 2004; McCann, 2005). Ilmajohdot 
voivat johtaa siihen, että lisääntymispaikoista sekä pysähdys- ja talvehtimispaikoista häviää 
käyttökelpoisia ruokailualueita. Viimeaikaisissa tutkimuksissa todettiin, että voimajohto 
vaikutti isotrappien lentosuuntaan ja rajoitti sopivien elinympäristöjen käytettävyyttä (Raab ja 
muut, 2010). Lisäksi tutkimuksissa havaittiin, että pikkutrapit välttelevät siirtojohtolinjoja, mikä 
on tärkein tekijä määritettäessä lisääntymistiheyttä alueilla, jotka ovat näille lajeille sopivia 
elinympäristöjä (Silva, 2010; Silva ja muut, 2010). 
 
 

4.3.5 Sähkömagneettiset kentät  
 
Kaikenlainen sähkövirta, myös se, joka kulkee voimajohdoissa, synnyttää sähkömagneettisia 
kenttiä. Näin ollen monet lintulajit altistuvat ihmisten tavoin sähkömagneettisille kentille koko 
elämänsä ajan (Fernie ja Reynolds, 2005).  Siitä, vaikuttaako sähkömagneettisille kentille 
altistuminen selkärankaisten solu-, umpieritys-, immuuni- ja lisääntymisjärjestelmiin, on tehty 
paljon tutkimusta, mutta asia on yhä varsin kiistanalainen. Tutkimus, jossa tarkasteltiin 
sähkömagneettisten kenttien vaikutuksia lintuihin, osoitti, että lintujen altistuminen 
sähkömagneettisille kentille muuttaa, joskaan ei aina yhdenmukaisesti, niiden käyttäytymistä, 
lisääntymisen onnistumista, kasvua ja kehitystä sekä fysiologiaa ja umpieritystä ja aiheuttaa 
oksidatiivista stressiä (Fernie, 2000; Fernie ja Reynolds, 2005). 
 

 

4.4 Sähköverkkoinfrastruktuurin mahdolliset myönteiset vaikutukset 
luonnonvaraisiin lintuihin  

 
Voimajohdoilla, pylväillä ja jakelupylväillä voi olla myös lukuisia suotuisia vaikutuksia 
luonnonvaraisiin lintulajeihin. Niitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:  
 

 Korvaava lisääntymis-/pesimispaikka: Sille, miksi linnut toisinaan hoitavat poikasiaan 
sähköjärjestelmien rakenteissa, on monia syitä, esimerkiksi seuraavat: vaihtoehtoisia 
pesimispaikkoja, kuten puita ja kallioita, ei ole, ja sähköverkon rakenteet antavat linnuille 
saalistavilta nisäkkäiltä suojassa olevan ja tukevan alustan, jolle ne voivat rakentaa 
pesänsä (van Rooyen, 2004; McCann, 2005). Yleishyödylliset rakenteet voivat toimia 
pesimispaikan korvikkeina sellaisissa elinympäristöissä, joissa luonnollisia rakenteita on 
vähän. Ne voivat jossain määrin myös suojella lajeja siinä mielessä, että ne 
mahdollistavat tiettyjen lajien levinneisyysalueen laajenemisen tai lisäävät tiettyjen lajien 
paikallista tiheyttä (APLIC, 2006). 
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 Levähdys-, nukkumis- ja saalistuspylväät: Korppikotkat ja kattohaikarat hakeutuvat usein 
voimajohtorakenteisiin nukkumaan, koska siellä ne ovat paremmin suojassa huonolta 
säältä ja maapedoilta. Avoimella maalla oleviin elinympäristöihin pystytetyistä 
sähköpylväistä on hyötyä joillekin petolinnuille, sillä ne toimivat niille orsina, joista on 
esteetön näkymä saalistusalueille. Melko puuttomille alueille rakennetut 
voimajohtorakenteet ovat muuttaneet miljoonia kilometrejä oksalta käsin saalistaville 
petoeläimille sopivaksi elinympäristöksi (Olendoff ja muut 1980). 

 

 Elinympäristön hoito: Voimajohdot voivat tarjota myös pysyvän elinympäristön sellaisille 
lajeille, joiden elinympäristössä on oltava matala kasvillisuus. Yhdysvalloissa tehty 
tutkimus on osoittanut, että avoimet ensisijaisella reitillä kulkevat syöttölinjat ovat 
sellaisten lintulajien elinympäristönä, joiden kanta on heikentynyt (Confer & Pascoe, 
2003; Askins, 2012).  
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ELIA / RTE LIFE+ -hanke: hyötyjä luontoon24  
 

 
 
ELIA (suurjännitteisen sähkönsiirtojärjestelmän haltija Belgiassa) ja RTE (sähkönsiirtojärjestelmän 
haltija Ranskassa) toteuttivat viisivuotisen (2011–2017) hankkeen, jossa hoidettiin ja saatettiin 
ennalleen keski- ja suurjännitteisten ilmajohtojen alla kulkeva yli 300 hehtaarin suuruinen alue 
Valloniassa ja Ranskassa. 
 
Tässä hankkeessa keskityttiin luonnonsuojelutoimiin ja siihen, miten energia-alan sidosryhmät voivat 
ottaa infrastruktuurin suunnittelun mahdollisuutena rikastaa biologista monimuotoisuutta. 

Lammet (tavoite: 100 lampea 130 km:n suuruisella hankealueella) 

Sinne, missä maaperä oli asianmukainen (jolla siis oli läpäisemätön kerros: turve-, kaoliinisavi- ja 
gleisavimaaperät), ja ensisijaisesti niillä alueilla, jotka olivat erittäin hyviä tietyille harvinaisille lajeille, 
kaivettiin lampia, tai tulva-alueille, joiden koko oli vähintään 25 m² (vähimmäiskoko, jotta voitiin 
rajoittaa liettymistä eli lampien luonnollista täyttymistä lehdillä), rakennettiin patoja kuivatuskanaviin. 
Metsänsisäisten lampien verkosto mahdollistaa sammakkoeläinten, aitosudenkorentojen, 
hentosudenkorentojen, Dytiscidae-heimon sukeltajien ja kosteikkolintujen kolonisaation ja estää 
populaatioita tulemasta eristäytyneiksi. 

Hedelmätarhat (tavoite: 20 hehtaaria ja 8 000 puuta) 

Ilmajohtojen alle istutettiin hyvin harvinaisia ja paikallisia pienikokoisia lajikkeita pääosin näistä 
hedelmäpuista: eurooppalainen villipäärynä (Pyrus pyraster), eurooppalainen villiomena (Malus 
sylvestris) ja mispeli (Mespilus germanica). Ne lisäävät metsikköjen monimuotoisuutta ja tuovat 
osaltaan suojaa ja ruokaa koko paikalliselle eläimistölle (isoille eläimille, linnuille ja hyönteisille).  

Yksinkertaiset kukkaniityt (tavoite: 20 ha) 

Suurjännitelinjoille johtavien kulkureittien varrelle on luotu yksinkertaisia kukkaniittyjä, jotka toimivat 
harvinaisten kasvien, hyönteisten, lintujen ja pienten nisäkkäiden suojapaikkoina. Säännöllinen niitto ja 
niitetyn kasvillisuuden poistaminen köyhdyttää maaperää, jolloin harvinaiset tai hävinneet kasvit voivat 
palata. Ääritapauksissa kukkaniittyjä luotiin kylvämällä paikallisten kasvilajikkeiden siemeniä. 

Turvemaat ja nummet (tavoite: ennallistaa tai hoitaa asianmukaisesti 20 lisähehtaaria) 

Voimajohtojen alla olevat kosteikot ja nummet voidaan ennallistaa poistamalla maaperästä ylin kerros. 
Tämä edistää pioneerilajien kehittymistä maaperän lepotilassa olevasta siemenpankista. Joillakin 
alueilla myös vedenkorkeus ennallistettiin paikallisesti tukkimalla ojia, mikä johti kosteiden nummien ja 
turvemaiden elpymiseen. Tavoitteena on säilyttää kasvien ja eläinten vaihtuminen ja parantaa sitä 
nykyisten ja hiljattain ennallistettujen turvemaiden ja nummien välillä.  

Laiduntaminen (tavoite: hoitaa noin 20 hehtaaria laiduntamalla ja 20 hehtaaria niittämällä) 

                                                           
24 http://www.life-elia.eu/en/ 
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Laiduntaminen edisti vahingoittuneiden turvemaiden, nummien, harvakasvuisten niittyjen ja laakson 
pohjien ennallistamista ja auttoi ratkaisemaan valtalajeihin, kuten siniheinään, liittyvän ongelman. 
Toisissa tapauksissa (luonnonniityt, kuivat nummet, harvakasvuiset niityt) (paikallisten 
maanviljelijöiden avulla toteutettu) kasvujaksojen ja -rytmin perusteella mukautettu niitto auttoi 
säilyttämään kasvillisuuden mitä moninaisimmille kasvi-, hyönteis- ja matelijalajeille sopivana.  

Haitalliset vieraslajit (tavoite: hoidetaan 20–30 hehtaaria) 

Hankkeen aikana Vallonian haitallisten vieraslajien luettelossa olevien kasvilajien kasvu saatiin 
loppumaan tai hallintaan etenkin seuraavien lajien osalta: kiiltotuomi (Prunus serotina), syyssyrikkä 
(Buddleja davidii), kaukasianjättiputki (Heracleum mantegazzianum), jättipalsami (Impatiens 
glandulifera), japanintatar (Fallopia japonica), buurivillakko (Senecio inaequidens) ja jossain määrin 
myös valkovaleakaasia (Robinia pseudoacacia).  

Pirstoutuminen (tavoite: luodaan kiiloja 30 km:n (90 hehtaarin) alalle ja ennallistetaan 40 km:n (120 
hehtaarin) ala) 

Tällä hetkellä hankkeen työskentelyalueilla metsiin luodut voimajohtokäytävät ovat pääasiassa u-
kirjaimen muotoisia: keskellä on lyhyttä heinää, joka leikataan säännöllisesti, ja kasvillisuus muuttuu 
selvärajaisesti metsäksi. Korkeat puut reunustavat alueen kumpaakin reunaa. Hankkeessa luotiin v-
kirjaimen muotoisia kiilamaisia alueita käytävän ja metsän väliin. 

Nämä kiilamaiset alueet, joilla on suurehkoja erilajisia puita (ns. ekotonit eli vaihtumisvyöhykkeet) 
voivat antaa ruokaa ja suojaa monenlaisille hyönteis-, nisäkäs- ja lintulajeille. Ne pysyvät pois 
käytäviltä, jos ympäröivät alueet ovat ”puhtaita” ja säännöllisesti hoidettuja. Metsä rikastuu toissijaisilla 
puulajeilla, joita metsässä olisi muutoin vain harvoin. Kiilamaiset alueet vähentävät myös vahinkoja, 
joita tuuli voi aiheuttaa metsässä. Lisäksi näillä alueilla voi olla hyvin paljon kuollutta puuainesta, joka 
antaa suojaa lukemattomille hyönteislajeille ja toimii käyttökelpoisena elinympäristönä linnuille ja 
lepakoille. Kun kiilamaisten alueiden kasvillisuus tihenee, myös sähkölinjoille vaaraa aiheuttavien 
pitkien puiden (koivu, kuusi, pyökki) kasvu hidastuu. 

 

Tilanne hankkeen alussa ja sen jälkeen 
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5. LUONNONVARAISIIN LINTUIHIN VAIKUTTAVIIN 

SÄHKÖVERKKOINFRASTRUKTUUREIHIN 

LIITTYVÄT LIEVENTÄVÄT TOIMENPITEET 

 
 

5.1 Mitä lieventävät toimenpiteet ovat? 

 
Jos luontotyyppidirektiivin 6 artiklan mukaisessa energiainfrastruktuurisuunnitelman tai -
hankkeen arvioinnissa todetaan, että niistä aiheutuu kielteisiä vaikutuksia Natura 2000 -
alueelle, suunnitelmaa tai hanketta ei kuitenkaan hylätä automaattisesti. Mahdollisten 
vaikutusten vakavuuden mukaan voi olla mahdollista toteuttaa lieventäviä toimenpiteitä, joilla 
suunnitelman tai hankkeen mahdolliset kielteiset vaikutukset poistetaan tai vältetään tai joilla 
niitä pienennetään siten, etteivät ne ole enää merkittäviä.  
 
Tässä luvussa keskitytään Natura 2000 -alueisiin, mutta kielteisiä vaikutuksia pienentävät 
toimet on otettava huomioon myös arvioitaessa sellaisten suunnitelmien ja hankkeiden 
ympäristövaikutuksia / strategisia ympäristövaikutuksia, joille ei tarvitse tehdä asianmukaisia 
arviointeja mutta joilla saattaa olla kielteinen vaikutus suojeltuihin lajeihin.       
 
Jotta voidaan päättää, millaiset lieventävät toimenpiteet ovat tarpeen, ensimmäiseksi on 
tärkeää arvioida suunnitelman tai hankkeen vaikutukset EU:ssa suojeltuihin lajeihin ja Natura 
2000 -alueen luontotyyppeihin (yksin tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien 
kanssa). Näin voidaan määrittää kielteisten vaikutusten luonne ja laajuus ja luoda perusta, 
jonka pohjalta määritetään tarvittavan tyyppiset lieventävät toimenpiteet.  
 
Lyhyesti sanottuna Natura 2000 -alueisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan 
lieventää tehokkaasti vain, jos mahdolliset kielteiset vaikutukset on tunnistettu, arvioitu ja 
ilmoitettu kokonaisuudessaan. Lieventävät toimenpiteet on määritettävä asianomaisia lajeja 
ja luontotyyppejä koskevien luotettavien tietojen perusteella, kuten itse 
vaikutustenarviointikin.  
 
Lieventäviä toimenpiteitä voivat olla energiainfrastruktuurisuunnitelman tai -hankkeen koon, 
sijainnin, rakenteen ja eri osa-alueiden kokoonpanon muuttaminen (esimerkiksi johtimien 
eristäminen sähköiskujen välttämiseksi). Niitä voivat olla myös ajalliset mukautukset 
rakentamisvaiheessa tai toiminnan aikana (esimerkiksi rakennustöiden välttäminen 
lisääntymisaikana). 
 
Kun sopivat lieventävät toimenpiteet on määritetty ja suunniteltu tarkasti, suunnitelma tai 
hanke voidaan hyväksyä luontotyyppidirektiivin 6 artiklan mukaisessa menettelyssä sillä 
ehdolla, että nämä lieventävät toimenpiteet toteutetaan toimivaltaisen viranomaisen 
antamien ohjeiden mukaisesti.  
 
Kuvio 4: Hierarkkinen toimintatapa lieventävien toimenpiteiden hyväksymisessä. Lieventämisessä on 
aina pyrittävä lieventämishierarkian ylimmälle tasolle (eli välttämään vaikutuksia jo lähtötilanteessa). 
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Lieventämistä koskeva 
toimintatapa 

Ensisijaisuus 

Vältetään vaikutukset jo 
lähtötilanteessa  
 

Suurin 
 
 
 
 
 
 
Pienin  

Pienennetään vaikutuksia jo 
lähtötilanteessa 
 

Vähennetään vaikutuksia 
alueella 
 

Vähennetään vaikutuksia 
kohteissa 
 

 
 

Jos alueeseen kohdistuu lieventävien toimenpiteiden käyttöönoton jälkeenkin vielä 
merkittävä jäännösvaikutus, on ryhdyttävä selvittämään vaihtoehtoisia ratkaisuja (esimerkiksi 
eri sijaintipaikka hankkeelle, erilainen mittakaava tai suunnittelu tai vaihtoehtoiset prosessit).  
Jos tällaisia vaihtoehtoja ei ole, suunnitelma tai hanke voidaan silti hyväksyä 
poikkeustapauksissa, jos 6 artiklan 4 kohdan ehtoja noudatetaan ja jos hyväksytään sopivia 
korvaavia toimenpiteitä, joilla jäljelle jäävät kielteiset vaikutukset kompensoidaan (ks. 
tarkempia tietoja luvusta 7), jotta Natura 2000 -verkosto ei vaarannu.   
 
Kunkin ehdotetun lieventävän toimenpiteen osalta on tärkeää  

 selittää, miten toimenpiteillä vältetään alueeseen kohdistuvat määritetyt haitalliset 
vaikutukset tai miten niitä pienennetään hyväksyttävälle tasolle  

 esittää näyttöä siitä, miten ne varmistetaan ja toteutetaan ja kuka ne tekee  

 esittää näyttöä siitä, miten luotettavaa ja todennäköistä niiden onnistuminen on  

 esittää hankkeeseen tai suunnitelmaan liittyvä aikajana siitä, milloin ne toteutetaan  

 esittää näyttöä siitä, miten toimenpiteitä seurataan ja miten lisätoimenpiteitä otetaan 
käyttöön, jos lieventäminen osoittautuu riittämättömäksi. 

 
 

EcoMOL (Ecological Management of Overhead Lines) -hanke (ilmajohtojen ekologinen 
hallinta)25 
 
Osana saksalaista hanketta ”Southwest Interconnecting Line / Thuringian Power Link” tehtiin tutkimus 
(Erfurtin ammattikorkeakoulu ja muut, 2010), jossa esitellään ilmajohtokäytävien ekologista hallintaa 
koskeva monitieteinen toimintamalli (EcoMOL). Sitä voidaan muokata ja soveltaa Euroopan eri 
alueille.  
 
Tutkimuksessa todetaan, että verkkojen haltijoiden on täytettävä teknisiä vaatimuksia, jotka liittyvät 
esimerkiksi turvaetäisyyksiin ja rakennustöihin, jotta ne voivat taata siirron luotettavuuden 
suurjännitteisellä ilmajohtokäytävällä. Tutkimuksessa esitellään esimerkiksi luontotyyppien häviämisen 
ja heikentymisen kaltaisten, rakennustöiden aikaisten vaikutusten lieventämiseen tähtääviä ja 
korvaavien toimenpiteiden toteuttamiseen tarkoitettuja menetelmiä. Lisäksi siinä luokitellaan käytävän 
biotooppityyppejä kasvillisuuden kasvukorkeusluokkien perusteella, jotka on johdettu lajien 
luonnollisista kasvupiirteistä. Alueen hoito saattaa vaikuttaa luokitukseen. Voimalinjaa reititettäessä 
käytävä jaetaan tutkimuksessa alueisiin, joilla ei ole metsää tulevaisuudessa, alueisiin, joilla on 
metsää tällä hetkellä, ja alueisiin, joille ei ole hakkuuvaatimuksia.  
 

                                                           
 25 Hankeyhteenveto on saatavana osoitteessa 

http://www.50hertz.com/en/file/100304_EcoMOL_ShortReport_eng_final_med.pdf  

http://www.50hertz.com/en/file/100304_EcoMOL_ShortReport_eng_final_med.pdf
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Hakkuuprioriteettien ja nykyisten ja mahdollisten kasvillisuuden kasvukorkeusvyöhykkeiden 
yhdistelmän perusteella määritetään alue, joilla voidaan tehdä mahdollisia luonti- tai 
ennallistamistoimia. Tarkempi suunnittelu on tehtävä erikseen jokaisesta kolmesta metsänreunan 
osasta (reuna-alue, tuulensuojavyöhyke ja harva tuulenmurtajavyöhyke), jotka erotellaan 
kasvukorkeuden mukaan. 
 
 
Kuva 5: Ihanteellisella tavalla porrastettu metsän ulkoreuna käytävän varrella (FVA, 1996 muutettu), 
kaavio pylväästä 
 
 

 
 

 

5.2 Mahdolliset toimenpiteet, joilla lievennetään sähköverkkosuunnitelmien tai -
hankkeiden luonnonvaraisiin lintulajeihin kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia  

 
Tämän luvun loppuosassa tarkastellaan mahdollisia lieventäviä toimenpiteitä, joita voidaan 
käyttää sähköverkkoinfrastruktuuria koskevissa suunnitelmissa ja -hankkeissa varsinkin 
luonnonvaraisten lintujen osalta. Lieventäviä toimenpiteitä voidaan toteuttaa sekä 
suunnitelman tasolla että hankkeen eri vaiheissa.  
 
 

5.2.1 Ehkäisevät toimenpiteet suunnitteluvaiheessa 
 
Jo päätöksentekoprosessin alkuvaiheessa voidaan ottaa käyttöön monia toimenpiteitä, joilla 
estetään tai vältetään mahdollisten Natura 2000 -alueisiin ja luonnonvaraisiin lintulajeihin 
kohdistuvien vaikutusten riski tai pienennetään sitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun 
muassa seuraavat: 
 
Lainsäädäntö 

Kehitetään ja hyväksytään erityisiä kansallisia lainsäädännöllisiä työkaluja tai muutetaan 
nykyisiä, jotta voidaan varmistaa, että 

 lintuja suojellaan voimajohtojen kielteisiltä vaikutuksilta (esimerkiksi velvoittamalla verkon 
haltija käyttämään maakaapeleita herkillä alueilla) 

 uudet ja täysin uudistetut voimajohdot ovat rakenteensa puolesta turvallisia linnuille, eikä 
niitä tarvitse muuttaa tai uudistaa jälkikäteen 

 nykyisten voimajohtojen ja etenkin ”tappajapylväiden” uudistaminen tehdään 
ennakoitavalla aikataululla. 

 
Suunnittelu 
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 Arvioidaan kansalliset voimajohtoinfrastruktuurien kehittämissuunnitelmat 
asianmukaisesti tai arvioidaan niiden strategiset ympäristövaikutukset, jotta voidaan 
varmistaa, että Natura 2000 -alueet sekä luonnonvaraisten lintujen suojelua koskevat 
näkökohdat ja prioriteetit otetaan asianmukaisesti huomioon jo päätöksentekoprosessin 
alkuvaiheessa, ja  

 aina kun mahdollista, muokataan suunnitelmia siten, että vältetään herkät Natura 2000 -
alueet ja muut luvussa 4 luetelluille lintulajeille tärkeät alueet. 

 Määritetään erityisen riskialttiit lintulajit seuraavien seikkojen perusteella: niiden 
haavoittuvuus voimajohdoille, suojelun tila, populaation koko ja levinneisyys maassa.  

 Määritetään prioriteettialueet ja -paikat ensisijaisten lintulajien levinneisyyteen, tiheyden 
ja määrän sekä nykyisen ja suunnitellun infrastruktuurin perusteella ja laaditaan 
kansallinen kartta herkistä alueista, jotta voidaan tunnistaa tärkeimmät konfliktialueet ja 
muut (suuririskiset) prioriteettialueet ja suunnitella ehkäisevät ja lieventävät toimenpiteet. 

 Priorisoidaan voimajohtoja lintujen kuolleisuuden vähentämisen ja levinneisyystietojen 
mukaan.  

 Vältetään prioriteettialueita ja -paikkoja (lisääntymis- ja talvehtimisalueet, muuton 
pullonkaula-alueet, lisääntymisyhdyskunnat, kokoontumisalueet, rannikkoalueet, 
kosteikot) infrastruktuuria suunniteltaessa/reititettäessä, mikäli mahdollista.  

 Laaditaan oppaita teknisistä ratkaisuista, joilla lievennetään lintujen törmäyksen tai 
sähköiskun riskiä (esimerkiksi Haas ja muut, 2005, Haas & Nikow, 2006, Prinsen ja muut, 
2011). 

 Tehdään etukäteisarviointi suunniteltujen ehkäisevien ja reaktiivisten strategioiden 
mahdollisesta tehokkuudesta, jotta varmistetaan, että hallintatoimenpiteet perustuvat 
näyttöön. 

 Laaditaan lieventävien toimenpiteiden toteutussuunnitelma. 

 Perustetaan kansallinen tietokanta ja GIS-karttapalvelu, joilla hallitaan lintujen ja 
voimajohtojen välisiä vaikutuksia koskevia tietoja ja joilla voidaan toteuttaa 
aluesuunnittelu ja reitittää voimajohdot optimaalisesti ekologisten, teknisten ja 
taloudellisten kriteerien perusteella. 
 

Toteutuksen etenemisen seuranta, tutkimus, arviointi ja raportointi 

 Arvioidaan etenemistä strategisten suunnitelmien tavoitteiden, välitavoitteiden ja 
aikataulun mukaan. 

 Parannetaan tulevaa toimintaa arvioimalla kertynyttä kokemusta.  

 Laaditaan toteutusta koskevia raportteja keskeisille sidosryhmille.  

 Osallistutaan kansainväliseen kokemustenvaihtoon. 

 Osallistutaan pyrkimyksiin suojella uhanalaisia pitkänmatkan muuttolintuja voimajohtojen 
kielteisiltä vaikutuksilta.  

 Aloitetaan ja tuetaan merkityksellisiä tutkimushankkeita, jotka koskevat ehkäiseviä ja 
lieventäviä toimenpiteitä sekä lintujen kannalta turvallisten tuotteiden kehittämistä ja 
tuotantoa.   

 Kehitetään seurantaprotokollia, jotka on vakioitu eri olosuhteisiin. 
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Ehdotus: alueen ja paikan priorisointia koskeva yleinen toimintamalli 

 
Kun kansallisten viranomaisten on priorisoitava alueita, joissa voimajohtoihin liittyvät turvatoimet on 
otettava huomioon prioriteettina, se on mahdollista toteuttaa muutamalla toimella. Tämän 
toimintamallin perusperiaate on se, että ehkäisevien ja lieventävien toimenpiteiden kansallisiksi 
prioriteettialueiksi on valittava ensisijaisesti sellaisia alueita, joilla on tai joilla pystyy elämään runsaasti 
ensisijaisesti suojeltavia lajeja sekä merkittävä osa näiden lajien populaatioista.   
 
Sekä nimettyjä että muita alueita ja paikkoja on priorisoitava niiden tärkeyden mukaan (tilapäinen tai 
pysyvä tiheys ja runsaus). Ensisijaisesti suojeltavien lajien kannalta ne on luokiteltava 
tärkeysjärjestykseen (suuri, keskisuuri ja pieni prioriteetti). 

 
 
 
 

Alueen prioriteettitaso Paikan tyyppi  

SUUREN PRIORITEETIN ALUEET  
Tärkeys: Kansainvälinen  
 
(Esimerkiksi: 
- erityissuojelualueet 
(erityissuojelualueet, joilla on erityinen 
merkitys siinä, että ne toimivat 
levähdysalueina kansainvälisesti 
huomattavan suurelle määrälle 
haavoittuvia lajeja)   
- IBA-alueet – maailmanlaajuisesti: A1, 
A4i–iv; Euroopassa: B1i–iv,B2; EU:ssa: 
C1, C2, C3, C4, C5, C6) 
 

- Useiden ensisijaisesti suojeltavien lajien 
konfliktialueet, joilla lajien tiheys on suuri, kuten 
seuraavat: 

- useiden ensisijaisesti suojeltavien lajien 
”lähdepopulaatioiden” keskeiset lisääntymisalueet 

- kokoontumisalueet 
- keskeiset pysähdyspaikat  
- keskeiset nukkumispaikat 
- keskeiset talvehtimispaikat 
- pullonkaula-alueet 
- keskeiset muuttoreitit  
- keskeiset muuttokäytävät nukkumispaikkojen ja 

saalistusalueiden välillä. 

KESKISUUREN PRIORITEETIN 
ALUEET  
Tärkeys: Kansallinen 

- Yhden tai muutaman ensisijaisesti suojeltavan lajin 
kannalta kansallisesti tärkeät alueet   

- Useiden ensisijaisesti suojeltavien lajien ja 
lähdepopulaatioiden keskeiset lisääntymisalueet 

- Tärkeimmät tilapäiset asuinalueet 
- Kansallisesti tärkeät kokoontumisalueet 

PIENEN PRIORITEETIN ALUEET  
Tärkeys: Alueellinen tai paikallinen  

- Ensisijaisesti suojeltavien ja muiden lajien alueellisesti 
tai paikallisesti tärkeät alueet. 
 

 

 
 

Sopimus Afrikan-Euraasian (AEWA) alueen muuttavien vesilintulajien suojelusta / 
AEWAn ohjeet sähköverkkojen vaikutusten välttämisestä tai lieventämisestä 

Ohjeissaan ”Guidelines on how to avoid or mitigate impact of electricity power grids on migratory birds 
in the African-Eurasian region” (ohjeet sähköverkkojen muuttolintuihin kohdistuvien vaikutusten 
välttämisestä tai lieventämisestä), jotka AEWA antoi vuonna 2012, se suosittelee toimimaan 
seitsemän keskeisen vaiheen mukaisesti (Prinsen ja muut, 2012): 

Vaihe 1: Kehitetään ja tuetaan kansallisten sähköverkkojen pitkän aikavälin strategista suunnittelua ja 
edistetään sitä, että pien- ja keskijännitteiset voimajohdot asennetaan maan alle. Sovelletaan 
asianmukaisia strategisten ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä päätöksiin voimajohtojen 
tarpeesta kansallisella tasolla, ja sovelletaan vastaavia asianmukaisia ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyjä voimajohtolinjan rakentamiseen, kun on ensin päätetty, että se on tarpeen. 
Lintujen törmäys- ja sähköiskuriskiin liittyvät seikat on yhdistettävä ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyihin.  
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Vaihe 2: Kehitetään ja tuetaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa yhteistyötä kaikkien sidosryhmien 

välillä (yleishyödylliset laitokset, suojelijat, julkishallinnon organisaatiot) esimerkiksi 
yhteistyöpöytäkirjojen avulla tai tarvittaessa velvoittamalla yleishyödylliset laitokset tekemään 
yhteistyötä strategisessa suunnittelussa ja lintuihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
lieventämisessä lainsäädännön nojalla.  

Vaihe 3: Kehitetään tieteelliseen tietoon perustuvia tietokantoja ja aluekohtaisia aineistoja suojelluista 
alueista ja muista keskeisistä lintualueista sekä riskialttiista lintulajeista, mukaan luettuina näiden lajien 
lentoreitit lisääntymis-, ruokailu- ja levähdysalueiden sekä tärkeiden muuttokäytävien välillä. Nämä 
aineistot parantavat vaiheissa 1 ja 2 tehtävää strategista suunnittelua, ja niiden avulla voidaan 
määrittää vaiheeseen 4 sisältyvät prioriteetit. Jos tietoja ei ole saatavilla esimerkiksi säännöllisistä 
kansallisista lintujen tarkkailuhankkeista, on kerättävä kenttätietoja vähintään yhden vuoden ajan. 

Vaihe 4: Reititetään uusia ilmajohtoja muualle kuin keskeisille lintualueille ja otetaan huomioon (joko 
kansallisesti tai kansainvälisesti) suojeltujen alueiden sijainti, abioottiset tekijät, jotka vaikuttavat 
lintujen törmäämiseen voimajohtoihin, sekä kyseessä olevien lintulajien riskialttius. 

Vaihe 5: Laaditaan prioriteettiluettelot keskeisten suojelualueiden ja lajien osalta, jotta voidaan 
määrittää prioriteetit uusiin voimajohtoihin liittyvien lieventämistoimien toteutusalueille ja uudistaa 
nykyisiä voimajohtoja. 

Vaihe 6: Vähennetään voimajohtojen sekä nykyisiä että suunniteltuja ongelmallisia osuuksia, jotta 
voidaan minimoida lintuihin kohdistuvien sähköiskujen ja törmäysten vaikutukset käyttämällä uusimpia 
tekniikoita. 

Vaihe 7: Kehitetään ja tuetaan arviointiohjelmia, joissa käytetään vakioprotokollia lieventävien 
toimenpiteiden tehokkuuden seuraamiseen ja lieventämistekniikoiden parantamiseen. Tähän sisältyvät 
myös tapahtumien (sähköiskujen ja törmäysten) sekä lintujen sijainnin ja liikkumisen seuranta, jotta 
voidaan arvioida vaikutusten (lajikohtaista) suuruutta.” 

 
 

5.2.2 Mahdollisten lieventävien ja ehkäisevien toimenpiteiden tutkiminen hanketasolla  
 
Hanketasolla on suositeltavaa, että seuraavat seikat otetaan huomioon asianmukaisen 
arvioinnin aikana tai silloin, kun toteutetaan ympäristövaikutusten arvioinnin mukaista 
vaikutustenarviointia hankkeissa, jotka voivat vaikuttaa suojeltuihin lajeihin Natura 2000 -
alueen ulkopuolella (ks. lintudirektiivin 5 artikla ja luontotyyppidirektiivin 12 artikla).  

 
Vaihe I. Ennen rakennustöitä  

 Tutkitaan eri vaihtoehdot, joilla lievennetään lintujen törmäämistä voimajohtoon uusien 
voimajohtojen ympäristövaikutusten arvioinnin / asianmukaisen arvioinnin aikana ja 
voimajohtoja uudistettaessa.  

 Suunnitellaan lintujen kannalta turvallisia ratkaisuja (maakaapeli, muovipäällysteisen 
johtimen sisältävä ”PAS”-johto) siirto- ja jakelulinjoille, jos se on teknisesti ja 
taloudellisesti toteutettavissa, mutta eritoten lintujen kannalta tärkeillä alueille. 

 Varmistetaan, että uusien ilmajohtojen rakenne on linnuille turvallinen.  

 Niputetaan johtoja yhteen. 

 Sijoitetaan johdot mahdollisuuksien mukaan muualle kuin tunnetuille lentokäytäville, 
levähdyspaikoille tai muille alueille, joille kerääntyy lintuja. 

 Suunnitellaan kasvillisuutta, topografiaa tai ihmisen tekemiä rakenteita suojaamaan 
johtoja. 

 Suunnitellaan BACI-asetelmaan (Before-After Control-Impact, vaikutusten selvittäminen 
ennen rakennustöitä ja niiden jälkeen kyseiseltä alueelta ja vertailualueelta) perustuva 
arviointi ja sitä tukeva seuranta. 

 Korvataan reaktiiviset pylväskohtaiset toimenpiteet, kun pylväitä uusitaan tai kun 
ilmajohtoja muutetaan lintukuolemia koskevien havaintojen jälkeen, jäsennetyllä 
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ennakoivalla toimintamallilla, jonka tavoitteena on ensisijaisesti estää lintukuolemia edes 
tapahtumasta. 

 
Vaihe II. Uusien johtojen rakentaminen 

 Varmistetaan, että kokonaan peruskorjatut johdot ovat rakenteeltaan turvallisia linnuille 
(esimerkiksi käyttämällä maakaapeleita ja muovipäällysteisiä eristettyjä PAS-johtoja ja 
suunnittelemalla pylväiden päiden rakenne turvalliseksi). 

 Vältetään sellaisia pylväsrakenteita, joiden ilmajohdoissa on tappieristimiä. 

 Käytetään pylväitä, joissa on riippueristimet. 

 Vältetään käyttämästä neutraaleja (maa)kaapeleita johdinkaapeleiden yläpuolella, mikäli 
mahdollista. 

 
Vaihe III. Käyttö – nykyisten johtojen huolto, nykyaikaistaminen, peruskorjaus ja 
uudistaminen 

 Varmistetaan, että kokonaan peruskorjatut johdot ovat rakenteeltaan turvallisia linnuille 
(esimerkiksi käyttämällä maakaapeleita ja muovipäällysteisiä PAS-johtoja ja 
suunnittelemalla pylväiden päiden rakenne turvalliseksi). 

 Varmistetaan, että lintujen suojelun/jakaantumisen kannalta ensisijaiset voimajohdot ja 
vaarallisimmat pylvästyypit kaikilla reiteillä uudistetaan/muutetaan lintuja 
vahingoittamattomiksi johdoiksi ja pylvästyypeiksi, jotka täyttävät lintujen turvallisuuden 
kannalta uusimmat tekniset vaatimukset. 

 Toteutetaan vakioitua seurantaa voimajohtojen vaikutuksista lintuihin ja muuta seurantaa, 
jotta voidaan arvioida lieventävien toimenpiteiden tehokkuutta. 

 Parannetaan elinympäristöjä, jotta voidaan lieventää voimajohtojen vaikutuksia 
biologiseen monimuotoisuuteen. 

 Luodaan elinympäristöjä samalle puolelle voimajohtoa sen ylittämisen minimoimiseksi. 

 Minimoidaan ihmisten toiminta / aiheuttama häiriö voimajohdon lähellä (tiedotusprosessi). 

 Laaditaan säännöllinen raportti seuranta- ja lieventämistoimien tuloksista ja toimitetaan 
se keskeisille sidosryhmille. 

 
Vaihe IV. Käytöstäpoisto 

 Varmistetaan, ettei voimajohtojen kulkureitille jää infrastruktuurin osia tai rakenteita. 

 Varmistetaan luontotyypin koskemattomuus vanhojen voimajohtojen kulkureitillä. 
 
 
 

5.3 Korjaavia ja lieventäviä toimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset tekniset 
suositukset  

 

Jotta varmistetaan, että sähkön siirto- ja jakelujärjestelmät ovat lintujen kannalta turvallisia, 
seuraavat lieventävät toimenpiteet ja tekniset parametrit ovat suositeltavia: 
 

5.3.1 Sähköiskun riskin lieventäminen 
 
Lieventämisperiaatteet 
 
1. Vaihdetaan teräksiset sähköpylväät niitä vaarattomampiin betoni- tai puupylväisiin. 
2. Koska väliaikaiset eristemateriaalit kuluvat ja koska uudistetut pylväät voivat heikentyä 

ajan myötä niin, että niiden rakenteista tulee tappavia, rakenteeltaan turvallisempien 
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pylväiden käyttöä on pidettävä ensisijaisena väliaikaisiin ratkaisuihin nähden 
(turvallisemmissa pylväissä on esimerkiksi riippueristimet, ja niiden etäisyys voi olla 
riittävää vähimmäisturvaväliä suurempi, ks. alla). 

3. Tappieristimet vaihdetaan riippueristimiin tai ne uudistetaan asentamalla niihin riittävän 
pitkä uusimman sukupolven eristyspäällyste. 

4. Varmistetaan, että eri johtimien välillä sekä johtimien ja maadoitettujen johtojen tai 
laitteiden välillä on riittävästi tilaa. 

5. Varmistetaan, että johtimien välinen etäisyys on vähintään 1 400 mm. 
6. Varmistetaan, että levähdyspaikkojen (poikkipuu, pylvään pää) ja johtavien osien välinen 

etäisyys on vähintään 600 mm.  
7. Rajoitetaan lintujen mahdollisuuksia levähtää vaarallisissa paikoissa. 
 
Suositellut lieventämismenetelmät: 
 
Tappieristimin varustetut pylväät 

 Eristetään eristimet ja johtimet muovisilla eristysholkeilla, pituus 1 400 mm. 

 Käytetään kaapeliputkia, pituus 1 400 mm. 

 Eristetään keskijohdin, joka on kiinnitetty tappieristimeen poikkileikkaukseltaan 
vaakasuuntaisiin välipylväisiin, joissa ei ole johtavaa poikkipuuta. Näin saavutetaan 
tarvittava etäisyys ulompiin johtimiin. 

 
Riippueristimin varustetut pylväät 

 Käytetään pylvästyyppejä, joissa keskimmäisen riippueristimen ja pylvään pään 
välinen etäisyys on vähintään 1 000 mm. 

 (Kolmionmuotoisissa tai portaalityyppisissä) pylväissä, joissa on riippueristimet, 
suositellaan, että keskijohdin eristetään koko pituudeltaan (2 000 mm), jos pylvään 
päällä olevan keskimmäisen eristimen alla on vaarallinen levähdyspaikka.  

 
Kiristyspylväät ja haaroituspylväät 

 Käytetään eristinketjuja, joiden pituus on vähintään 700 mm. 

 Reititetään vähintään kaksi jomppia poikkipuun alle ja eristetään kolmas jomppi.  

 Käytetään eristettyjä jomppeja. 
 
Muuntajat, liitinrakenteet 

 Tehdään jomppeihin ja virtaa rajoittaviin ylijännitesuojiin riittävästi eristettyjä 
liitinrakenteita. 

 
Pylväät, joissa kytkimiä 

 Suunnitellaan kytkinpylväät sellaisiksi, että lintujen laskeutuminen kojeiston päälle on 
epätodennäköistä, ja/tai eristetään kaikki vaaralliset osat.  

 Asennetaan kytkimet poikkipuun alle. Jompit täytyy eristää. 

 Käytetään läpivientisuojuksia. 

 Asennetaan eristetyt (ei johtavat) orret kytkinlaitteiden yläpuolelle koko pituudeltaan 
tai pylvään pään kummallekin puolelle siten, että lintujen turvallisuuden edellyttämät 
vähimmäisetäisyydet täyttyvät. 

 Käytetään orsilla tehokkaita pelotteita vaarallisissa paikoissa. 
 
Johtojen peruskorjaus  

 Vaihdetaan ilmajohdot maakaapeleihin, mikäli mahdollista. 

 Vältetään sellaisia pylväsrakenteita, joiden ilmajohdoissa on tappieristimiä. 

 Käytetään pylväitä, joissa on riippueristimet. 
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5.3.2 Törmäyksen riskin lieventäminen 
 

 Vähennetään törmäystasojen määrää (erotetaan johtimet toisistaan pystysuunnassa). 

 Vältetään käyttämästä neutraaleja (maa)kaapeleita johdinkaapeleiden yläpuolella, 
mikäli mahdollista. 

 Asennetaan jännitteisiin johtoihin ja ukkosjohtimiin selvästi näkyvät isot 
suurikontrastiset (esimerkiksi mustavalkoiset) merkit ja/tai liikkuvia ja heijastavia 
ohjaimia, jotka ohjaavat lintuja lentämään toisaalle. 
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6. STRATEGISEN TOIMINTATAVAN 

NOUDATTAMISEN TÄRKEYS SUUNNITTELUSSA  

 
 
 
 
 

6.1 Integroidun suunnittelun hyödyt  
 
Tehoton tapa suunnitella sekä energiansiirtoinfrastruktuureja että muita kehitystoimia 
koskeva suunnitelma tai hanke on tehdä suunnitelma tai hanke-ehdotus ensin valmiiksi 
tarkoitustaan varten ja ottaa huomioon laajemmat ympäristöön ja muuten käyttöön liittyvät 
seuraukset vasta myöhemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdolliset ristiriidat tulevat ilmi 
vasta suunnitteluprosessin melko myöhäisessä vaiheessa, jolloin käytettävissä olevia 
ratkaisuvaihtoehtoja on vain vähän.  
 
Kun suunniteltu toimintamalli on edennyt jo niin pitkälle, ympäristövaikutusten arvioinnilla 
voidaan enää vain rajata vahinkoja, eikä onnistumisesta ole takeita, vaikka kaikkia 
ympäristövaikutusten arviointeja koskevia sääntöjä noudatettaisiin huolellisesti. 
Tämäntyyppinen toimintatapa hankkeiden suunnittelussa voi johtaa myös pitkiin 
neuvotteluihin suunnitteluviranomaisten, muiden sidosryhmien ja kansalaisjärjestöjen välillä 
julkisen kuulemisen vaiheessa. Se taas voi viivästyttää suunnitteluprosessia tuntuvasti ja 
aiheuttaa lisäkustannuksia. 
 
Siitä, että energiansiirtoinfrastruktuurin suunnittelussa sovelletaan integroitua ja 
kauaskantoista ajattelutapaa, jossa otetaan huomioon sekä energiansiirtotarpeet että 
ekologiset tarpeet alusta alkaen ja hankkeen tai suunnitelman alkuvaiheessa, koituu lukuisia 
merkittäviä etuja: 
 

 Sen avulla suunnitteluprosessista tulee tavallista vuorovaikutteisempi ja avoimempi, ja se 
kannustaa aloittamaan jatkuvan vuoropuhelun jo varhain. Tämä taas voi auttaa 
lyhentämään lupamenettelyyn tarvittavaa kokonaisaikaa tuntuvasti. 

 

 Oikein tehtynä strateginen (alueellinen) suunnittelu voi myös auttaa välttämään tai 
vähentämään mahdollisia aluekohtaisia ristiriitoja kehitysprosessin myöhemmässä 
vaiheessa, kun taloudellisia ja oikeudellisia resursseja koskevat sitoumukset on jo tehty, 
jolloin on vähemmän liikkumavaraa.  

 

 Tämä puolestaan voi taata suunnittelijoille avoimemman ja vakaamman sääntely-
ympäristön ja antaa heille enemmän varmuutta siitä, että lupahakemus hyväksytään, 
koska ympäristöä koskevat näkökohdat oli otettu huomioon jo hankkeen suunnittelun 
alkuvaiheessa. 

 

 Lisäksi se voi olla aikaa myöten kustannustehokkaampaa. Kun mahdolliset välttämiseen 
tai lieventämiseen tähtäävät toimenpiteet on määritetty jo suunnittelun varhaisessa 
vaiheessa, niiden tekninen toteuttaminen on todennäköisesti helpompaa ja edullisempaa. 

 

 Se voi johtaa myös uusien, luovien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen ja 
mahdollisiin kaikkia hyödyttäviin tilanteisiin, joita todennäköisesti ei olisi syntynyt, jos 
hankesuunnittelussa olisi noudatettu perinteisempää alakohtaista toimintamallia. 
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 Se voi niin ikään vaikuttaa hankkeen ja siitä vastuullisten laitosten julkisuuskuvan 
kohentumiseen.  

 
Vaikka integroidun suunnitteluprosessin suunnittelu ja toteutus voi vaatia enemmän 
alkuinvestointeja, on kuitenkin vahvaa näyttöä siitä, että tämäntyyppisestä toimintamallista 
miltei poikkeuksetta koituu merkittäviä etuja, jotka ovat paljon suurempia kuin alkuvaiheessa 
tarvittu lisäinvestointi. 
 
Integroidun suunnittelun toimintamallin soveltaminen vaikuttaa myös merkittävästi 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaiseen lupamenettelyprosessiin Natura 2000 -
alueiden osalta. Vaikka se ei tietenkään takaa, että hankehakemus hyväksyttäisiin, se 
kuitenkin todennäköisesti helpottaa lupamenettelyprosessia huomattavasti.  
 
Kokemus on osoittanut, että ympäristönäkökohtien huomioiminen jo päätöksentekoprosessin 
varhaisessa vaiheessa voi johtaa siihen, että ratkaisut voidaan löytää silloin, kun 
käytettävissä on vielä paljon vaihtoehtoja.   
 
Jos tällainen alojenvälinen vuoropuhelu jätetään 6 artiklan 3 kohdan mukaisen 
lupamenettelyprosessin viimeisiin vaiheisiin, käytettävissä on enää niukalti vaihtoehtoja 
(joiden toteuttaminen on myös kalliimpaa). Neuvottelut voivat myös polarisoitua herkästi ja 
muuttua riitaisemmiksi.  
 
Näin on etenkin silloin, jos alakohtaiselle toimintatavalle tai kehitysstrategialle on näytetty 
vihreää valoa hallinnon korkealla tasolla ottamatta huomioon muita toimintatavasta koituvia 
seurauksia. Kun päästään laatimaan tarkempia suunnitelmia ja suunnittelemaan hankkeita 
yksityiskohtaisemmin, ihmisten voi olla vaikeaa ymmärtää, miksi 6 artiklan 3 kohdan 
mukainen menettely voi estää jotakin, jolla on jo korkeimman poliittisen tason hyväksyntä 
(jopa ilman alueellisia tietoja).  
 
Silti voi käydä niin, että hanke ei yksinkertaisesti ole Natura 2000 -alueiden 
suojelutavoitteiden mukainen tai että sen katsotaan vahingoittavan tiettyjä luonnonvaraisia 
lintulajeja peruuttamattomasti. Kun sovelletaan integroitua suunnittelua, tämä päätelmä tulisi 
ilmi jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jolloin voitaisiin suunnitella, miten tällaiset vaikutukset 
voitaisiin mahdollisesti välttää. 
 
 

6.2. Sopivien paikkojen määrittäminen energiansiirtojärjestelmille  
 

Yksi tehokkaimmista tavoista välttää Natura 2000 -alueisiin ja EU:ssa suojeltuihin lajeihin 
liittyviä mahdollisia ristiriitoja on määrittää uusien energiansiirtojärjestelmien sijainti 
strategisen suunnittelun tasolla (esimerkiksi alueellisen tai kansallisen kehityssuunnitelman 
perusteella), jolloin Natura 2000 -alueisiin liittyvät riskitekijät on mahdollista ottaa huomioon 
kokonaisuudessaan. Tämä helpottaa energiansiirron kannalta parhaiden paikkojen 
määrittämistä samalla, kun mahdollisuuksien mukaan minimoidaan mahdollisten Natura 
2000 -alueisiin liittyvien ristiriitojen riski yksittäisen hankkeen tasolla.   
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 ”Accessible skies” -sopimus Unkarissa26 
 
Vuosikymmenen mittaisen yhteistyön tuloksena Unkarin ornitologia- ja luonnonsuojeluyhdistys (MME / 
BirdLife Unkari) allekirjoitti 26. helmikuuta 2008 ”Accessible sky” -sopimuksen Unkarin ympäristö- ja 
vesiministeriön sekä asianomaisten sähköyhtiöiden kanssa. Sopimuksen tavoitteena on kehittää 
kestävä ratkaisu lintuihin kohdistuvien sähköiskujen aiheuttamaan ongelmaan. 
 
Tämän sopimuksen perusteella MME laati vuonna 2008 kartan, jossa näkyvät Unkarin keskeiset 
konfliktialueet voimajohtojen ja lintupopulaatioiden välillä. Sähköyhtiöt lupasivat, että kaikki vaaralliset 
voimajohdot muutetaan linnuille aiempaa turvallisemmiksi vuoteen 2020 mennessä ja että hiljattain 
rakennettujen voimajohtojen osalta käytetään ”lintuystävällisiä” hallintamenetelmiä.  
 
Lintujen suojelun painopisteet keskijännitteisen voimajohtoverkoston varrella Unkarissa 
 

 
 
Säännöllisen ja jäsennetyn yhteistyön takaa koordinointikomitea, jossa on kaikkien 
sopimusosapuolten edustajia. Sähköyhtiöt ja suojeluasiantuntijat laativat yhteistyössä parasta 
saatavilla olevaa teknologiaa koskevat ohjeet, joita päivitetään jatkuvasti. Lisäksi nämä tahot testaavat 
uusia ratkaisuja käytännössä (kenttäkokein). Luonnonsuojelulain muutos on lujittanut tätä yhteistyötä 
entisestään. 
 
Sopimuksen täytäntöönpanosta on opittu esimerkiksi se, että sellaisten sopimusten täytäntöönpanon 
koordinointi, etenemisen seuranta ja arviointi, jotka eivät ole lakisääteisesti sitovia, edellyttävät paljon 
kapasiteettia ensisijaisesti johtavalta luonnonsuojelukumppanilta. Suuri haaste on myös saada 
riittävästi rahoitusta ensisijaisille toimille. Viime aikoina toimia on toteutettu sen turvin, että sähköyhtiöt 
ovat osallistuneet vapaaehtoisella 25 prosentin osuudella EU:n Life Luonto -hankkeiden 
yhteisrahoittamiseen. 
 

 
 
Kansallinen suunnittelu Sloveniassa 
 
Sloveniassa siirtojärjestelmän haltija (Elektro-Slovenija, d.o.o.) ja luonnonsuojelun alalla toimiva 
kansalaisjärjestö (DOPPS – BirdLife Slovenija) ovat tehneet yhteistyötä linnuille aiempaa 
turvallisempien siirtojohtojen suunnittelussa ja asentamisessa. 

                                                           
26 www.birdlife.org/datazone/sowb/casestudy/240 

http://www.birdlife.org/datazone/sowb/casestudy/240
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Tutkimuksessa käsitellään useita aiheita, jotka liittyvät tiiviisti lintujen suojeluun ja siirtojohtoihin: [1] 
uhanalaisia lajeja ja lintupopulaatioita Sloveniassa uhkaavat tekijät -toimintamalli, [2] lintulajit ja niiden 
suojelun tila Sloveniassa, [3] voimajohtoihin ja lintujen suojeluun liittyvä lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö 
Sloveniassa, [4] siirtojohtojen vaikutukset lintuihin, [5] mahdolliset toimenpiteet, joilla lievennetään 
siirtojohtojen kielteisiä ja lisätään niiden myönteisiä vaikutuksia lintuihin, [6] mahdollisten lieventävien 
toimenpiteiden tehokkuuden arviointi. 
 
Elektro-Slovenija, siirtojärjestelmän haltija Sloveniassa, on äskettäin rahoittanut laajan 
kirjallisuuskatsaukseen perustuvan tutkimuksen lintujen ja siirtojohtojen välisistä vaikutuksista. 
Tutkimuksen tavoitteena oli löytää sekä sähköenergian kuluttajien että lintujen kannalta suotuisia 
toimintatapoja. DOPPS – BirdLife Slovenija osallistui tutkimuksen toteuttamiseen. 
 
Nykyisistä siirtojohdoista miltei 242 km:n pituinen osuus kulkee erityissuojelualueiden (Natura 2000) 
poikki Sloveniassa, ja lisäksi suunnitelluista siirtojohdoista 123 km tulisi kulkemaan näiden alueiden 
halki. Kaikki näiden alueiden lintulajit eivät ole alttiita siirtojohtojen vaikutuksille, mutta valtaosa alueista 
on elinympäristöä tärkeille lintupopulaatioille, joita siirtojohdot saattavat uhata.  
 
Tämän yhteistyön tuloksena on laadittu linnuille aiempaa turvallisempien siirtojohtojen asennusohjeet, 
joissa suositellaan seuraavaa: 

 Tehdään yhteistyötä lintujen-/luonnonsuojelujärjestöjen kanssa hankkeen alusta alkaen. 

 Suunnitellaan siirtojohtojen reitti siten, että otetaan huomioon alueen erityisolosuhteet alueen 
lintuja koskevien konkreettisten ja ympärivuotisten tietojen perusteella. 

 Vältetään siirtojohtojen asentamista alueille, joilla on isoja lintukeskittymiä, tai törmäyksille alttiiden 
lintujen säännöllisille lentoreiteille ja muuttokäytäville. 

 Käytetään nykyisiä voimajohtoreittejä ja yhdistetään niitä muuhun lineaariseen infrastruktuuriin. 

 Muutetaan johtimien ja maadoitusjohtojen konfiguraatiota. 

 Asennetaan voimajohtoihin merkkejä, jotka parantavat johtimien ja etenkin ukkosjohtimien 
näkyvyyttä. 

 Käytetään maakaapeleita, jos ei ole mahdollista välttää erittäin riskialttiita kohtia ja jos se on 
toteutettavissa. 

 Tuetaan tiettyjä pesiviä lintuja asentamalla voimajohtopylväisiin turvallisia pesimisalustoja ja -
laatikoita. 

 
 
Saksassa toteutettu strategisten ympäristövaikutusten arviointi 10 vuoden ajalle ulottuvasta 
sähköverkon kehityssuunnitelmasta 
 
Saksan liittotasavallan verkkovirasto (Bundesnetzagentur) toteutti strategisten ympäristövaikutusten 
arvioinnin 10 vuoden ajalle ulottuvasta sähköverkon kehityssuunnitelmasta. Arvioinnissa otettiin 
huomioon seuraavat sähkönsiirtojärjestelmät: Tasa- ja vaihtovirtaiset maanpäälliset voimajohdot (sekä 
ilmajohdot että maakaapelit), vedenalaiset kaapelit, hybridiverkot ja niihin liittyvät komponentit. 
 
Strategisten ympäristövaikutusten tavoitteena on 

 määrittää, kuvata ja arvioida kehityssuunnitelman suorat ja epäsuorat ympäristöön (eläimiin, 
kasveihin ja biologiseen monimuotoisuuteen ja etenkin Natura 2000 -alueisiin) kohdistuvat 
vaikutukset niin kattavasti kuin mahdollista 

 systemoida ympäristökysymysten integrointi päätöksentekoprosessiin ja vahvistaa sitä 

 parantaa taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien kysymysten painottamisen avoimuutta 
päätöksentekoprosessissa. 

 
Eri laitosten, kuten ministeriöiden, liittovaltion viranomaisten, yliopistojen, konsulttiyritysten ja verkon 
haltijoiden, käynnistämien ja suunnittelemien yksittäisten hankkeiden erilaiset ympäristöarvioinnit 
koottiin yhteen, ja niitä käytettiin strategisten ympäristövaikutusten arvioinnissa. Lisäksi järjestettiin 
julkinen kuuleminen, jossa keskusteltiin analyysin laajuudesta ja yhteisen menetelmän kehittämisestä. 
Tämän tarkoituksena oli välttää se, ettei yksittäisiä verkon kehittämishankkeiden ympäristöarviointeja 
tarvitsisi aloittaa aivan nollasta.  
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Kuulemisen tuloksena arviointi toteutettiin kuitenkin huomattavasti suunniteltua laajempana, ja 
Bundesnetzagentur selvitti ensimmäistä kertaa paitsi mantereella tehtävien hankkeiden myös 
aluevesillä toteutettavien hankkeiden ympäristövaikutukset. Tietyissä tapauksissa huomioon otettiin 
myös sellaisten hankkeiden ympäristövaikutukset, joissa käytettiin maakaapelointia.  

Myös vaihtoehtojen analyysia käsitellään ympäristöraportissa aiempaa laajemmin. Lisäksi arviointiin 
yksittäisten hankkeiden vaihtoehtoja sekä vaihtoehtoista verkkoliityntäjärjestelmää aluevesille ja 
erilaisia siirtotekniikoita. Bundesnetzagentur arvioi myös erilaisten kehitysskenaarioiden 
ympäristövaikutuksia. Tämä auttoi virastoa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja valitsemaan 
sellaisia hankkeita, joista koituu vähiten vahinkoa ympäristölle.    

 
 
 

6.3 Energiansiirtojärjestelmiin liittyvien lupamenettelyjen yksinkertaistaminen 
 
Aiempaa strategisemman toimintamallin soveltaminen energiansiirron suunnitteluun auttaa 
myös organisoimaan erilaisia lupamenettelyjä ja ympäristövaikutusten arviointeja tavallista 
tehokkaammin.  
 
Tämä yksinkertaistava prosessi on otettu virallisesti käyttöön TEN-E-asetuksen mukaisissa 
yhteistä etua koskevissa hankkeissa. Komissio on laatinut erityisohjeita siitä, miten tällaisia 
yksinkertaistamismekanismeja toteutetaan käytännössä samalla, kun varmistetaan 
ympäristön suojelun mahdollisimman korkea taso EU:n ympäristölakien mukaisesti.  
 
Ohjeet ovat joukko suosituksia, ja vaikka ne on laadittu ensisijaisesti yhteistä etua koskevia 
hankkeita varten, ne ovat hyödyllisiä myös kaikissa muissa energiansiirtoinfrastruktuureja 
koskevissa suunnitelmissa ja hankkeissa. Sen vuoksi niistä esitetään yhteenveto nyt 
uudestaan27.  
 
Suosituksissa keskitytään eritoten seuraaviin seikkoihin:  

 arviointien suunnittelun aloittaminen hyvissä ajoin, etenemissuunnitelmien laatiminen 
ja laajuuden määrittäminen 

 ympäristöarviointien ja muiden ympäristövaatimusten integrointi hyvissä ajoin ja 
tehokkaasti 

 menettelyjen yhteensovittaminen ja määräajat 

 tiedonkeruu, tiedonjakaminen ja laadunvalvonta 

 rajatylittävä yhteistyö ja 

 yleisön osallistuminen alusta lähtien ja tehokkaasti. 
 

6.3.1 Arviointien suunnittelun aloittaminen hyvissä ajoin, etenemissuunnitelmien 
laatiminen ja laajuuden määrittäminen 
 
Kuten tässä luvussa on todettu edellä, erilaisten arviointien suunnittelun ja niitä koskevien 
etenemissuunnitelmien laatimisen aloittaminen hyvissä ajoin on ratkaisevan tärkeää, kun 
tavoitteena on yksinkertaistaa ympäristöarviointimenettelyjä tuloksellisesti. Myös muut 
noudatettavat ympäristövaatimukset on otettava huomioon jo suunnittelun alusta lähtien.  
Ihannetapauksessa tämä tapahtuu suunnitelman tai hankkeen varhaisessa 
luonnosteluvaiheessa (esimerkiksi liityntäpisteiden määrittely). Tällöin tuloksena on arviointia 

                                                           
27 Ohjeasiakirja ”Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure 'Projects of Common Interest' 
(PCIs)” (yhteistä etua koskevien energiainfrastruktuurihankkeiden ympäristöarviointimenettelyjen yksinkertaistaminen), heinäkuu 

2013. http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/20130724_pci_guidance.pdf  
 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/20130724_pci_guidance.pdf
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koskeva ytimekäs etenemissuunnitelma, jossa esitetään, minkätyyppinen arviointi on tehtävä 
koko arviointi-/lupamenettelyn missäkin vaiheessa. Etenemissuunnitelman laatiminen tulisi 
olla hankkeen toteuttajan päävastuulla, ja se pitää laatia tiiviissä yhteistyössä koordinoivan 
viranomaisen kanssa.  
 
Vaiheisiin jaetun arvioinnin osalta etenemissuunnitelmasta tulisi käydä ilmi, mitkä seikat 
voidaan arvioida prosessin missäkin vaiheessa. Näin varmistetaan arviointien täydentävyys 
ja paitsi vältetään se riski, että tietyt seikat jäisivät huomiotta, myös pienennetään arviointien 
toistamisen riskiä. Etenemissuunnitelmassa voidaan myös määrittää, miten ja missä kohtaa 
prosessia muut ympäristövaatimukset on täytettävä. 
 
Jotta tarvittavista eri arvioinneista ja muista asiaan liittyvistä ympäristövaatimuksista voidaan 
laatia etenemissuunnitelma, hankkeen kaikki mahdolliset ympäristövaikutukset on 
suositeltavaa selvittää hyvin varhain jo hankkeen luonnosteluvaiheessa. Vaikutusten 
selvittämistä voi jatkaa tarkemmin hankkeen myöhemmässä suunnitteluvaiheessa, 
esimerkiksi ennakkoarviointivaiheessa (kuten uuden TEN-E-asetuksen 10 artiklan 4 kohdan 
a alakohdassa edellytetään) tai osana ympäristövaikutusten arviointia tai asianmukaista 
arviointia.  
 
Lisäksi se edistää varhaista vuoropuhelua, auttaa määrittämään asianmukaista 
lainsäädäntöä tai tarvittavia arviointeja ja viranomaisvalvonnan tarvetta. Sen avulla voidaan 
havaita myös mahdollisia vaikutuksia, jotka voivat olla hankkeen kannalta merkityksellisiä 
mutta jotka eivät ole olleet heti selviä hankkeen toteuttajalle. Sen avulla voidaan määrittää 
myös merkityksellisiä tietoja, mahdollisia vaihtoehtoja, tiedonkeruumenetelmiä ja niiden 
laajuutta ja tarkkuutta sekä erityistä huolta aiheuttavia seikkoja, jotka liittyvät sidosryhmiin ja 
suureen yleisöön. Kun arviointiin kohdistuvista odotuksista sovitaan yhdessä asianomaisten 
viranomaisten kanssa heti alussa, hankkeen toteuttaja voi alkaa suunnitella ympäristötietojen 
keräämistä hyvissä ajoin luottavaisin mielin ja tehokkaasti. 
 
 

6.3.2 Ympäristöarviointien ja muiden ympäristövaatimusten integrointi hyvissä ajoin ja 
tehokkaasti 
 
On erittäin suositeltavaa, että ympäristöarvioinnit tehdään niin varhaisessa vaiheessa koko 
prosessia kuin mahdollista ja niin tarkasti kuin mahdollista. Arvioinnit on porrastettava 
tehokkaasti (linkitettävä hierarkkisesti) 2829, jotta varmistetaan, että EU:n eri lakien nojalla tai 
prosessin eri vaiheissa edellytettävät erilaiset arvioinnit rakentuvat toistensa varaan ja 
täydentävät toisiaan. Muut ympäristövaatimukset kuin arvioinnit (esimerkiksi kahden 
luontodirektiivin mukaiseen tiukkaan lajien suojelujärjestelmään liittyvät) on myös syytä 
integroida mahdollisimman varhain koko prosessiin, jotta voidaan tunnistaa ongelmat ja 
korjata jo varhaisessa vaiheessa ja välttää hankkeen lupamenettelyn viivästymistä ja 
yleiseen hyväksyntään liittyviä ongelmia. 
 
Ympäristöarviointien varhaisen integroinnin tavoin on erittäin suositeltavaa, että 
strategisten ympäristövaikutusten arvioinneista ja tarvittaessa asianmukaisista 
arvioinneista tehdään pakollisia heti kansallisten energiaohjelmien ja -suunnitelmien 

                                                           
28 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0469&from=en 
29 Porrastamisen käsite voidaan määritellä näin: eritellään suunnittelun eri tasot – toimintamalli, suunnitelmat, 

ohjelmat –, jotka toteutetaan peräkkäin ja jotka vaikuttavat toinen toiseensa (Euroopan komissio 1999). 

Porrastamisessa on kyse siitä, miten suunnittelun eri tasot liittyvät toisiinsa.  
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suunnitteluvaiheessa (esimerkiksi siirtoverkonhaltijan direktiivin 2009/72/EY30 mukaisesti 
laatimat verkonkehityssuunnitelmat, jotka toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät). Siten 
erityyppisten energianlähteiden sopivuutta ympäristön kannalta sekä energiahankkeiden eri 
toteutuspaikkoja voidaan arvioida alusta lähtien.  
 
Tämä tukee tavallista integroidumpaa ja tehokkaampaa toimintatapaa alueellisessa 
suunnittelussa, kun ympäristöseikat voidaan ottaa huomioon paljon aikaisemmassa 
vaiheessa suunnitteluprosessia ja paljon strategisemmalla tavalla. Lisäksi sillä varmistetaan, 
että arvioinnin taso vastaa aina suunnittelun/päätöksenteon tasoa, ja vältetään 
sisällyttämästä kansallisiin energiasuunnitelmiin sellaisia hankkeita, joista ei ole tehty 
asianmukaisia arviointeja.  Näin vähennetään ristiriitoja yksittäisen hankkeen tasolla sekä 
varsinaisen asian että julkisen hyväksynnän osalta. 
 

Asianmukaisen arvioinnin integrointi suunnittelu- ja lupamenettelyprosessin eri tasoille 
 
Kansallisen energia- tai verkkosuunnittelun tasolla tehtävässä asianmukaisessa arvioinnissa 
keskitytään välttämään hankkeiden toteuttamista herkillä alueilla, joilla ehdotettu energiastruktuuri 
saattaisi vaarantaa Natura 2000 -alueiden sekä niiden ulkopuolella elävien EU:n suojelemien lajien 
suojelutavoitteet. Tämä ei silti tarkoita sitä, ettei energiainfrastruktuuria voitaisi rakentaa Natura 2000 -
alueiden sisäpuolelle, eikä sitä, etteikö Natura 2000 -alueiden ulkopuolelle rakennetusta 
energiainfrastruktuurista voisi olla haittaa Natura 2000 -alueen suojelutavoitteille. Tämä on selvitettävä 
tapauskohtaisesti.  
 
Hankekohtaisen aluesuunnittelun tasolla asianmukaisessa arvioinnissa keskitytään tarkemmin 
Natura 2000 -alueisiin kohdistuviin mahdollisiin vaikutuksiin, kun hankkeen toteutuspaikkavaihtoehdot 
on jo rajattu. Siinä kyse voi olla esimerkiksi vaihtoehtoisista reitityksistä, joilla on vain muutama 
kilometri tai jopa vähemmän välimatkaa. Joissakin tapauksissa tällä tasolla tehtävän asianmukaisen 
arvioinnin avulla voidaan määrittää korvaavien toimenpiteiden tarve ja jopa niiden sijainti. 
 
Konkreettisen hankkeen lupamenettelyprosessin aikana toteutetussa asianmukaisessa 
arvioinnissa keskitytään edelleen tarkentamaan vaikutusten tyyppiä ja merkitystä ja määrittämään 
tarvittavat lieventävät toimenpiteet. Tällaiseen tarkentamiseen voi sisältyä esimerkiksi aiempaa 
sopivamman toteutuspaikan määrittäminen ja vaikutusten pienentämiseen tähtäävien toimien 
täsmentäminen. Hankkeissa, jotka ovat perusteltuja erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista 
syistä, voidaan menettää huomattavasti aikaa, jos uudelleenreitityksen tai kompensoinnin tarve 
havaitaan vasta suunnittelu- ja lupamenettelyprosessin viimeisessä vaiheessa. Sen vuoksi nämä 
seikat on otettava huomioon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

 
 

6.3.3 Menettelyjen yhteensovittaminen ja määräajat 
 
Uudessa TEN-E-asetuksessa jäsenvaltioiden edellytetään valitsevan kokonaisvaltaisen, 
koordinoidun tai yhteistyöhön perustuvan lupamenettelyn, kun ne ottavat käyttöön ns. 
”keskitettyyn palvelupisteeseen” perustuvan lupamenettelyn yhteistä etua koskevissa 
hankkeissa. Vaikka koko lupamenettelyprosessin organisointi ei suoraan liity asiaan 
liittyvien ympäristöarviointimenettelyjen yksinkertaistamiseen, on erittäin suositeltavaa, että 
jäsenvaltiot valitsevat lupamenettelyyn joko kokonaisvaltaisen tai koordinoidun 
toimintamallin. Niihin kumpaankin sisältyy tietyntasoista yleistä koordinointia, joka 
todennäköistesti maksimoi yksinkertaistamisen vaikutukset myös asiaan liittyvien 
ympäristöarviointimenettelyjen koordinoinnin kannalta. 
 
Toinen tehokas väline ympäristöarviointimenettelyjen yksinkertaistamiseen voi olla 
määräaikojen asettaminen osalle näistä menettelyistä tai kaikille niistä. Koska 
luontotyyppidirektiivin nojalla vaadittavat asianmukaiset arvioinnit edellyttävät hyvin spesifejä 

                                                           
30 Direktiivi 2009/54/EY sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä. 
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tieteellisiä ja teknisiä tutkimuksia, näiden arviointien määräajat on asetettava 
tapauskohtaisesti sen mukaan, millaisia ja miten pitkiä kenttätutkimuksia EU:ssa suojelluista 
lajeista ja alueiden luontotyypeistä tarvitaan.  
 
On myös tärkeää muistaa, että määräaikojen tarkoituksena on vain vähentää tarpeetonta 
viivästystä arviointimenettelyissä ja edistää arviointien välisten synergiaetujen luomista, 
mikäli mahdollista. Ne eivät kuitenkaan saa missään tapauksessa heikentää toteutettujen 
ympäristöarviointien laatua.  
 
Tarkistetussa ympäristövaikutusten arviointia koskevassa direktiivissä 2014/52/EU on 
säädetty tiettyjä velvoitteita määräaikojen ja keskitettyyn palvelupisteeseen perustuvien 
menettelyjen käyttöönoton osalta.  
 

6.3.4 Raporttien laatu 
 
Käyttämällä sopivia ja päteviä ulkopuolisia asiantuntijoita ja riippumatonta 
laadunvalvontaa voidaan osaltaan varmistaa, että arviointiraportit ovat asianmukaisia ja että 
niissä käytetyt tiedot ovat valideja ja merkityksellisiä. Tämä auttaa välttämään viivästykset, 
joita epätäydellisestä tai heikkolaatuisesta arvioinnista voi aiheutua. Tarkistetun 
ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin 2014/52/EU mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ympäristövaikutusten arviointiraportit ovat täydellisiä ja laadukkaita.  
 
Tällä on merkitystä etenkin 6 artiklan mukaisessa lupamenettelyssä, jonka tavoitteena on 
osoittaa, ettei vaikutuksia ole (pikemmin kuin että niitä on), ja tilanteissa, joissa 
asianmukaisen arvioinnin tulokset ovat toimivaltaista viranomaista sitovia.  
 

6.3.5 Rajatylittävä yhteistyö 
 
Rajatylittävissä hankkeissa jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä ja koordinoitava 
toimintaansa keskenään. Tämä koskee erityisesti niiden tietojen laajuuden ja 
yksityiskohtaisuuden määrittämistä, jotka hankkeen toteuttajan on toimitettava, ja 
lupamenettelyn aikataulua. Tämä voidaan tehdä yhteisillä menettelyillä etenkin arvioitaessa 
ympäristövaikutuksia ja sitä, miten todennäköisesti vaikutukset ovat rajatylittäviä. Kyseisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat organisoida näitä menettelyjä yhdessä, tai 
varsinkin rajatylittävään koordinointiin voidaan nimetä kolmas taho (koordinointitaho).  
 
EU on valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen 
(Espoon yleissopimuksen) sekä strategisesta ympäristöarvioinnista valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen pöytäkirjan (SEA-pöytäkirjan) 
osapuoli31. Ympäristövaikutusten ja strategisten ympäristövaikutusten arviointidirektiivien 
lisäksi näissä asiakirjoissa määrätään, että sellaisista suunnitelmista ja hankkeista, joilla 
todennäköisesti on merkittäviä vaikutuksia toisen jäsenvaltion ympäristöön, sen jäsenvaltion, 
jonka alueella suunnitelmaa, ohjelmaa tai hanketta valmistellaan tai jonka alueella ne on 
tarkoitus toteuttaa, on ilmoitettava niistä toiselle jäsenvaltioille ennen niiden hyväksymistä ja 

                                                           

31 Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1997, valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn 

yleissopimuksen (Espoon yleissopimuksen) hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (ehdotus, EYVL C 104, 24.4.1992. s. 

5; päätöstä ei ole julkaistu) ja neuvoston päätös 2008/871/EY, tehty 20 päivänä lokakuuta 2008, valtioiden rajat ylittävien 

ympäristövaikutusten arvioinnista vuonna 1991 tehtyyn YK:n Euroopan talouskomission Espoon yleissopimukseen liittyvän 

strategista ympäristöarviointia koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 308, 19.11.2008, 

s. 33). 
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mahdollisimman pian tai kyseisen toisen jäsenvaltion pyynnöstä32. Vuonna 2013 komissio 
laati laaja-alaisten rajatylittävien hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
soveltamisesta ohjeet, joiden tarkoituksena oli helpottaa tällaisten hankkeiden 
lupamenettelyä ja tehokasta toteuttamista tulevaisuudessa33. 
 
Uuden TEN-E-asetuksen mukaan rajatylittävä yhteistyö on pakollista rajatylittävissä yhteistä 
etua koskevissa hankkeissa (8 artiklan 3 kohta).  Jos yhteistä etua koskevissa hankkeissa 
ilmenee huomattavia toteuttamisvaikeuksia, komissio voi kyseisten jäsenvaltioiden 
suostumuksella nimetä eurooppalaisen koordinaattorin, joka avustaa ja tukee jäsenmaita 
esimerkiksi julkisessa kuulemisessa ja lupamenettelyprosessissa (6 artikla). Jäsenvaltiot 
voivat nimetä tämän koordinaattorin myös itse prosessin aiemmassa vaiheessa, jolloin 
mahdolliset toteuttamisvaikeudet myöhemmässä vaiheessa voidaan välttää. 
 
 

6.3.6 Yleisön osallistuminen alusta lähtien ja tehokkaasti 
 
EU:n ympäristöarviointia koskevassa lainsäädännössä (esimerkiksi ympäristövaikutusten ja 
strategisten ympäristövaikutusten arviointia koskevat direktiivit) sekä muissa asiaan liittyvissä 
EU:n ja kansainvälisissä määräyksissä (Århusin yleissopimus) on yleisön osallistumista 
koskevia vaatimuksia, jotka liittyvät yhteistä etua koskevien hankkeiden 
hyväksyntäprosessiin. Luontotyyppidirektiivin osalta julkinen kuuleminen ei ole pakollista, 
mutta se on erittäin suositeltavaa, jos sen järjestäminen vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta.   
 
Jäsenvaltioille se on tärkeä ihanteellisen laajuuden ja yleisön osallistumisen ajoittamisen 
määrittämisessä valmistelu- ja lupamenettelyprosesseissa. Sen lisäksi, mitä edellä on 
suositeltu ympäristöarvioinnin suunnittelun ja etenemissuunnitelman laatimisen 
aloittamisesta hyvissä ajoin, myös yleisön osallistumisen suunnittelu ja siihen liittyvän 
etenemissuunnitelman laatiminen on aloitettava hyvissä ajoin. Samalla tavoin hyvissä 
ajoin aloitetussa laajuuden määrittämisessä ei tarkastella pelkästään tulevan hankkeen 
mahdollisia ympäristövaikutuksia, vaan myös hankkeen erityispiirteitä ja mahdollisia 
ongelmia yleisön osallistumisen kannalta.  
 
On suositeltavaa, että yleisölle tiedotetaan hankkeesta ja että sille annetaan mahdollisuus 
osallistua jo hankkeen luonnosteluvaiheessa sen laajuutta määritettäessä ja 
etenemissuunnitelmaa laadittaessa. Julkiset tilaisuudet, joissa käsitellään laajuuden 
määrittämistä, voivat olla tiedottamisen kannalta erittäin hyödyllisiä, ja niistä voidaan saada 
yleisöltä palautetta jo varhain. 

                                                           
32 Strategisten ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 7 artikla ja ympäristövaikutusten arvioinnista annetun 

direktiivin 7 artikla. 
33 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Transboundry%20EIA%20Guide.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Transboundry%20EIA%20Guide.pdf
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7. LUONTOTYYPPIDIREKTIIVIN 6 ARTIKLAN 

MUKAINEN LUPAMENETTELY 

 

 

7.1 Johdanto 

 
Kuten edellä on todettu, EU:n luontolainsäädännössä ei suljeta pois Natura 2000 -alueilla ja 
niiden ympärillä toteutettavia kehitystoimia. Sen sijaan lainsäädännössä edellytetään, että 
kaikille suunnitelmille tai hankkeille, joilla todennäköisesti on huomattava kielteinen vaikutus 
yhteen tai useampaan Natura 2000 -alueeseen, tehdään asianmukainen arviointi 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jotta voidaan arvioida, mitä seurauksia 
suunnitelmasta tai hankkeesta koituu alueelle (alueille).  
 
Tässä luvussa kerrotaan, miten 6 artiklan mukainen asianmukainen arviointi tehdään. 
Erityisesti sitä tarkastellaan energiansiirtoinfrastruktuuriin liittyvien suunnitelmien ja 
hankkeiden osalta.   
 
Koska Natura 2000 -alueissa on kyse Euroopan arvokkaimmista ja uhanalaisimmista 
luontotyypeistä ja lajeista, menettelyjen, joilla hyväksytään sellaisia kehitystoimia, joilla voi 
olla huomattava kielteinen vaikutus näihin alueisiin, on oltava riittävän tiukat, jottei 
heikennetä mahdollisuuksia saavuttaa lintu- ja luontotyyppidirektiivien yleiset tavoitteet.  
 
Hyväksyntäprosessin viivästymisen syynä ovat usein heikkolaatuiset arvioinnit, joiden 
perusteella toimivaltaiset viranomaiset eivät voi tehdä selvää päätelmää suunnitelman tai 
hankkeen vaikutuksista. Sen vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että päätökset 
voidaan tehdä vankan tieteellisen tiedon ja asiantuntemuksen pohjalta. 
 
Lisäksi on tärkeää välttää sekoittamasta ympäristövaikutusten arvioinnista ja strategisten 
ympäristövaikutusten arvioinnista annettujen direktiivien mukaisia vaikutustenarviointeja ja 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan nojalla toteutettua asianmukaista arviointia. Vaikka 
nämä arvioinnit tehdään hyvin usein yhdessä integroidun menettelyn osana, jokaisella 
arvioinnilla on eri tarkoitus, ja niillä arvioidaan ympäristön eri osa-alueisiin kohdistuvia 
vaikutuksia. Siksi strategisten ympäristövaikutusten arvioinnilla tai 
ympäristövaikutusten arvioinnilla ei voida korvata asianmukaista arviointia. 
 
Myös kunkin arviointimenettelyn tulos on erilainen. Ympäristövaikutusten tai strategisten 
ympäristövaikutusten arvioinnin osalta viranomaisten on otettava vaikutukset huomioon. 
Asianmukaisen arvioinnin osalta tulos sitoo toimivaltaista viranomaista oikeudellisesti 
ja vaikuttaa ratkaisevasti sen lopulliseen päätökseen. Jos asianmukaisella arvioinnilla ei 
voida varmistaa, ettei Natura 2000 -alueen koskemattomuuteen kohdistuvia haitallisia 
vaikutuksia olisi, lieventävien toimenpiteiden käyttöönotosta huolimatta, suunnitelma tai 
hanke voidaan hyväksyä vain, jos 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun poikkeusmenettelyn 
edellytykset täyttyvät. 
 
Liitteessä 6 esitetään vertailu luontotyyppidirektiivin, ympäristövaikutusten arvioinnin 
ja strategisten ympäristövaikutusten arvioinnin mukaisista vaikutustenarvioinneista. 
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Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohta  
 
Kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen kannalta 
tarpeellisia, mutta ovat omiaan vaikuttamaan tähän alueeseen merkittävästi joko erikseen tai yhdessä 
muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne 
vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. Alueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnista tehtyjen 
johtopäätösten perusteella ja jollei 4 kohdan säännöksistä muuta johdu, toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset antavat hyväksyntänsä tälle suunnitelmalle tai hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, että 
suunnitelma tai hanke ei vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen, ja kuultuaan tarvittaessa 
kansalaisia. 

 
 

7.2. 6 artiklan mukaisen lupamenettelyn laajuus 

 
Lupamenettelyssä ja siten myös asianmukaisessa arvioinnissa keskitytään lintu- ja 
luontotyyppidirektiivien nojalla suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin, etenkin sellaisiin 
lajeihin ja luontotyyppeihin, joiden vuoksi tietty alue on nimetty Natura 2000 -alueeksi.  
 
Tämä tarkoittaa sitä, ettei asianmukaisessa arvioinnissa tarvitse arvioida muihin eläimiin ja 
kasveihin kohdistuvaa vaikutusta, elleivät ne ole ekologisesti merkityksellisiä kyseisellä 
alueella oleville lajeille ja luontotyypeille, joita EU:ssa suojellaan. Siksi 6 artiklan 3 kohdan 
mukainen asianmukainen arviointi on suppeampi kuin ympäristövaikutusten arvioinnista ja 
strategisten ympäristövaikutusten arvioinnista annettujen direktiivien mukainen arviointi. Se 
on siis rajattu siihen, mitä seurauksia Natura 2000 -alueille koituu niiden suojelutavoitteiden 
kannalta. 
 
Arvioinnin maantieteellisen laajuuden osalta 6 artiklan 3 kohdan säännökset eivät rajoitu 
suunnitelmiin ja hankkeisiin, jotka on määrä toteuttaa pelkästään Natura 2000 -alueella, vaan 
niissä on otettu huomioon myös sellaiset Natura 2000 -alueen ulkopuolella tavoitteena olevat 
kehitystoimet, joilla todennäköisesti on huomattava vaikutus näihin alueisiin. Tämä arviointi ei 
perustu siihen, toteutetaanko hanke Natura 2000 -alueen sisällä vai ei, vaan siihen, onko 
sillä todennäköisesti huomattava vaikutus Natura 2000 -alueeseen ja sen suojelutavoitteisiin.  
 
Tähän sisältyy myös mahdollisten rajatylittävien vaikutusten arviointi. Jos yhdessä maassa 
toteutettavalla suunnitelmalla tai hankkeella todennäköisesti on huomattava vaikutus 
toisessa maassa olevaan Natura 2000 -alueeseen joko yksinään tai muiden suunnitelmien 
tai hankkeiden kanssa, on arvioitava myös vaikutukset, jotka kohdistuvat Natura 2000 -
alueiden koskemattomuuteen kyseisessä toisessa maassa. Tämä on Espoon 
yleissopimuksen ja sen SEA-pöytäkirjan mukaista. Nämä sopimukset pannaan EU:ssa 
täytäntöön ympäristövaikutusten arvioinnista ja strategisten ympäristövaikutusten arvioinnista 
annettujen direktiivien kautta (ks. tämän ohjeasiakirjan kohta 6.3.5). 
 
Vaikutukset on määritettävä niiden lajien ja luontotyyppien kannalta, joiden vuoksi tietty alue 
on nimetty Natura 2000 -alueeksi. Tämä vaikuttaa siihen, miten etäälle hankealueesta 
vaikutuksia on selvitettävä. Esimerkiksi harvinaiseen kasviin, joka on hyvin paikallinen ja jota 
esiintyy vain tietyissä elinympäristöissä, saattavat vaikuttaa vain sen välittömässä 
läheisyydessä toteutettavat hankkeet. Muuttavilla lajeilla taas on enemmän elinympäristöä 
koskevia vaatimuksia, joten niihin voivat vaikuttaa myös kauempana toteutettavat 
suunnitelmat tai hankkeet. 
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Kuva 6: Vuokaavio 6 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan mukaisesta menettelystä (komission 6 

artiklaa koskevan menetelmäoppaan perusteella)  

 
 

 

 

 

Liittyykö suunnitelma tai hanke suoraan 

alueen suojelutoimien hallintaan tai onko 

se tarpeen sen kannalta? 

Ei Kyllä 

Kyllä 

Onko suunnitelmalla tai hankkeella 

todennäköisesti huomattavia 

vaikutuksia alueeseen? 

Arvioi seurauksia alueen 

suojelutavoitteiden kannalta. 

Arvioi kumulatiivisia ja yhdistelmävaikutuksia 

muiden suunnitelmien ja/tai hankkeiden kanssa.  

Voidaanko päätellä, ettei suunnitelma tai hanke 

vaikuta alueen koskemattomuuteen haitallisesti? 

Voidaanko kielteiset vaikutukset poistaa 

esimerkiksi lieventävillä toimenpiteillä?  

Ei 

Asianmukainen arviointi  

Onko alueella ensisijaisia 

luontotyyppejä tai lajeja?  

Onko ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen 

kohdistuvia näkökohtia tai merkittäviä 

ympäristöhyötyjä?  

Ei 

Onko muita erittäin tärkeän yleisen edun 
kannalta pakottavia syitä?  

Lupa voidaan  

myöntää  

Lupaa ei voida  

myöntää  

Ei 

Muuta 

suunnitelmaa/hanketta 

Onko vaihtoehtoisia 

ratkaisuja?  

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Kyllä 

 Seulonta 

6 artiklan 4 kohdan 

mukaiset poikkeukset  

Ei Kyllä 

Lupaa ei voida  

myöntää  

Ei 

Lupa voidaan myöntää muista erittäin 

tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista 

syistä vain, jos komissio antaa asiasta 

myönteisen lausunnon ja jos ryhdytään 

asianmukaisiin korvaaviin toimenpiteisiin. 

Lupa voidaan myöntää  

edellyttäen, että 

asianmukaisiin korvaaviin 

toimenpiteisiin ryhdytään 

Kyllä 
Kyllä 

Kyllä 
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7.3 Vaiheittainen menettely asianmukaisten arviointien toteuttamiseen 

 
Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa säädetty menettely on toteutettava 
vaiheittaisessa järjestyksessä. Jokaisessa vaiheessa määritetään, mitä prosessin 
seuraavassa vaiheessa edellytetään. Jos seulonnan jälkeen esimerkiksi todetaan, ettei 
Natura 2000 -alueeseen kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia ole, suunnitelma tai hanke voidaan 
hyväksyä eivätkä lisäarvioinnit ole tarpeen. 
 
Arvioinnin vaiheet ovat seuraavat (ks. kaavio): 
 
- Ensimmäinen vaihe: Seulonta – Tässä aloitusvaiheessa määritetään, onko 

suunnitelmalle tai hankkeelle tehtävä asianmukainen arviointi vai ei. Jos sillä saattaa olla 
merkittävä kielteinen vaikutus Natura 2000 -alueeseen, asianmukainen arviointi on 
tehtävä. 
 

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

- Kolmas vaihe: Päätöksenteko – Jos asianmukaisessa arvioinnissa todetaan, että 
suunnitelmalla tai hankkeella on alueen koskemattomuuteen kohdistuva haitallinen 
vaikutus ja ettei sitä voida lieventää, toimivaltaisten viranomaisten on hylättävä 
suunnitelma tai hanke.  

 
Tähän yleissääntöön sovellettavat poikkeukset on esitetty 6 artiklan 4 kohdassa. Jos siis 
todetaan, että suunnitelmalla tai hankkeella on Natura 2000 -alueeseen kohdistuva 
haitallinen vaikutus, se voidaan silti hyväksyä poikkeuksellisissa oloissa, jos 6 artiklan 4 
kohdan edellytykset täyttyvät. Edellä esitetyn perusteella on selvää, että tämä 
päätöksentekoprosessi perustuu ennalta varautumisen periaatteeseen. Tärkeintä on osoittaa 
objektiivisesti ja esittää luotettavaa tukevaa näyttöä siitä, ettei Natura 2000 -alueeseen 
kohdistuvia haitallisia vaikutuksia ole. 
 
 

7.3.1 Ensimmäinen vaihe: seulonta 
 
Ensimmäinen vaihe 6 artiklan 3 kohdan mukaisessa menettelyssä on selvittää, tarvitaanko 
asianmukainen arviointi vai ei eli onko suunnitelmalla tai hankkeella todennäköisesti 
huomattava vaikutus Natura 2000 -alueeseen. Jos voidaan määrittää riittävän varmasti, että 
suunnitelmalla tai hankkeella todennäköisesti ei ole huomattavaa vaikutusta joko yksinään 
tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, se voidaan hyväksyä eikä 
lisäarviointi ole tarpeen. 
 
Jos tämä ei kuitenkaan ole varmaa, asianmukainen arviointi on tehtävä, jotta nämä 
vaikutukset voidaan selvittää kokonaisuudessaan. Unionin tuomioistuin vahvisti tämän 
Waddenzeetä koskevassa päätöksessään (C-127/02), jossa tuomioistuin päätti, että ”6 
artiklan 3 kohdassa säädetyn ympäristönsuojelumekanismin käyttöön ottamisen 
edellytyksenä ei ole, kuten ilmenee komission laatimasta tämän artiklan tulkintaoppaasta, 
jonka otsikkona on ”Natura 2000 -alueiden hallinta, luontodirektiivin (92/43/ETY) 6 artiklan 
säännökset”, varmuus siitä, että kyseessä oleva suunnitelma tai hanke vaikuttaa kyseiseen 
alueeseen merkittävästi, vaan pelkkä todennäköisyys siitä, että kyseiseen suunnitelmaan tai 
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hankkeeseen liittyy tällainen vaikutus. Samassa asiassa tuomioistuin totesi, että ”jos on 
epäilyksiä merkittävien vaikutusten aiheutumatta jäämisestä, tällainen arviointi on 
suoritettava, mikä mahdollistaa sen, että voidaan tehokkaasti välttää se, että hyväksytään 
suunnitelmat tai hankkeet, jotka vaikuttavat kyseisen alueen koskemattomuuteen 
haitallisesti.” 
 
Lopullisen päätöksen perustelut sille, onko asianmukainen arviointi tehtävä vai ei, on 
dokumentoitava, ja tehdyn päätelmän perusteista on annettava riittävästi tietoa. 
   

7.3.2 Toinen vaihe: asianmukainen arviointi 
 
Kun on päätetty, että asianmukainen arviointi on tarpeen, se on tehtävä, ennen kuin 
toimivaltainen viranomainen tekee päätöksensä suunnitelman tai hankkeen 
hyväksymisestä/hylkäämisestä. Kuten edellä on todettu, asianmukaisen arvioinnin 
tarkoituksena on arvioida, millaisia seurauksia suunnitelmalla tai hankkeella on alueelle sen 
suojelutavoitteiden kannalta, joko yksinään tai yhdistettyinä muihin suunnitelmiin tai 
hankkeisiin. 
 
Käsitteellä ”asianmukainen” tarkoitetaan sitä, että arvioinnin on oltava lintu- ja 
luontotyyppidirektiivien mukaisten tavoitteiden (eli niissä lueteltujen lajien ja luontotyyppien 
suojelun) kannalta tarkoituksenmukainen. ”Asianmukainen” tarkoittaa myös sitä, että 
arvioinnin on oltava perusteltu päätös. Jos raportti ei sisällä riittävän yksityiskohtaista 
arviointia Natura 2000 -alueeseen kohdistuvista vaikutuksista tai jos siinä ei esitetä tarpeeksi 
näyttöä, jotta voitaisiin tehdä päätelmiä siitä, säilyykö alueen koskemattomuus vai ei, arviointi 
ei täytä tarkoitustaan eikä sitä voida pitää ”asianmukaisena”. 
 
Arviointeja, joissa on vain yleisiä kuvauksia ja joissa annetaan vain pintapuolinen arvio 
alueen luontoa koskevista nykyisistä tiedoista, ei pidetä ”asianmukaisina” 6 artiklan 3 kohdan 
mukaista tarkoitusta varten. Tämän on vahvistanut unionin tuomioistuin, joka on päättänyt, 
että ”asianmukaisen arvioinnin on sisällettävä täydellisiä, täsmällisiä ja lopullisia toteamuksia 
ja päätelmiä, joilla voidaan hälventää kaikenlainen perusteltu tieteellinen epäilys 
suunniteltujen töiden vaikutuksista asianomaiseen alueeseen” (komissio vs. Italia, C-304/05). 
 
Tuomioistuin on myös painottanut, että asianmukaisen arvioinnin toteuttamisessa on tärkeää 
käyttää parasta tieteellistä tietoa, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää riittävän 
varmasti, ettei alueen koskemattomuutta uhkaavia haitallisia vaikutuksia ole. Tältä osin 
tuomioistuin on todennut, että ”alaa koskevat parhaat tutkimustulokset huomioon ottaen on 
yksilöitävä suunnitelman tai hankkeen kaikki sellaiset näkökohdat, joka voivat yksinään tai 
yhdistettyinä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa vaikuttaa kyseisiin tavoitteisiin”. 
(C-127/02, 54 kohta). 
 
Asianmukaisen arvioinnin erityisyyden vuoksi on erittäin suositeltavaa, että arvioinnin 
perusteena käytetään riittävän pätevien ekologien tekemiä analyyseja. 
 
Lisäksi on todettava, että vaikka asianmukaisen arvioinnin tekijä tai tilaaja voi olla hankkeen 
toteuttaja, on kuitenkin toimivaltaisten viranomaisten vastuulla varmistaa, että asianmukainen 
arviointi toteutetaan asianmukaisesti ja että sillä pystytään osoittamaan objektiivisesti 
puoltavaan näyttöön tukeutuen, ettei Natura 2000 -alueen koskemattomuuteen kohdistuvia 
haitallisia vaikutuksia ole sen suojelutavoitteiden kannalta. 
 
 

 Seurausten arviointi alueen suojelutavoitteiden kannalta 
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Kuten edellä on todettu, arvioinnissa siis arvioidaan suunnitelman tai hankkeen mahdollisia 
seurauksia alueelle sen suojelutavoitteiden kannalta. Jotta tiedetään, mitkä suojelutavoitteet 
ovat, on tarkasteltava sitä, miten Natura 2000 -alueet valitaan.  Edellä selostetun mukaisesti 
kukin alue lisätään Natura 2000 -verkostoon, koska sillä on suojeluarvoa yhden tai 
useamman luontotyyppidirektiivin liitteessä I luetellun luontotyypin tai liitteessä II luetellun 
lajin kannalta tai lintudirektiivin liitteessä I luetellun lajin sekä säännöllisesti alueella 
esiintyvien muuttolintulajien kannalta. 
 
Alueen suojeluarvo sen Natura 2000 -alueeksi nimeämisen hetkellä dokumentoidaan 
vakiotietolomakkeeseen. Lomakkeessa esitetään alueen virallinen tunnistekoodi, sen nimi, 
sijainti, koko ja yksityiskohtainen kartta. Lisäksi lomake sisältää tiedot alueen niistä 
ekologisista piirteistä, joiden vuoksi se on nimetty Natura 2000 -alueeksi. Siinä esitetään 
myös laaja-alainen arviointi jokaisen kyseisellä alueella olevan lajin tai luontotyypin suojelun 
tilasta (asteikolla A–D).  
 
Alueen suojelutavoitteet asetetaan siis vakiotietolomakkeen pohjalta luontotyyppidirektiivin 
yleisten tavoitteiden mukaisesti (6 artiklan 1 kohta). Alueen suojelun vähimmäistavoite on 
säilyttää samana niiden lajien ja luontotyyppien tila, joiden vuoksi se nimettiin Natura-
alueeksi (vakiotietolomakkeessa ilmoitetun mukaisesti). Toisin sanoen on siis varmistettava, 
ettei niiden tila muutu sitä huonommaksi.  
 
Luontotyyppi- ja lintudirektiivien yleiset tavoitteet koskevat kuitenkin paljon muutakin kuin 
vain tilan heikentymisen ehkäisemistä. Tavoitteena on varmistaa, että EU:ssa suojellut lajit ja 
luontotyypit saavuttavat suotuisan suojelun tason niiden luonnollisella levinneisyysalueella 
EU:ssa. Kunnianhimoisemmat suojelutavoitteet saattavat siis olla tarpeen, jotta alueella 
olevien, EU:ssa suojeltujen lajien ja luontotyyppien suojelun tila voidaan saattaa ennalleen ja 
jotta sitä voidaan parantaa (6 artiklan 1 kohdan mukaisesti). 
 
Jos kunnianhimoisempia suojelutavoitteita on asetettu, suunnitelman tai hankkeen 
vaikutuksia on arvioitava niiden mukaan. Jos tavoitteena on esimerkiksi saattaa 
partakorppikotkan populaatio tietylle populaatiotasolle kahdeksan vuoden kuluessa, on 
arvioitava, estääkö suunnitelma tai hanke tämän suojelutavoitteen täyttymisen, ei siis 
pelkästään sitä, pysyykö korppikotkapopulaatio vakaana. 
 
Hankkeen toteuttajan on suositeltavaa ottaa yhteyttä Natura 2000 -alueesta vastaaviin 
viranomaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suunnittelua, jotta se saa lisätietoa 
alueesta, sen suojelutavoitteista ja niiden luontotyyppien ja lajien suojelun tilasta, joiden 
vuoksi alue on nimetty Natura-alueeksi. Viranomaiset osaavat myös kertoa, onko aiheesta 
saatavilla tarkempia tiedonlähteitä, esimerkiksi alueelle hyväksytty hoitosuunnitelma tai 
seurantaraportteja ja tutkimuksia kyseisellä alueella tai kyseisessä maassa esiintyvien lajien 
ja luontotyyppien suojelun tilasta. 
 
 

 Tarvittavien tietojen kerääminen asianmukaista arviointia varten 
 

 
 
 

 

 

 

Mahdollisia tiedonlähteitä Natura 2000 -alueista ovat esimerkiksi seuraavat: 

- Natura 2000 -alueen vakiotietolomakkeet 

- Natura 2000 -alueen hoitosuunnitelmat 

- ajantasaiset tiedot julkaistussa teknisessä ja tieteellisessä kirjallisuudessa 

- luonnonsuojeluviranomaiset, tieteelliset asiantuntijat sekä laji- ja luontotyyppikohtaiset 

asiantuntijat, luonnonsuojelujärjestöt, paikalliset asiantuntijat 

- lintudirektiivin 12 artiklan ja luontotyyppidirektiivin 17 artiklan mukaiset raportit lajien ja 

luontotyyppien suojelun tilasta.   
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Kuva 7: Asianmukaisen arvioinnin osana toteutettavat vaiheet  
 

 
 

SELVITÄ, ONKO ALUEEN 

KOSKEMATTOMUUTEEN 

KOHDISTUVIA 

JÄÄMÄVAIKUTUKSIA 

MÄÄRITÄ 

TUTKIMUSALUE 

SELVITÄ NATURA 2000 

-ALUEEN 

SUOJELUTAVOITTEET 

ARVIOI VAIKUTUKSET JA 

NIIDEN MERKITYS  

kyseisille luontotyypeille, lajien 

elinympäristöille ja lajeille sekä alueen 

ekologiselle rakenteelle ja toiminnalle 

MÄÄRITÄ EKOLOGISET 

PIIRTEET, JOTKA ON 

OTETTAVA HUOMIOON 

ARVIOINNISSA 

SUUNNITTELE 

SEURANTAOHJELMA 

KERÄÄ NYKYISET 

TIEDOT JA TEE UUSIA 

KENTTÄTUTKIMUKSIA 

JA -SELVITYKSIÄ 

TARVITTAESSA 

TEE YHTEISTYÖTÄ 

TOIMIVALTAISTEN 

VIRANOMAISTEN JA 

SIDOSRYHMIEN 

KANSSA 

HANKI TIETOA 

MUISTA 

SUUNNITELMISTA JA 

HANKKEISTA  

jotta voidaan arvioida 

kumulatiiviset 

vaikutukset 

MÄÄRITÄ 

EHKÄISEVÄT/LIEVENTÄVÄT TOIMET 

JA ARVIOI NE  

jotta vaikutukset voidaan poistaa tai 

pienentää merkityksettömälle tasolle  
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Kaikkien tarvittavien tietojen hankkiminen sekä hankkeesta että Natura 2000 -alueesta on 
asianmukaisen arvioinnin tärkeä alkuvaihe. Tämä on yleensä jatkuva prosessi. Jos 
ensimmäinen erittely ja analyysi osoittaa, että tiedoissa on merkittäviä puutteita, tarvitaan 
kenties lisää ekologista perustutkimusta ja kenttätyötä, jotta nykyisiä tietoja voidaan 
täydentää.  
 
Kuten edellä on todettu, on tärkeää, että asianmukainen arviointi perustuu alan 
parhaaseen tieteelliseen tietoon. Sen avulla on siis voitava hälventää kaikenlainen 
tieteelliseltä kannalta järkevä epäily suunnitelluista töistä alueelle aiheutuvista vaikutuksista. 
Tämä on vahvistettu useissa unionin tuomioistuimen päätöksissä. Esimerkiksi Waddenzee-
asiassa (C-127/02) tuomioistuin vahvisti, että ”toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat 
hyväksyä (suunnitelman tai hankkeen) vain varmistuttuaan siitä, että se ei vaikuta kyseisen 
alueen koskemattomuuteen. Näin on silloin, kun ei ole olemassa mitään tieteelliseltä 
kannalta järkevää epäilyä tällaisten vaikutusten aiheutumatta jäämisestä”. 
 
Tarkoissa selvityksissä ja kenttätyössä on keskityttävä niihin luontotyyppeihin ja lajeihin, 
jotka ovat mahdollisesti herkkiä hankkeen toimille. Herkkyyttä analysoitaessa on otettava 
huomioon mahdolliset vaikutukset hanketoimien (luonne, laajuus, menetelmät jne.) sekä 
kyseisten luontotyyppien ja lajien välillä (sijainti, ekologiset vaatimukset, tärkeät alueet, 
käyttäytyminen jne.).  
 
Kaikkien kenttätutkimusten on oltava riittävän yksityiskohtaisia ja pitkäkestoisia, jotta niissä 
voidaan ottaa huomioon, että ekologiset olosuhteet voivat vaihdella huomattavasti 
vuodenaikojen mukaan. Jos esimerkiksi tehdään lajeja koskeva kenttätutkimus, joka kestää 
muutaman päivän talvella, siitä ei saada tietoa niiden elinympäristön käytöstä vuoden 
tärkeämmillä ajanjaksoilla (esimerkiksi muuton tai lisääntymisen) aikana. 
 
Yhteistyö luonnosta vastaavien viranomaisten, muiden tieteellisten asiantuntijoiden ja 
luonnonsuojelujärjestöjen kanssa varhaisessa vaiheessa auttaa varmistamaan, että 
muodostetaan mahdollisimman kattava kuva alueesta, sillä olevista lajeista ja luontotyypeistä 
sekä analysoitavien vaikutusten tyypeistä. Yhteistyökumppanit voivat antaa myös uusinta 
tieteellistä tietoa, jota alueesta ja sillä olevista EU:ssa suojelluista lajeista ja luontotyypeistä 
on saatavana (Natura 2000 -hoitosuunnitelmat mukaan luettuina). Lisäksi kumppanit voivat 
kertoa, millaisia uusia perustutkimuksia ja kenttätutkimuksia mahdollisesti tarvitaan, jotta 
hankkeen todennäköiset vaikutukset voidaan arvioida.  
 
Muut sidosryhmät, kuten luonnonsuojelun alalla toimivat kansalaisjärjestöt, tutkimuslaitokset 
tai paikalliset organisaatiot, voivat myös antaa lisää paikallista ja ekologista tietoa, josta voi 
olla hyötyä asianmukaisessa arvioinnissa. 
 
 

 Kielteisten vaikutusten määrittäminen  
 
Kun kaikki tarvittavat perustiedot on kerätty ja kun niiden kattavuus on tarkistettu, 
suunnitelman tai hankkeen Natura 2000 -alueeseen kohdistuvien seurausten arviointi voi 
alkaa.  Luvuissa 3 ja 4 on kuvattu mahdollisia kielteisiä vaikutuksia, joita 
energiansiirtoinfrastruktuureja koskevista suunnitelmista tai hankkeista voi olla. Ne on 
tarkoitettu helpottamaan oleellisten vaikutusten määrittämistä.  
 
Sellaisia voivat olla etenkin 

 luontotyypin häviäminen, heikentyminen tai pirstoutuminen  

 sähköiskut tai törmäykset  

 lajien häiritseminen ja siirtyminen 

 esteiden vaikutukset. 
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Jokaisen hankkeen vaikutukset ovat yksilölliset, ja ne on arvioitava tapauskohtaisesti. Tämä 
on Waddenzee-asiasta annetun linjauksen mukaista: ”arvioinnin yhteydessä suunnitelman tai 
hankkeen mahdollisten vaikutusten merkittävyys on määritettävä erityisesti sen alueen, jota 
tämä suunnitelma tai hanke koskee, ominaisuuksien ja erityisten ympäristöolosuhteiden 
valossa”. 
 
Ensimmäinen vaihe on selvittää, mihin EU:ssa suojeltuihin luontotyyppeihin ja lajeihin, joita 
kullakin alueella on, vaikutukset voivat mahdollisesti kohdistua ja mitä on näin ollen 
arvioitava tarkemmin. Tämä on tärkeää, sillä jokaisella lajilla ja luontotyypillä on oma 
ekologinen elinkaarensa ja omat suojeluvaatimuksensa. Niinpä lajeihin ja luontotyyppeihin 
kohdistuvat vaikutukset vaihtelevat alueittain niiden suojelun tilan sekä kyseisen alueen 
ekologisten olosuhteiden mukaan.  
 
Arvioinnissa tarkastellaan jokaisen määritetyn vaikutuksen osalta myös vaikutuksen 
suuruusluokkaa, tyyppiä, laajuutta, kestoa, intensiteettiä ja ajoittumista. 
 
Asianmukaisessa arvioinnissa on tarkasteltava myös kaikkia suunnitelman tai hankkeen 
näkökohtia, joista voi olla alueeseen kohdistuvia seurauksia. Suunnitelman tai hankkeen 
jokainen osa on arvioitava vuorollaan, ja kyseisen osan mahdollisia vaikutuksia on arvioitava 
ensin kunkin sellaisen lajin tai luontotyypin kannalta, joiden vuoksi alue on nimetty Natura-
alueeksi.  Sen jälkeen eri ominaispiirteiden vaikutuksia tarkastellaan yhdessä ja suhteessa 
toisiinsa, jotta niiden väliset yhteisvaikutukset voidaan määrittää. 
 
Vaikka arvioinnissa tuleekin keskittyä EU:ssa suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin, joiden 
vuoksi alue on nimetty Natura-alueeksi, ei sovi kuitenkaan unohtaa, että nämä tavoitteena 
olevat ominaispiirteet ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden lajien ja luontotyyppien sekä 
fyysisen ympäristön kanssa monimutkaisilla tavoilla. Sen vuoksi on tärkeää tutkia kaikki 
seikat, joita pidetään ekosysteemin rakenteen, toiminnan ja dynamiikan kannalta oleellisina, 
koska mikä tahansa muutos voi vaikuttaa kielteisesti alueen luontotyyppeihin ja lajeihin.  
 
Vaikutukset on ennustettava niin täsmällisesti kuin mahdollista. Näiden ennusteiden 
perusteet on dokumentoitava selvästi asianmukaisessa arvioinnissa (tämä tarkoittaa sitä, 
että vaikutusten ennustamisessa on arvioitava myös sitä, miten varmoja ennusteet ovat).  
 
Kuten aina vaikutustenarviointien yhteydessä, myös asianmukainen arviointi on toteutettava 
jäsennetysti. Näin varmistetaan, että ennusteet voidaan tehdä mahdollisimman objektiivisesti 
käyttäen kvantifioitavia kriteerejä aina kun mahdollista. Tämä helpottaa myös lieventävien 
toimenpiteiden suunnittelua tuntuvasti (niiden avulla ennustetut vaikutukset voidaan poistaa 
tai niitä voidaan pienentää merkityksettömälle tasolle). 
 
Todennäköisten vaikutusten ennustaminen voi olla kiperä tehtävä, sillä tekijällä on oltava 
vankka ymmärrys ekologisista prosesseista ja niiden lajien tai luontotyyppien 
suojeluvaatimuksista, joihin vaikutukset saattavat kohdistua. Sen vuoksi tarvittavan 
asiantuntijaneuvonnan ja tieteellisen tuen saatavuus kannattaa ehdottomasti varmistaa 
asianmukaisia arviointeja tehtäessä. 
 

Vaikutusten ennustamisessa yleisesti käytettävät menetelmät: 
 
Asianmukaisessa arvioinnissa on sovellettava parhaita saatavilla olevia tekniikoita ja menetelmiä, jotta 
vaikutusten laajuus voidaan arvioida. Seuraavassa luetellaan muutamia yleisesti käytettäviä 
tekniikoita. 

- Suorat mittaukset, esimerkiksi alueilta hävinneet tai heikentyneet luontotyypit sekä 
lajipopulaatioiden, elinympäristöjen ja yhteisöjen suhteelliset häviöt. 
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- Vuokaaviot sekä verkosto- ja järjestelmäkaaviot, joiden avulla määritetään suorista vaikutuksista 
aiheutuvat vaikutusten ketjut. Epäsuorat vaikutukset luokitellaan toissijaisiin, kolmassijaisiin jne. 
vaikutuksiin sen mukaan, miten ne aiheutuvat. Järjestelmäkaaviot ovat verkostokaavioita 
joustavampia keskinäissuhteiden ja prosessiväylien kuvaamisessa. 

- Kvantitatiiviset ennustemallit, joilla tuotetaan matemaattisesti johdettuja ennusteita vaikutusten 
voimakkuutta ja suuntaa koskevien tietojen ja oletusten pohjalta. Malleilla voidaan ekstrapoloida 
ennusteita, jotka ovat yhdenmukaisia aiempien ja nykyisten tietojen kanssa (trendianalyysit, 
skenaariot, analogiat, joilla siirretään tietoa muista asiaankuuluvista paikoista), ja intuitiivisia 
ennusteita. Mallintamiseen sovellettavat normatiiviset lähestymistavat: halutusta tuloksesta 
lähdetään taaksepäin ja arvioidaan, saavuttaako suunniteltu hanke nämä tavoitteet.  

- Populaatiotason tutkimukset saattavat olla hyödyllisiä, kun määritetään populaatiotasolle 
kohdistuvia vaikutuksia esimerkiksi jonkin lintu-, lepakko- tai merinisäkäslajin osalta. 

- Paikkatietojärjestelmillä (GIS) voidaan tuottaa malleja alueellisista suhteista, kuten päällekkäisistä 
rajoitteista, tai kartoittaa herkkiä alueita ja paikkoja, joista luontotyyppi on hävinnyt. 
Paikkatietojärjestelmät ovat tietokoneavusteisen kartografian, karttatietojen tallennuksen ja 
tietokannan hallinnan yhdistäviä järjestelmiä, joihin tallennetaan esimerkiksi maankäytön tai 
rinteen kaltaisiin attribuutteihin liittyviä tietoja. Paikkatietojärjestelmien avulla tallennettuja 
muuttujia voidaan näyttää, yhdistää ja analysoida nopeasti. 

- Tiedot aikaisemmista samanlaisista hankkeista voivat olla hyödyllisiä, etenkin jos niissä on tehty 
kvantitatiivisia ennusteita ja jos niiden toteutumista on seurattu käytännössä. 

- Asiantuntijalausunnot ja -arviot, jotka perustuvat aiempiin kokemuksiin ja kuulemisiin 
samankaltaisista sisävesistöjen kehittämishankkeista. 

- Kuvaaminen ja korrelaatio: fyysiset tekijät (esimerkiksi vesitalous, virtaus, kasvupohja) voivat liittyä 
suoraan lajien levinneisyyteen ja runsauteen. Jos tulevat fyysiset olosuhteet voidaan ennustaa, voi 
olla mahdollista ennustaa luontotyyppien ja populaatioiden tulevaa kehitystä tai lajien ja 
luontotyyppien reaktioita tältä pohjalta. 

- Kapasiteetin analyyseissa määritetään se stressitaso, jonka alapuolella populaatioiden ja 
ekosysteemien toiminta voidaan säilyttää. Niissä määritetään mahdollisesti rajoittavat tekijät ja 
kehitetään matemaattisia yhtälöitä, joilla kuvataan resurssin tai järjestelmän kapasiteettia kunkin 
rajoittavan tekijän muodostavan rajan kannalta. 

Muokattu seuraavasta lähteestä: ”Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of 
the Habitats Directive” (luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan ja 4 kohdan säännöksiä koskevat 
menetelmäohjeet) http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_ 
2000_assess_en.pdf  
 

 
 

 Mahdollisten kumulatiivisten vaikutusten arviointi  
 
Arvioinnissa on otettava huomioon myös kumulatiiviset vaikutukset, mikä on 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohtaan perustuva lakisääteinen vaatimus. Lisäksi niillä voi 
olla kauaskantoisia seurauksia suunnitelmalle tai hankkeelle sekä muille suunnitelmille ja 
hankkeille, joita alueella suunnitellaan toteutettavan myöhemmin.  
 
Energiainfrastruktuureja kehitetään kaikkialla EU:ssa ripeästi. Sen vuoksi on tärkeää, että 
kumulatiiviset vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan arvioinnin alkuvaiheissa sen sijaan, 
että niitä pohdittaisiin vasta arvioinnin lopussa ylimalkaisesti.  
 
Vaikka 6 artiklan 3 kohdassa ei tarkkaan määritetä, mitkä muut suunnitelmat ja hankkeet 
kuuluvat yhdistämistä koskevan säännöksen soveltamisalaan, tarkoituksena on kuitenkin 
ottaa huomioon kumulatiiviset vaikutukset, joita voi ilmaantua ajan myötä. Näin ollen 
huomioon tulee ottaa suunnitelmat ja hankkeet, jotka on jo toteutettu tai hyväksytty mutta 
vielä meneillään tai jotka ovat vasta suunnitteilla. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_%202000_assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_%202000_assess_en.pdf
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Vasta ehdotusasteella olevan suunnitelman tai hankkeen osalta jäsenvaltiot eivät saa luoda 
vaikutelmaa muista samanlaisista tulevista suunnitelmista tai hankkeista, joiden suunnittelua 
ei ole vielä aloitettu. Päinvastoin: jos alueelle on jo hyväksytty yksi tai useampi hanke, se voi 
laskea ekologista rajaa alueella tulevaisuudessa toteutettavien suunnitelmien tai hankkeiden 
vaikutusten merkittävyyden osalta. 
 
Jos esimerkiksi toimitetaan Natura 2000 -alueilla ja niiden lähellä toteutettavia 
energiainfrastruktuurihankkeita koskevia hakemuksia yksi toisensa jälkeen, voi hyvin olla, 
että ensimmäisen tai toisen hankkeen arvioinnin tulos on se, etteivät ne vaikuta haitallisesti 
Natura 2000 -alueeseen, mutta seuraavia hankkeita ei ehkä hyväksytäkään niiden 
vaikutusten vuoksi. Kun nämä vaikutukset yhdistetään aiempien hankkeiden vaikutuksiin, 
niistä tuleekin tarpeeksi merkittäviä, jolloin ne vaikuttavat alueen koskemattomuuteen 
haitallisesti.   
 
Tämän vuoksi on tärkeää, että energiainfrastruktuurihankkeita tarkastellaan strategisesti ja 
toisiinsa liittyvinä laajemmalla maantieteellisellä alueella sen sijaan, että niitä tarkasteltaisiin 
vain yksittäisinä erillisinä hankkeina. 
 
 

 Kumulatiivisen arvioinnin vaiheet 
 
Kaavio 8: Muokattu seuraavasta lähteestä: ”Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) 
and (4) of the Habitats Directive” (luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan ja 4 kohdan säännöksiä 
koskevat menetelmäohjeet) 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_ 
2000_assess_en.pdf 
 
 

Arvioinnin vaiheet Toteutettavat toimet 
Määritä kaikki 
hankkeet/suunnitelmat, jotka 
voidaan yhdistää omaan 
hankkeeseesi/suunnitelmaasi. 

Määritä kaikki mahdolliset vaikutusten lähteet 
valmisteltavana olevasta hankkeesta tai suunnitelmasta 
sekä kaikista muista käytettävissä olevista lähteistä ja 
mahdolliset muut vaikutukset, joita saattaa aiheutua muista 
valmisteltavana olevista suunnitelmista tai hankkeista. 

Määritä vaikutukset Määritä vaikutusten tyypit (kuten melu, vesivarojen 
väheneminen, kemikaalipäästöt jne.), jotka saattavat 
vaikuttaa muutoksille alttiin alueen rakenteeseen ja 
toimintaan. 

Rajaa arviointi Määritä kumulatiivisten vaikutusten tutkimisen rajat: 
huomaa, että ne vaihtelevat vaikutusten eri tyyppien 
mukaan (ts. vesivaroihin, meluun jne. liittyvät vaikutukset), 
ja niihin voi liittyä myös syrjäisiä alueita (varsinaisen alueen 
ulkopuolella). 

Vaikutusten kulkeutumisreitit Määritä mahdolliset kumulatiiviset kulkeutumisreitit (ts. 
veden, ilman jne. kautta; vaikutusten kumuloituminen 
ajassa tai tilassa). Tutki alueen olosuhteet sen 
selvittämiseksi, missä alueen rakenteeseen ja toimintaan 
liittyvät riskialttiit kohdat ovat. 

Ennustaminen Määritettyjen todennäköisten kumulatiivisten vaikutusten 
suuruusluokan/laajuuden ennustaminen. 

Arviointi Arvioi, voivatko mahdolliset kumulatiiviset olla merkittäviä 
vai eivät.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_%202000_assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_%202000_assess_en.pdf
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 Vaikutusten merkittävyyden määrittäminen 
 
Kun vaikutukset on määritetty, on arvioitava, mikä merkitys niillä on alueen ja sen tavoitteena 
olevien ominaispiirteiden kannalta. Merkittävyyttä arvioitaessa voidaan käyttää seuraavia 
parametreja: 
 

 Määrälliset parametrit: esimerkiksi se, miten suuri luontotyypin/elinympäristön häviö on 
kyseisen lajin tai luontotyypin osalta. Joissakin tapauksissa jopa yksittäisten yksiköiden 
tai pienten esiintymisalueiden häviäminen tietyllä Natura 2000 -alueella (esimerkiksi 
ensisijaisten luontotyyppien ja lajien yhteydessä) katsotaan merkittäväksi vaikutukseksi. 
Muiden vaikutusten osalta merkittävyyden raja voi olla korkeampi. Siihen vaikuttavat 
kuitenkin lajit ja luontotyypit, niiden suojelun tila kyseisellä alueella sekä niiden 
tulevaisuudennäkymät. 

 

 Laadulliset parametrit: vaikutusten merkittävyydessä on otettava huomioon myös 
kyseisen alueen luontotyyppien tai lajien laatu. Kyseessä voi esimerkiksi olla alue, jolla 
on tärkeitä lajiesiintymiä (esimerkiksi keskeinen esiintymisalue, suuria edustavien 
kantojen alueita jne.), tai alue, jolla jokin laji on nykyisen levinneisyysalueensa rajoilla. 
Luontotyypin tai lajin suojelun tila voi olla alueella hyvä tai huono tai ennallistamisen 
tarpeessa. 

 

 Alueen tärkeys lajien biologian kannalta: se voi olla esimerkiksi lisääntymispaikka 
(pesimispaikat, poikimisalue jne.), ruokailun kannalta tärkeä luontotyyppi, sillä voi olla 
suojautumismahdollisuuksia, tai muuttoreitit voivat kulkea sen läpi. 

 

 Ekologiset toiminnot, joita tarvitaan alueen lajien ja luontotyyppien sekä alueen 
koskemattomuuden säilyttämiseen tai ennalleen saattamiseen. 

 
Jos merkittävyys on epäselvää tai eriasteista, esimerkiksi alueellisten tai kansallisten 
asiantuntijoiden kannattaa pyrkiä laajempaan yksimielisyyteen kyseisestä tavoitteena 
olevasta ominaispiirteestä, jotta sen perusteella päästään konsensukseen. 

 
 

 Haitallisten vaikutusten poistamiseen tähtäävien lieventävien toimenpiteiden käyttöönotto 
 
Kun kielteiset vaikutukset on määritetty, on mahdollista selvittää, voidaanko ottaa käyttöön 
lieventäviä toimenpiteitä, joilla nämä vaikutukset poistetaan tai ehkäistään tai joilla niitä 
pienennetään merkityksettömälle tasolle (ks. luvusta 5 ehdotukset erityyppisistä lieventävistä 
toimenpiteistä, joita voidaan käyttää energiainfrastruktuurihankkeissa).  Sopivia lieventäviä 
toimenpiteitä selvitettäessä on tärkeää ottaa huomioon ensin ne, jotka poistavat vaikutukset 
jo lähteessä, ja vain siinä tapauksessa, etteivät muut lieventävät toimenpiteet ole 
mahdollisia, on syytä määrittää sellaisia toimenpiteitä, joilla hankkeen kielteisiä vaikutuksia 
voidaan ainakin vähentää tai lieventää merkittävästi. 
 
Lieventävät toimenpiteet on suunniteltava nimenomaan siten, että niillä voidaan eliminoida 
tai vähentää asianmukaisen arvioinnin aikana määritettyjä kielteisiä vaikutuksia. Niitä ei 
kuitenkaan saa sekoittaa korvaaviin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on kompensoida 
aiheutunutta vahinkoa. Korvaavia toimenpiteitä voidaan harkita vain, jos suunnitelma tai 
hanke on hyväksytty, koska sen katsotaan olevan tarpeen erittäin tärkeän yleisen edun 
kannalta pakottavista syistä ja kun muita vaihtoehtoja ei ole (6 artiklan 4 kohdan mukaan, ks. 
jäljempänä). 
 
Suunniteltuihin lieventäviin toimenpiteisiin voi sisältyä esimerkiksi seuraavaa: 

 tarkat tiedot jokaisesta suunnitellusta toimesta ja selitys, miten se poistaa tai vähentää 
määritettyjä haitallisia vaikutuksia 
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 näyttöä siitä, miten ne varmistetaan ja toteutetaan ja kuka ne tekee 

 suunnitelmaan tai hankkeeseen liittyvä toteutusaikataulu (jotkin toimenpiteet on kenties 
toteutettava, ennen kuin suunnittelu voi jatkua) 

 tarkat tiedot siitä, miten toimenpidettä seurataan ja miten tulokset palautetaan osaksi 
hankkeen päivittäistä toimintaa (adaptiivinen hallinta, ks. jäljempänä). 

 
Tämän avulla toimivaltainen viranomainen voi määrittää, voidaanko toimenpiteillä poistaa 
määritetyt kielteiset vaikutukset (ja varmistaa, etteivät ne aiheuta tahattomasti muita alueen 
lajeihin ja luontotyyppeihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia). Jos lieventävät toimenpiteet 
katsotaan riittäviksi, niistä tulee kiinteä osa lopullisen suunnitelman tai hankkeen 
spesifikaatiota, tai ne voidaan luetella hankkeen hyväksymisen ehtoina. 
 
 

 Alueen koskemattomuuden määrittäminen 
 
Kun hankkeen vaikutukset on ennustettu niin tarkkaan kuin mahdollista, niiden merkittävyys 
arvioitu ja kaikki mahdolliset lieventävät toimenpiteet on selvitetty, asianmukaisessa 
arvioinnissa tehdään lopullinen päätelmä siitä, vaikuttavatko ne haitallisesti Natura 2000 -
alueen koskemattomuuteen. 
 
”Koskemattomuus”-termi liittyy selvästi ekologiseen koskemattomuuteen. ”Alueen 
koskemattomuus” voidaan määritellä helposti alueen ekologisen rakenteen, tehtävän ja 
ekologisten prosessien johdonmukaiseksi summaksi koko alueella tai niiden luontotyyppien 
ja luontotyyppien ja/tai lajipopulaatioiden kompleksien osalta, joiden vuoksi alue on nimetty 
Natura-alueeksi. Alueen voidaan katsoa olevan erittäin koskematon, jos sen sisäinen 
potentiaali saavuttaa alueen suojelutavoitteet realisoituu, sen itsekorjaava ja -uudistava 
kapasiteetti dynaamisissa olosuhteissa säilyy ja jos tämä kaikki vaatii vain hyvin vähän 
ulkoista hoidollista tukea. 
 
Jos suunnitelma tai hanke vaikuttaa haitallisesti alueen koskemattomuuteen vain 
ulkonäöllisesti tai jos se aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia muille luontotyypeille tai lajeille kuin 
niille, joiden vuoksi alue nimettiin Natura 2000 -alueeksi, silloin kyse ei ole 6 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuista haitallisesta vaikutuksesta. Toisaalta jos merkittävä vaikutus 
kohdistuu johonkin niistä lajeista tai luontotyypeistä, joiden vuoksi alue on nimetty Natura-
alueeksi, haitallinen vaikutus kohdistuu tällöin väistämättä myös alueen koskemattomuuteen. 
 
Ilmaus ”alueen koskemattomuus” osoittaa, että painopiste on nimenomaan tietyssä 
alueessa. Näin ollen väitettä, että alueeseen tai sen osaan kohdistuva vahinko voitaisiin 
perustella sillä, että alueen luontotyyppien tai lajien suojelun tila pysyy silti suotuisana 
jäsenvaltion alueella Euroopassa, ei voida hyväksyä. 
 
Käytännössä alueen koskemattomuuden arvioinnissa keskitytään erityisesti määrittämään, 

 aiheuttaako hanke muutoksia tavoitteena olevien ominaispiirteiden kannalta tarvittavissa 
merkittävissä ekologisissa toiminnoissa 

 vähentääkö hanke merkittävästi (myös laadultaan heikompien) luontotyyppien 
esiintyvyyttä tai niiden tietyn alueen lajipopulaatioiden elinkelpoisuutta, jotka ovat 
tavoitteena olevia ominaispiirteitä 

 vähentääkö hanke alueen monimuotoisuutta 

 johtaako hanke alueen pirstoutumiseen 

 johtaako hanke alueen sellaisten keskeisten ominaisuuksien (esimerkiksi metsäisten 
alueiden, vuotuisten virtaamien) häviämiseen tai vähenemiseen, jotka vaikuttavat 
tavoitteena olevan ominaispiirteen tilaan 

 estääkö hanke alueen suojelutavoitteiden saavuttamisen. 
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7.3.3 Vaihe 3: suunnitelman tai hankkeen hyväksyminen tai hylkääminen asianmukaisen 
arvioinnin päätelmien perusteella 
 
Suunnitelman tai hankkeen hyväksyvät toimivaltaiset kansalliset viranomaiset asianmukaisen 
arvioinnin päätelmien perusteella. Suunnitelma tai hanke voidaan hyväksyä vasta sen 
jälkeen, kun on ensin varmistettu, ettei se vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen 
haitallisesti. Jos päätelmät ovat myönteiset siltä osin, ettei ole mitään tieteelliseltä kannalta 
järkevää epäilyä siitä, ettei alueelle kohdistuvia vaikutuksia aiheudu, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat hyväksyä suunnitelman tai hankkeen. 
 
Asianosaisilla on selkeä velvollisuus osoittaa, ettei vaikutuksia ole pikemmin kuin että 
niitä on. Tämä on vahvistettu useissa unionin tuomioistuimen päätöksissä. Esimerkiksi 
Waddenzee-asiassa (C-127/02) tuomioistuin vahvisti, että ”suunnitelma tai hanke voidaan 
hyväksyä vain sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat varmoja 
siitä, ettei sillä ole haitallisia vaikutuksia kyseisen alueen koskemattomuuteen. Kun siis 
suunnitelmasta tai hankkeesta kyseisen alueen koskemattomuudelle aiheutuvien haitallisten 
vaikutusten puuttuminen on epävarmaa, toimivaltaisen viranomaisen on kieltäydyttävä 
hyväksymästä sitä.” 
 
Asianmukainen arviointi ja sen päätelmät on dokumentoitava selvästi, ja siitä laaditun 
raportin on oltava riittävän tarkka ja tyhjentävä, jotta voidaan osoittaa, miten ja millä 
tieteellisillä perusteilla lopullinen päätös tehtiin. 
 
 

7.4 Poikkeusmenettely (6 artiklan 4 kohta) 

 

6 artiklan 4 kohta  
 
Jos suunnitelma tai hanke on alueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnin kielteisestä tuloksesta 
huolimatta ja vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttuessa kuitenkin toteutettava erittäin tärkeän yleisen 
edun kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset tai taloudelliset syyt, jäsenvaltion on 
toteutettava kaikki tarvittavat korvaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Natura 2000:n yleinen 
kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle toteutetut korvaavat 
toimenpiteet.  
 
Jos kyseisellä alueella on ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi ja/tai laji, ainoat kysymykseen tulevat 
näkökohdat ovat sellaisia, jotka liittyvät ihmisen terveyteen tai yleiseen turvallisuuteen tai ensisijaisen 
tärkeisiin suotuisiin vaikutuksiin ympäristöön taikka, komission lausunnon mukaan, muihin erittäin 
tärkeän yleisen edun kannalta pakottaviin syihin. 

 
Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 4 kohdassa esitetään 6 artiklan 3 kohdassa esitettyyn 
pääsääntöön sovellettavat poikkeukset. Tämä ei ole automaattinen prosessi, vaan hankkeen 
tai suunnitelman toteuttajan on päätettävä poikkeuksen hakemisesta. Direktiivin 6 artiklan 4 
kohdassa esitetään edellytykset, joiden on näissä tapauksissa täytyttävä, ja vaiheet, joita on 
noudatettava, ennen kuin kansallinen viranomainen voi hyväksyä suunnitelman tai 
hankkeen, jonka on arvioitu vaikuttavan alueen koskemattomuuteen haitallisesti, 6 artiklan 3 
kohdan mukaisesti. 
 
Direktiivin 6 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, 
että seuraavat edellytykset täyttyvät, ennen kuin voidaan tehdä päätös sellaisen 
suunnitelman tai hankkeen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, joka saattaa vaikuttaa 
alueeseen haitallisesti: 
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 Hyväksyttäväksi esitetty vaihtoehto vahingoittaa Natura 2000 -alueen luontotyyppejä, 
lajeja ja koskemattomuutta kaikkein vähiten, eikä muita sellaisia toteutuskelpoisia 
vaihtoehtoja ole, jotka eivät vaikuttaisi alueen koskemattomuuteen. 

 On erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavia syitä, jotka puoltavat 
suunnitelman tai hankkeen hyväksymistä (ne voivat olla myös sosiaalisia tai 
taloudellisia). 

 On toteutettu kaikki korvaavat toimenpiteet, jotka ovat tarpeen Natura 2000 -verkoston 
yleisen kokonaisuuden suojelemiseksi. 

Se järjestys, jonka mukaan näiden edellytysten täyttyminen selvitetään, on tärkeä, koska 
kukin vaihe vaikuttaa siihen, onko seuraava vaihe tarpeen. Jos esimerkiksi todetaan, että 
kyseiselle suunnitelmalle tai hankkeelle on vaihtoehto, ei ole enää mielekästä selvittää, onko 
alkuperäinen suunnitelma tai hanke erittäin tärkeän yleisen edun mukainen, tai suunnitella 
sopivia korvaavia toimenpiteitä, koska kyseistä suunnitelmaa tai hanketta ei joka 
tapauksessa voida hyväksyä, jos toteutuskelpoinen vaihtoehto on. 
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Kuva 9:  Vuokaavio 6 artiklan 4 kohdan mukaisista edellytyksistä 
 

 
 

 Vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttumisen osoittaminen 
 
Vaihtoehtojen etsiminen voi olla varsin laaja-alaista, ja se on liitettävä suunnitelman tai 
hankkeen yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin. Se voi tarkoittaa vaihtoehtoisia paikkoja, eri 
suuruusluokkaa tai kehitystavoitteita, erilaisia rakentamismenetelmiä tai vaihtoehtoisia 
prosesseja ja toimintamalleja.  

Suunnitelma tai hanke voi vaikuttaa alueen 

koskemattomuuteen haitallisesti 

Onko vaihtoehtoisia ratkaisuja? 

Onko alueella ensisijainen 

luontotyyppi tai laji, johon 

suunnitelma tai hanke voi 

vaikuttaa? 

Onko muita erittäin tärkeän yleisen 

edun kannalta pakottavia syitä? 

Onko ihmisten terveyteen tai 

turvallisuuteen kohdistuvia 

näkökohtia tai merkittäviä 

ympäristöhyötyjä? 

Lupaa ei voida myöntää 

Lupa voidaan myöntää 

Korvaaviin toimenpiteisiin on 

ryhdyttävä 

Lupa voidaan myöntää muiden 

erittäin tärkeän yleisen edun 

kannalta pakottavien syiden vuoksi 

komission kuulemisen jälkeen. 

Korvaaviin toimenpiteisiin on 

ryhdyttävä 

Ei 

Ei 

Kyllä 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Kyllä 
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Vaikka vaihtoehtojen etsiminen on 6 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan kuuluva vaatimus, 
käytännössä suunnittelijan kannattaa ottaa huomioon kaikki mahdolliset vaihtoehdot niin 
varhain kuin mahdollista kehityshankkeensa suunnittelua aloittaessaan. Jos tässä vaiheessa 
löydetään asianmukainen vaihtoehto, jolla todennäköisesti ei ole merkittävää vaikutusta 
Natura 2000 -alueeseen, se voidaan hyväksyä heti eikä asianmukaista arviointia tarvitse 
tehdä. 
 
Jos hankkeesta on kuitenkin tehty asianmukainen arviointi, jossa on todettu, että hanke 
vaikuttaa alueen koskemattomuuteen haitallisesti, on toimivaltaisen viranomaisen tehtävä 
selvittää, onko vaihtoehtoisia ratkaisuja olemassa. Kaikki toteutuskelpoiset vaihtoehdot ja 
etenkin niiden suhteellinen toimivuus Natura 2000 -alueen suojelutavoitteiden saavuttamisen 
ja koskemattomuuden säilymisen kannalta on analysoitava. 
 
Valituille vaihtoehtoisille ratkaisuille on myös tehtävä uusi asianmukainen arviointi, jos niillä 
saattaa olla merkittävä vaikutus samaan tai toiseen Natura 2000 -alueeseen. Jos vaihtoehto 
on samankaltainen kuin alkuperäinen ehdotus, uudessa arvioinnissa voidaan hyödyntää 
paljon ensimmäisestä asianmukaisesta arvioinnista saatuja tietoja. 
 
 

 Muut erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavat syyt 
 
Jos vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole tai jos ratkaisuilla on vielä enemmän kielteisiä vaikutuksia 
kyseisen alueen suojelutavoitteisiin tai koskemattomuuteen kuin alkuperäisellä ratkaisulla, 
toimivaltaisten viranomaisten on selvitettävä, onko erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottavia syitä, jotka puoltavat luvan myöntämistä suunnitelmalle tai hankkeelle siitä 
huolimatta, että se voi vaikuttaa haitallisesti Natura 2000 -alueen koskemattomuuteen. 
 
”Erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavia syitä” ei ole määritelty direktiivissä. 
Sanamuodosta käy kuitenkin selväksi, että suunnitelman tai hankkeen on täytettävä kaikki 
kolme seuraava edellytystä, jotta sille voidaan myöntää lupa 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti: 

 Suunnitelman tai hankkeen toteuttamiselle on oltava pakottavia syitä – tässä yhteydessä 
”pakottava” tarkoittaa, että hanke on yhteisölle olennaisen tärkeä eikä niinkään toivottava 
tai hyödyllinen. 

 Suunnitelman tai hankkeen on oltava erittäin tärkeän yleisen edun mukainen – toisin 
sanoen on osoitettava, että suunnitelman tai hankkeen toteuttaminen on vieläkin 
tärkeämpää kuin lintu- ja luontotyyppidirektiivien tavoitteiden saavuttaminen. Mikä 
tahansa sosiaalinen tai taloudellinen yleinen etu ei tietenkään käy etenkään direktiivin 
suojaamien etujen painoarvoon nähden. On myös kohtuullista olettaa, että yleinen etu voi 
olla erittäin tärkeä vain, jos se on myös pitkäaikainen etu: lyhytaikaiset taloudelliset edut 
tai muut edut, joista koituisi vain lyhytaikaisia hyötyjä, eivät ylitä pitkäaikaisia suojeluun 
liittyviä etuja, jotka on suojattu direktiivillä. 

 Sanamuodosta yleinen etu käy selväksi, että vain yleisiä etuja voidaan arvioida 
direktiivin suojelutavoitteisiin nähden. Toisin sanoen yksityisten tahojen suunnittelemat 
hankkeet voidaan ottaa huomioon vain, jos ne todistettavasti palvelevat tällaisia yleisiä 
etuja. 

 
6 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa mainitaan ihmisen terveyteen tai yleiseen 
turvallisuuteen tai ensisijaisen tärkeisiin suotuisiin vaikutuksiin ympäristöön liittyvät 
näkökohdat esimerkkeinä tällaisista erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista 
syistä. Siinä mainitaan myös ”muut erittäin tärkeät yleisen edun kannalta pakottavat syyt”, 
jotka voivat olla sosiaalisia tai taloudellisia.  
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TEN-E-asetuksen mukaisten yhteistä etua koskevien hankkeiden tulee katsoa olevan yleisen 
edun mukaisia energiapoliittisesta näkökulmasta, ja niiden voidaan katsoa olevan erittäin 
tärkeän yleisen edun mukaisia, kunhan kaikki 6 artiklan 4 kohdassa luetellut edellytykset 
täyttyvät.  
 
Todettakoon, että erittäin tärkeään yleiseen etuun liittyvät edellytykset ovat vieläkin 
tiukempia, kun kyse on sellaisen Natura 2000 -alueen koskemattomuuteen todennäköisesti 
haitallisesti vaikuttavan suunnitelman tai hankkeen toteuttamisesta, jolla on ensisijaisia 
luontotyyppejä ja/tai lajeja, joihin vaikutukset kohdistuvat.   
 
Näitä suunnitelmia tai hankkeita voidaan pitää perusteltuina vain, jos erittäin tärkeän yleisen 
edun kannalta pakottavat syyt koskevat 

- ihmisten terveyttä tai yleistä turvallisuutta 
- ensisijaisen tärkeitä suotuisia vaikutuksia ympäristöön 
- muita pakottavia syitä, jos komissio on antanut lausuntonsa ennen suunnitelman tai 

hankkeen hyväksyntää. 
 

 
 

 Korvaavat toimenpiteet 
 
Jos edellä esitetyt edellytykset täyttyvät, viranomaisten on myös varmistettava, että 
korvaavia toimenpiteitä määritetään ja toteutetaan, ennen kuin hanke voi alkaa. Korvaavat 
toimenpiteet ovat siis ”viimesijaisia keinoja”, joita käytetään vain, jos on tehty päätös 
suunnitelman tai hankkeen toteuttamisesta, koska on osoitettu, ettei vaihtoehtoisia ratkaisuja 
ole ja että hanke on tarpeen erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista syistä edellä 
kuvattujen edellytysten mukaisesti. 
 
Direktiivin 6 artiklan 4 kohdan mukaiset korvaavat toimenpiteet ovat selvästi erilaisia kuin 6 
artiklan 3 kohdassa esitetyt lieventävät toimenpiteet. Lieventävät toimenpiteet ovat niitä, 
joiden tavoitteena on minimoida tai jopa poistaa alueeseen kohdistuvat kielteiset vaikutukset, 
joita suunnitelman tai hankkeen toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaa.  
 
Korvaavat toimenpiteet puolestaan ovat suppeassa merkityksessä hankkeesta 
riippumattomia.  Niiden tarkoituksena on kompensoida suunnitelman tai hankkeen kielteisiä 
vaikutuksia (sen jälkeen, kun suunnitelmassa tai hankkeessa on toteutettu kaikki mahdolliset 
lieventävät toimenpiteet) siten, että Natura 2000 -alueen yleinen ekologinen kokonaisuus 
säilyy. Korvaavilla toimenpiteillä on voitava kompensoida alueelle ja alueen EU:ssa 
suojelluille luontotyypeille ja lajeille aiheutunut vahinko täysin. Lisäksi niillä on voitava 
varmistaa, että Natura 2000 -alueen yleistä kokonaisuutta voidaan suojella. 
 
Sen varmistamiseksi, että Natura 2000 -alueen yleinen kokonaisuus on suojeltavissa, 
suunnitelmaan tai hankkeeseen liittyvät korvaavat toimenpiteet erityisesti 

 edistävät vaikutuksille alttiiden luontotyyppien ja lajien suojelua kyseisellä 
eliömaantieteellisellä alueella tai lajien samalla levinneisyysalueella, muuttoreitillä tai 
talvehtimisalueella kyseisessä jäsenvaltiossa 

 sisältävät alkuperäisen paikan valintaa puoltaviin toimintoihin rinnastettavia toimintoja 
etenkin asianmukaisen maantieteellisen jakautumisen osalta 

 ovat direktiivin mukaisten normaalien velvollisuuksien lisäksi toteutettavia toimia: niillä ei 
voida korvata nykyisiä sitoumuksia, kuten Natura 2000 -hoitosuunnitelmien 
täytäntöönpanoa. 
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Komission nykyisten ohjeiden34 mukaan 6 artiklan 4 kohdan mukaisia korvaavia toimenpiteitä 
voi olla yksi tai useampi seuraavista: 
- vastaavan luontotyypin ennalleen palauttaminen, epäsuotuisalla suojelun tasolla olevan 

luontotyypin biologinen parantaminen olemassa olevalla alueella, mikäli se ylittää alueen 
suojelutavoitteet 

- uuden, laadultaan ja tilaltaan alkuperäistä vastaavan tai paremman alueen lisääminen 
Natura 2000 -verkostoon 

- vastaavan luontotyypin ennalleen palauttaminen, epäsuotuisalla suojelun tasolla olevan 
luontotyypin biologinen parantaminen nimetyn alueen ulkopuolisella alueella, joka 
lisätään Natura 2000 -verkostoon. 

 
Luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvat kielteiset vaikutukset on kompensoitava vähintään 
vastaavissa suhteissa, mutta kun otetaan huomioon suuret riskit ja tieteellinen epävarmuus, 
jotka liittyvät epäsuotuisalla suojelun tasolla olevien luontotyyppien ennalleen palauttamiseen 
tai säilyttämiseen, on erittäin suositeltavaa soveltaa suurempia suhteita kuin 1:1. Näin 
voidaan varmistaa, että toimenpiteiden tuloksena on tarvittava kompensointi. 
 
Hyvänä käytäntönä pidetään sitä, että korvaavia toimenpiteitä toteutetaan mahdollisimman 
lähellä kielteiselle vaikutukselle altista aluetta, jotta maksimoidaan mahdollisuudet suojella 
Natura 2000 -verkoston yleistä kokonaisuutta. Paras vaihtoehto on sijoittaa korvaava 
toimenpide kyseisen Natura 2000 -alueen sisälle tai lähelle sellaiseen paikkaan, jonka 
olosuhteet ovat toimenpiteiden onnistumisen kannalta sopivat. Tämä ei ole kuitenkaan aina 
mahdollista, ja tällöin on määritettävä tärkeysjärjestys, jonka mukaan etsitään 
luontotyyppidirektiivin vaatimukset täyttäviä paikkoja. Näissä olosuhteissa pitkäaikaisen 
onnistumisen todennäköisyyttä arvioidaan parhaiten vertaisarvioiduilla tieteellisillä 
trenditutkimuksilla. 
 
Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, jos suunnitelman tai hankkeen 
kielteiset vaikutukset kohdistuvat harvinaisiin luontotyyppeihin tai sellaisiin luontotyyppeihin, 
joiden ekologisen toimivuuden palauttaminen kestää pitkän aikaa. Joidenkin luontotyyppien 
ja lajien osalta voi olla yksinkertaisesti mahdotonta kompensoida häviämistä kohtuullisessa 
ajassa, koska niiden kehittyminen voi kestää vuosikymmeniä tai olla teknisesti mahdotonta. 
 
Korvaavien toimenpiteiden on oltava valmiina ja täysin toteutuskelpoisina ennen kuin 
suunnitelmaan tai hankkeeseen liittyvät työt alkavat. Tämä auttaa suojaamaan lajeja ja 
luontotyyppejä hankkeen vahingollisilta vaikutuksilta, kun niille annetaan sopivia 
vaihtoehtoisia paikkoja kompensointialueella. Jos tätä ei ole mahdollista saavuttaa 
kokonaan, toimivaltaisten viranomaisten on edellytettävä ylimääräistä kompensointia 
väliaikaisille häviöille. 
 
Korvaavia toimenpiteitä koskevat tiedot on toimitettava komissiolle ennen kuin niitä aletaan 
toteuttaa ja ennen kuin kyseinen suunnitelma tai hanke realisoituu. Sen vuoksi korvaavia 
toimenpiteitä koskevat tiedot kehotetaan toimittamaan komissiolle heti, kun ne on hyväksytty 
suunnitteluprosessissa, jotta komissio voi arvioida, onko direktiivin säännöksiä sovellettu 
asianmukaisesti. 
 
 
 
 

                                                           
34 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guidance_art6_4_fi.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guidance_art6_4_fi.pdf
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8. ENERGIANSIIRTOINFRASTRUKTUURI 

MERIYMPÄRISTÖSSÄ 

 

 

Asiakirjan tässä osassa käsitellään vaikutuksia, jotka liittyvät meriympäristössä toimivan 

energiansiirtoinfrastruktuurin asentamiseen, käyttöön ja käytöstäpoistoon sekä sen yhteyttä 

mantereella olevaan verkkoon vuorovesialueilla. Tämän infrastruktuurin pääosat ovat 

merenalaiset kaapelit ja putket (merikaapelit ja -putket). Tässä asiakirjassa ei käsitellä 

vaikutuksia, jotka johtuvat offshore-sähköasemista ja LNG-terminaaleista, öljyn ja kaasun 

laivakuljetuksista sekä niihin liittyvästä infrastruktuurista, kuten satamalaitoksista ja öljyn- tai 

kaasuntuotantolautoista. Saatavilla on tietoa näihin toimintoihin ja infrastruktuureihin liittyvistä 

mahdollisista ympäristövaikutuksista, jotka voivat olla merkittäviä, esimerkiksi suuria 

öljypäästöjä. Lisäksi vaikutukset voivat kohdistua myös Natura 2000 -merialueiden 

luontotyyppeihin ja lajeihin. Mahdollisia lieventäviä toimenpiteitä koskevia ohjeita on 

saatavilla useista eri lähteistä, joita ovat esimerkiksi Euroopan komissio, yleissopimus Koillis-

Atlantin merellisen ympäristön suojelusta (OSPAR-sopimus), sopimus Itämeren merellisen 

ympäristön suojelusta (HELCOM-sopimus) ja kansainvälinen merenkulkualan järjestö 

(IMO)35.  

 

Merienergian siirrosta ja avomeren öljy- ja kaasuteollisuudesta Euroopassa aiheutuvia 

ympäristövaikutuksia on tutkittu laajalti jo yli 50 vuotta. Tänä aikana kertyneiden kokemusten, 

uusien teknologioiden ja vaikutuksia koskevan paremman ymmärryksen ansiosta on saatu 

valtavasti tietoa siitä, miten mahdolliset vaikutukset vältetään ja/tai miten niitä lievennetään. 

Öljy- ja kaasuteollisuuden lisäksi nämä tiedot ovat tärkeitä myös uudemmille 

merienergiateknologioille, kuten merituulivoimaloille ja merivirtavoimaloille sekä mahdolliselle 

tulevalle infrastruktuurille, joka liittyy hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (CCS:ään). 

Tässä osassa esitellään vaikutusten lieventämisen mahdollisuuksia ja lähestymistapoja, 

jotka perustuvat hyvästä käytännöstä saatuihin kokemuksiin EU:ssa ja sen ulkopuolella. 

Lukijalle neuvotaan myös muita tiedonlähteitä tästä aiheesta. 

 

 

8.1. Yhteenveto nykyisestä energiainfrastruktuurista EU:n merialueilla 

 

                                                           

35 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf; 

http://ec.europa.eu/news/energy/101013_en.htm; http://qsr2010.ospar.org/en/ch07_01.html 

http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00210305000000_000000_000000 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
http://ec.europa.eu/news/energy/101013_en.htm
http://qsr2010.ospar.org/en/ch07_01.html
http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00210305000000_000000_000000
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Verrattuna alueisiin, joilla energiantarve on suurin, öljy, kaasu, kivihiili ja jopa jotkin 

uusiutuvat energianlähteet ovat jakaantuneet maapallolla epätasaisesti. Tämän vuoksi 

energiaa – kaikissa muodoissaan – joudutaan kuljettamaan hyvin paljon ympäri maailmaa. 

Huomattava osa infrastruktuurista, joka on rakennettu siirtämään tarpeellisia raaka-aineita, 

sijaitsee meriympäristössä. Euroopassa se sijaitsee melko matalissa vesissä 

mannerjalustalla, Itämerellä, Irlanninmerellä ja Pohjanmerellä mutta myös syvemmissä 

vesissä Välimerellä, Norjan haudan alueella ja Atlantilla Britteinsaarilta pohjoiseen ja länteen.  

 

Pääinfrastruktuurina ovat kaapelit ja putket. Nykyisille putkille on myös mahdollisia uusia 

käyttötapoja esimerkiksi osana CCS-hankkeita.   

 

8.1.1. Öljy ja kaasu 

 

Öljy ja kaasu ovat olleet offshore-energiateollisuuden tukipilareita Euroopan aluevesillä jo 

miltei 50 vuoden ajan siitä lähtien, kun Brent- ja Forties-öljykentät löydettiin Pohjanmereltä 

1960-luvulla. Erikokoiset ja erilaisista materiaaleista rakennetut putket muodostavat 

perusinfrastruktuurin, jolla siirretään öljyn ja kaasun tuotantoon liittyviä nesteitä (taulukko 2). 

Infrastruktuuriin kuuluu myös lisälaitteita. Niitä ovat esimerkiksi betonilaatat, joiden avulla 

putket kiinnitetään merenpohjaan, ja risteykset, joiden rakentamisessa voidaan käyttää 

laattoja, sementtitäytteisiä säkkejä sekä valubetonirakenteita ja suojaksi tarkoitettua 

kiviainesta. Esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan alueella olevalla Pohjanmerellä on 

käytetty noin 35 000–45 000 betonilaattaa merenalaisen öljy- ja kaasuinfrastruktuurin varrella 

ja sen ympärillä. Putkia ja kaapeleita on laskettu merenpohjaan yli 45 000 km (Oil and Gas 

UK, 2013). 

 

Taulukko 2. Pohjanmerellä käytössä olevien putkien ylätason luokitus (kuvan 1 lähde: Oil & 

Gas UK, 2013) 

                 

Putki 
Kuvaus  

Tyypilliset mitat Käyttökohteet  Päärakennus-
materiaalit 

Lisäpinnoitteet 

Runkolinjat Halkaisija enint. 
44 tuumaa, pituus 
enint. 840 km 

Öljyn ja kaasun 
viennin 
pääinfrastruktuuri 

Hiiliteräs Korroosionestopinnoite 
ja betonipainopinnoite 

Jäykät 
virtausputket 

Halkaisija enint. 
16 tuumaa, pituus 
alle 50 km  

Kenttäputket ja 
yhdysputket 

Hiiliteräs tai 
erikoisseosteräs 

Korroosiota estävä 
polymeeripinnoite 

Joustava 
virtausputki 

Halkaisija enint. 
16 tuumaa, pituus 
enint. 10 km 

Kenttäputket ja 
yhdysputket 

Runko 
erikoisseosterästä 
ja 
polymeerikerroksia; 
kiristimet seosta 

Ulkopinnoitteet 
polymeeria 

Umbilikaali Halkaisija 2–8 
tuumaa, pituus 
enint. 50 km 

Kemikaalien, 
hydraulinesteiden 
ja tietoliikenteen 

Putket 
termoplastista 
polymeeria tai 

Ulkopinnoitteet 
polymeeria 
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siirtokaapeli runsasseosteista 
terästä; 
metallivahvisteinen 
suojaus 

Voima-kaapelit Halkaisija 2–4 
tuumaa; pituus 
enint. 300 km 

Voimavirran jakelu 
kenttien välillä ja 
niiden sisällä 

Kupariytimet, 
metallivahvisteinen 
suojaus 

Ulkopinnoitteet 
polymeeria 

 

Öljy- ja kaasuputkia on kaikilla Euroopan aluemerillä. Välimerellä kolme putkea siirtää 

kaasua suoraan Pohjois-Afrikasta Espanjaan ja Italiaan. Putket ja kaapelit, jotka liittyvät 

Pohjanmeren pohjoisosan tärkeimpiin öljy- ja kaasuverkkoihin, Pohjanmeren eteläosien 

kaasuverkot sekä Irlanninmerellä, Kelttimerellä, Biskajanlahdella ja Cadizinlahdella olevat 

tuotantoreiät ovat myös osa siirtoinfrastruktuuria (OSPAR, 2010).  

 

Lisäksi siihen kuuluvat vedenalaiset kaapelit, jotka liittyvät avomerellä oleviin öljyn- ja 

kaasunporauslaitoksiin. Vaihtovirran siirrossa käytetään neljäntyyppisiä kaapeleita: yksi- tai 

kolmijohtimisia öljyeristeisiä kaapeleita sekä yksi- tai kolmijohtimisia polyeteenieristeisiä 

(PEX) kaapeleita. Viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana niiden määrä on lisääntynyt alan 

kehittyessä. Lisäksi niiden tekninen monimutkaisuus on kehittynyt siten, että joillekin 

avomerilaitoksille, kuten FPSO-aluksille (kelluville tuotanto-, varastointi- ja purkuyksiköille), 

voidaan syöttää virtaa mantereella olevista järjestelmistä vedenalaisten kaapeleiden kautta.  

 

 

8.1.2. Merituuli- ja aaltovoima sekä vuorovesienergia 

 

Kahden viime vuosikymmenen aikana uusiutuviin energianlähteisiin perustuvan teollisuuden 

kasvu Euroopassa on laajentunut myös meriympäristöön. Aluksi Pohjanmerellä ja Itämerellä 

rakennettiin rannikon läheisyyteen vain muutamia tuuliturbiineja, joiden tuotantokapasiteetit 

olivat alle 1 MW. Turbiinien koko ja hankkeiden laajuus ovat sittemmin kasvaneet, ja 

merituulivoimateknologiassa ja siihen liittyvissä taloudellisissa tekijöissä tapahtuneiden 

muutosten vuoksi voimaloita voidaan rakentaa nykyään syvempiin vesiin, toisinaan jopa 20 

km:n päähän rannikosta. Suurin osa merituulipuistojen nykyisestä kapasiteetista Euroopassa 

sijaitsee Pohjanmerellä (kuva 10, taulukko 3)36. Suurin näistä, Thamesin alajuoksulla 

sijaitseva London Array (175 turbiinia, joiden kapasiteetti on yhteensä 630 MW), on tällä 

hetkellä maailman suurin merituulipuisto. 

 

Kuva 10 
 

                                                           
36 https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Offshore-Statistics-2016.pdf 
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Taulukko 3. Merituulivoiman asennettu kapasiteetti Euroopassa vuoden 2016 lopussa (Wind 

Europe, 2016)  

  

MAA BE DE DK ES FI IE NL NO SE UK YHTEEN
SÄ 

Puistojen lkm 6 18  13 1 2  1 6  1  5  28 81 

Liitettyjen 
turbiinien 
lkm 

182 947 517  1 11 7 365 1 86 1 472 3 589 

Asennettu 
kapasiteetti  

712 
MW 

4 108 
MW 

1 27
1 

MW 

5 MW 32 
MW 

25 
MW 

1 118 
MW 

2 MW 202 
MW 

5 156 
MW 

12 631 
MW 

 

 

Infrastruktuuri, jota tarvitaan energiansiirtoon merituulipuistoista, sisältää vedenalaiset 

siirtokaapelit, jotka ulottuvat mantereelle saakka, sekä siirtokuilut. Koska myös näiden 

järjestelmien määrä ja koko ovat kasvaneet, rannikon tuntumassa olevien kaapeliverkkojen 

tiheys on suurentunut. Tämä koskee myös suurjännitemerikaapeleita sekä järjestelmien ja 

kenttien sisällä olevia kaapeleita. Esimerkiksi Horns Rev 2 -merituulipuistossa on 70 km 

Asennettu kapasiteetti – 
kumulatiivinen osuus maittain 
(MW) 

Yhdistyneen kuningaskunnan osuus 
asennetusta 
merituulivoimakapasiteetista 
Euroopassa on suurin, 40,8 
prosenttia kaikista voimaloista.  
Seuraavana on Saksa, jonka osuus 
on 32,5 prosenttia. Kolmannella 
sijalla on Tanska, jonka 
markkinaosuus on 10,1 prosenttia 
(vaikka se ei lisännyt 
kapasiteettiaan vuonna 2016). 
Neljännelle sijalle on kiilannut 
Alankomaat (8,8 prosenttia) 
Belgian ohi (5,6 prosenttia). 
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sisäisiä kaapeleita37 (kuva 11), ja London Array -merituulipuistoon on laskettu yli 200 km 

sisäisiä kaapeleita. Niissä käytetään sekä vaihtovirtakaapeleita että suurjännitteisiä 

tasavirtakaapeleita, mikä johtuu siirtovaatimuksista ja kustannusnäkökohdista.  

 

 

 

Kuva 11: Horns Rev 2 -merituulipuiston sisäinen kaapelointi 

 

                                  

 

Merituulivoimaan verrattuna teknologia, jolla aalloista ja vuorovesivirtauksista tehdään 

energiaa, on vasta kaupallisen kehityksensä alkuvaiheessa. Se on kuitenkin edennyt jo 

siihen saakka, että suuren mittakaavan prototyyppilaitteita käytetään, ja joissakin 

tapauksissa ne syöttävät energiaa verkkoon. Nämä laitteet voivat olla kelluvia, puoliksi 

upoksissa tai kiinnitettyjä merenpohjaan ankkureilla, tukipilareilla ja painovoimalla toimivilla 

perustuksilla38. EU:n jäsenvaltioissa on kehittäjien käytettävissä erityisiä kehitysvyöhykkeitä, 

joihin kuuluu testauslaitoksia, verkkoinfrastruktuuria ja lupamenettelyjä, esimerkiksi 

                                                           
37 http://www.4coffshore.com/windfarms/horns-rev-2-denmark-dk10.html  
38 http://si-ocean.eu/en/upload/docs/WP3/Technology%20Status%20Report_FV.pdf 

http://www.4coffshore.com/windfarms/horns-rev-2-denmark-dk10.html
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Irlannissa, Tanskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Portugalissa, Suomessa, 

Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa. Vuoden 2016 loppuun mennessä Euroopassa oli 

asennettua kapasiteettia 14 MW,39 josta suurin osa sijaitsi Yhdistyneen kuningaskunnan 

aluevesillä. Ensimmäinen täysimittainen verkkoon liitetty testaus- ja akkreditointilaitos, joka 

toimii todellisissa meriolosuhteissa, on Orkneyssä sijaitseva Euroopan merienergiakeskus 

EMEC. Pohjois-Cornwallin rannikolla sijaitseva ”Wave Hub” puolestaan on yhteiskäytössä 

oleva offshore-infrastruktuuri, joka on tarkoitettu erilaisten aaltoenergialaitteiden esittelyyn ja 

testaukseen.  

 

Aalto- ja vuorovesilaitteista energian siirtämiseen tarvittava siirtoinfrastruktuuri on melko 

samankaltainen kuin merituulivoiman siirrossa tarvittava vaihtovirtatekniikkaan perustuva 

siirtoinfrastruktuuri, joskin tulevaisuudessa käytettäneen enemmän HVDC-kaapeleita. Koska 

näiden laitteiden käyttöalueilla on voimakas merenkäynti ja koska myös merenpohja on näillä 

alueilla lietteinen ja kallioinen, tarvitaan kuitenkin nykyistä vielä paljon kehittyneempiä 

kiinnitysmenetelmiä.  Tässä kehitysvaiheessa tuotantolaitokset sijaitsevat rannikon 

läheisyydessä, joten niiden kaapelointiin ja sähköasemainfrastruktuuriin liittyy vähemmän 

vaatimuksia kuin kehittyneemmällä merituulivoima-alalla.  

 

 

8.1.3. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) 

 

Fossiilisten polttoaineiden polttamisesta syntyvän hiilidioksidin talteenotto ja sen kuljetus ja 

varastointi merenpohjan alla oleviin geologisiin muodostelmiin on melko uusi 

kehityssuuntaus energia-alalla. Prosessi voi sisältää esimerkiksi hiilidioksidin kuljettamisen 

mantereella olevista laitoksista putkia pitkin avomerellä oleviin varastosäiliöihin sekä 

avomerellä olevista tuotantolaitoksista mantereelle käsiteltäväksi ja sen jälkeen takaisin 

avomerelle varastoitavaksi. Tämän tekniikan käyttämisestä meriympäristössä on tähän 

mennessä saatu kokemusta tehostetusta öljyntuotannosta (norjalaisella Sleipner West -

kaasukentällä Pohjanmeren pohjoisosassa) sekä hiilidioksidin talteenotosta Sohvit-

kaasukentällä ja sen varastoinnista siten, että hiilidioksidi siirretään 152 km:n pituinen matka 

takaisin kentälle ja injektoidaan avomerellä olevaan suolamuodostelmaan40. Hiilidioksidi 

puristetaan sen tiheään muotoon (ts. nestefaasiin tai superkriittiseksi fluidiksi), jotta virtaus 

olisi tehokasta.  

 

8.1.4. Siirtoverkot 

 

Itämerellä kulkee useita keskisuuria ja suuria HVDC-yhteenliitäntöjä. Liitäntöjä on Suomen ja 

Ruotsin, Ruotsin ja Puolan, Tanskan ja Saksan sekä Ruotsin ja Saksan välillä. 

                                                           
39 https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-ocean-energy-status-report-2016-edition 
 
40 http://sequestration.mit.edu/tools/projects/index.html 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-ocean-energy-status-report-2016-edition
http://sequestration.mit.edu/tools/projects/index.html
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Pohjanmerellä kulkeva 580 km:n pituinen NorNed-yhteys, joka yhdistää Norjan ja 

Alankomaiden sähköverkot, on maailman pisin vedenalainen suurjännitekaapeli. Tällä 

hetkellä Välimeren eteläisten ja itäisten ja EU:n jäsenvaltioiden välillä on vain yksi siirtoreitti 

Marokon ja Espanjan välillä, mutta esimerkiksi Tunisian ja Italian välisiä reittejä on 

suunnitteilla (niiden oli määrä olla toiminnassa vuoteen 2017 mennessä). Muita esimerkkejä 

ovat vedenalaiset liitännät Italian ja Kreikan, Korsikan ja Italian sekä Sardinian ja Italian 

mantereen välillä. 

 

8.1.5. Tulevaisuuden näkymät 

 

Tulevaisuudessa Eurooppaa ympäröivien merialueiden energiainfrastruktuuria täytyy 

huoltaa, parantaa ja laajentaa, ja joitakin osia on myös poistettava käytöstä. Näin voidaan 

parhaiten hyödyntää nykyisiä resursseja lisäkapasiteettiin mukautumisessa (avomereltä 

saatavan uusiutuvan energian tuotannossa) ja käyttää uudempia merienergian 

tuotantoteknologioita. Muutoksia vauhdittavat myös strategiset seikat, kuten energian 

toimitusvarmuuden parantaminen, järjestelmien optimointi sekä siirtokustannukset.   

 

Pohjanmeri on ainutlaatuinen mahdollisuus tuottaa huomattavia määriä vähähiilistä 

kotoperäistä energiaa lähellä Euroopan sitä osaa, jossa suurin osa sen 

bruttokansantuotteesta tuotetaan. Vuoteen 2030 mennessä uudenlaisen energiantuotannon 

odotetaan perustuvan pääasiassa merituulivoiman tuotantoon. Paljon mahdollisuuksia on 

myös sähkökaupan ja -markkinoiden integroitumiselle. Se auttaisi tasaamaan rakenteellisia 

sähkön (tukku)hintaeroja alueen eri markkinoiden välillä (Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

hinnat ovat tuntuvasti korkeammat kuin Manner-Euroopassa). Lisäksi Pohjanmeri tarjoaa 

paikan uusien vähähiilisten teknologioiden, kuten CCS:n sekä aalto- ja vuorovesienergian, 

esittelemiselle ja laajamittaiselle käytölle sekä avomereltä saatavan energian varastoinnille. 

 

Yhteenliitettävyyden parantaminen ja offshore-verkon koordinoitu kehittäminen ovat 

keskeisiä tekijöitä tämän potentiaalin hyödyntämisessä. Pohjoisten merialueiden integroitu 

energiaresurssijärjestelmä vauhdittaa talouskasvua ja korkeaa ammattitaitoa edellyttävien 

työpaikkojen luomista alueella. Tällaisen järjestelmän kehittämisestä hyötyvät kaikki maat, 

kun otetaan huomioon maiden energiaprofiileissa olevat monenlaiset toisiaan täydentävät 

tekijät. 

 

Nykyisen merialueilla kulkevan infrastruktuurin kautta siirretään suuria määriä öljyä ja kaasua 

Euroopan halki ja sen ulkopuolelle. Tämä toiminta jatkuu ennallaan, mutta sitä 

todennäköisesti täydennetään, kun kauempana avomerellä tapahtuvasta tuotannosta tulee 

kannattavaa ja kun tehdään uusia löytöjä, kuten Levantin altaan hiilivetykentät itäisellä 

Välimerellä. Lisäksi on ehdotettu infrastruktuureja, joiden tavoitteena on kuljettaa kaasua 

Venäjältä, Kaspianmeren alueelta, Lähi-idästä, itäiseltä Välimereltä ja Pohjois-Afrikasta 
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Euroopan unioniin. Moniin näistä ehdotuksista sisältyy myös vedenalaisia putkiosuuksia 

Mustallamerellä, Välimerellä ja Adrianmerellä.  

 

CCS:n osalta infrastruktuuritarpeet Euroopassa ovat epäselvät, koska tulevaisuuden 

putkivaatimuksia on vaikea ennustaa. Muutamat ehdotukset ovat kuitenkin edenneet jo 

julkisen kuulemisen vaiheeseen.  

 

Toinen ennustettu vaatimus on se, että yhä suurempi osa infrastruktuurista tullaan liittämään 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tuotantoon avomerellä. Tämän alan kasvu 

edellyttää kaapeloinnin lisäämistä, jotta energiantuotantopaikkojen ja mantereella olevien 

verkkojen välillä voidaan siirtää sähköä, sekä mantereella olevan verkon vahvistamista.  

Euroopan tuulienergiayhdistys (Wind Europe) arvioi, että vuoteen 2020 mennessä 

asennettua kapasiteettia on 24,6 GW. Vuoteen 2030 mennessä merituulivoiman kapasiteetti 

voi olla jopa 150 GW, mikä olisi noin 14 prosenttia EU:n ennustetusta sähköntarpeesta41. 

Teollisuuden toimijoiden tekemän keskipitkän aikavälin ennusteen mukaan Pohjanmeri on 

edelleen merienergian käyttöönoton pääalue, joskin tärkeitä kehityshankkeita toteutetaan 

myös Atlantilla ja Itämerellä.  

 

Aalto- ja vuorovesienergiasta saatavan sähkön tuotanto kaupallisessa mittakaavassa ei ole 

vielä niin pitkälle kehittynyttä kuin merituulivoiman tuotanto. Vuoteen 2020 mennessä tällä 

alalla arvioidaan tuotettavan energiaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa 120 MW42. 

Espanjan hallituksen uusiutuvaa energiaa koskevassa suunnitelmassa esitetty tavoite 

merienergian vuotuisesta käyttöönottomäärästä vuosina 2016–2020 on 20–25 MW. 

Euroopan suurimmissa yleishyödyllisissä laitoksissa suunniteltujen hankkeiden kapasiteetti 

on arviolta 2 GW.  

 

Tiheä offshore-verkko, joka yhdistää merituulipuistoryppäitä tuotantokeskuksiin ja nämä 

keskukset yhteenliitäntöihin, toisi merkittäviä etuja verrattuna tavalliseen käytäntöön, jossa 

kukin tuulipuisto liitetään säteittäisesti rannikkoon. Näihin etuihin kuuluisi myös se, että 

merenalaisen kaapeloinnin kokonaispituus vähenisi merkittävästi, ja kun kaapelit viedään 

rannikolle niputettuina, herkän ja arvokkaan rannikkoalueen halki kulkeminen vähentyisi. 

Pohjanmeren maiden offshore-verkkoaloite (NSCOGI) perustettiin vuonna 2009. Siihen 

osallistuu yhdeksän EU:n jäsenvaltiota ja Norja. Myös komissio on selvittänyt mahdollisia 

verkkorakenteita offshore-verkon kehittämistä varten myös Pohjanmeren maiden offshore-

verkkoaloitteen43 ja tiheän offshore-verkon hyötyjä tarkastelleen tutkimuksen44 avulla. 

Välimeren aluetta koskevan MEDRING-aloitteen tavoitteena on edistää Välimeren altaan 

energiajärjestelmien välisiä yhteenliitäntöjä. Tältä osin on suunniteltu, että useat 

                                                           
41 https://windeurope.org/about-wind/reports/wind-energy-in-europe-scenarios-for-2030/ 
42 http://www.renewableuk.com/en/renewable-energy/wave-and-tidal/  
43 http://northseagrid.info/project-description 
44 http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/studies/doc/2014_nsog_report.pdf 

https://windeurope.org/about-wind/reports/wind-energy-in-europe-scenarios-for-2030/
http://www.renewableuk.com/en/renewable-energy/wave-and-tidal/
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rajayhdysjohdot toimittavat pohjoiseen energiaa, joka on peräisin eteläisen Välimeren 

huomattavasta tuuli- ja aurinkoenergiapotentiaalista45.  

 

Koska tiedetään, että verkon kapasiteettia pitää lisätä, erilaisia infrastruktuurihankkeita 

koskevia ehdotuksia on tehty paljon. Esimerkiksi on ehdotettu merenalaisia 

voimajohtolinkkejä rannikkovaltioiden välisten liitäntöjen parantamiseksi. Norja ja Yhdistynyt 

kuningaskunta suunnittelevat 700 km pitkän rajayhdysjohdon käyttöönottoa vuoteen 2020 

mennessä, ja Saksan ja Norjan välinen rajayhdysjohto on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 

2018. On suunniteltu myös joukko hankkeita, joiden tavoitteena on parantaa 

yhteenliitäntäastetta Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin sekä Manner-Euroopan välillä. 

Lisäksi keskustellaan erilaisista offshore-verkon rakennevaihtoehdoista, joiden avulla 

verkkoon voidaan sisällyttää myös merituulipuistoista saatavaa sähköä. Pohjanmeren 

verkkohankkeessa on määritetty 16 yhteenliitäntähanketta, joista muutamilla on potentiaalia 

kehittyä Pohjanmeren verkoksi46.   

   

TEN-E-asetuksen liitteessä I määritettyihin energiainfrastruktuurin ensisijaisiin käytäviin ja 

alueisiin47 sisältyy pohjoisten merialueiden offshore-verkko (NSOG) ensisijaisena 

sähkökäytävänä ja Itämeren energiamarkkinoiden yhteenliitäntäsuunnitelma ensisijaisena 

kaasukäytävänä. TEN-E-asetuksen ensisijaiset aihealueet, jotka ovat 

merienergiainfrastruktuurien kannalta tärkeimmät, ovat sopeutuminen tuulivoiman 

ylijäämätuotantoon Pohjanmerellä ja Itämerellä ja niiden ympäristössä sekä rajatylittävän 

hiilidioksidiverkkoinfrastruktuurin luominen.  

 

Lisäksi on muistettava, että energiainfrastruktuurien käytöstäpoistosta tulee jossain 

vaiheessa myös ajankohtaista. Pohjanmerellä se on ollut meneillään jo 1990-luvulta saakka, 

kun järjestelmät tulevat taloudellisen elinkaarensa päähän.  

 

 

8.2. NATURA 2000 meriympäristössä  

 

Joulukuuhun 2014 mennessä oli nimetty yli 3 000 Natura 2000 -merialuetta, joiden kattama 

pinta-ala on yli 300 000 km2. Se on kuitenkin vain hieman yli viisi prosenttia Euroopan 

merialueista. Alueiden kattavuus vaihtelee sen mukaan, miten etäällä ne ovat rannikosta. 

Suurin osa alueista on rannikon lähellä. Natura 2000 -merialueet kattavat esimerkiksi 33 

prosenttia niistä Euroopan merialueista, joiden etäisyys rannikosta on 0–1 meripeninkulmaa, 

mutta vain 2 prosenttia niistä alueista, joiden etäisyys talousvyöhykkeen rajasta on 12 

meripeninkulmaa. Alueiden vahvistamisessa on edistytty viime vuosina huomattavasti, ja 

jäsenvaltioissa tehdään jatkuvasti työtä asian eteen. Vuosia 2007–2012 koskevassa 

                                                           
45 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/itre/dv/160/160620/16062011_study_pe457373_en.pdf 
46 http://e3g.org/showcase/North-Seas-Grid 
47 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0039:0075:FI:PDF 
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arvioinnissa, joka perustuu luontotyyppidirektiivin 17 artiklaan, kuitenkin todettiin, että vain 9 

prosentilla merellisistä luontotyypeistä ja 7 prosentilla meriympäristön lajeista suojelun tila on 

hyvä, kun taas 64 prosentilla meriympäristön lajeista ja noin 25 prosentilla merellisistä 

luontotyypeistä suojelun tilaksi määritettiin arvioinnissa ”tuntematon”48.   

 

Luontotyyppi- ja lintudirektiivien yleiset vaatimukset sekä Natura 2000 -verkoston luominen ja 

hoito on kuvattu tämän asiakirjan osassa 2. Tässä osassa kuvataan ja selostetaan seikkoja, 

jotka ovat erityisen tärkeitä laadittaessa tai toteutettaessa uusia 

energiainfrastruktuurisuunnitelmia ja -hankkeita meriympäristössä. Osassa on myös linkkejä 

meristrategiapuitedirektiiviin.   

 

 

8.2.1. Meriympäristön, merellisten luontotyyppien ja meriympäristön lajien suojelu 

 

Luontotyyppidirektiivin liitteessä I luetellaan noin 230 luontotyyppiä, joiden osalta 

suojelualueiden nimeäminen sekä muut toimet ovat tarpeen, jotta niiden suojelun suotuisa 

tila saavutetaan. Raportointia varten näistä luontotyypeistä kymmentä käsitellään 

”merellisinä”: 

 

 1110 Vedenalaiset hiekkasärkät 

 1120 Posidonia-kasvustot  

 1130 Jokisuistot 

 1140 Muta- ja hiekkamatalikot, joita merivesi ei peitä laskuveden aikana 

 1150 Rannikon laguunit 

 1160 Laajat matalat lahdet 

 1170 Riutat 

 1180 Kaasuvuotojen synnyttämät rakenteet matalissa vesissä 

 1650 Itämeren boreaaliset kapeat murtovesilahdet 

 8330 Kokonaan tai osittain vedenalaiset meriluolat. 
 

Jotkin näistä luontotyypeistä esiintyvät rannikolla, kun taas toisia esiintyy sekä matalissa 
vesissä että syvemmissä vesissä avomerellä49. Kokonaan tai osittain vedenalaiset meriluolat 
ovat se luontotyyppi, joka kaikkein epätodennäköisimmin osuu merienergiainfrastruktuurin 
reitille. Sen sijaan kaikkia muita luontotyyppejä reitillä voi esiintyä, ja ne voivat olla herkkiä 
merienergiainfrastruktuurin rakentamiseen, ylläpitoon ja käytöstäpoistoon liittyville toimille.  
 
Luontotyyppidirektiivissä ja lintudirektiivissä edellytetään myös suojelutoimenpiteiden 
käyttöönottoa tietyille merilajeille, joista suurin osa on hyvin liikkuvia. Luontotyyppidirektiivin 
osalta kyseiset lajit ovat valaat, hylkeet, matelijat, kalat, selkärangattomat ja kasvit, jotka on 
lueteltu liitteessä II tai IV. Lintudirektiivissä vahvistetaan yleinen suojelujärjestelmä, joka 
koskee kaikkia luonnonvaraisia lintulajeja EU:ssa, merilinnut mukaan luettuina. 

                                                           
48 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm 
49 Euroopan komissio (2013) Interpretation Manual of European Union Habitats. EUR 28 April 2013 (Euroopan unionin luontotyyppien 
tulkintakäsikirja. EUR 28, huhtikuu 2013). 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf
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Kehittäjien ja suunnittelijoiden on arvioitava näiden merellisten luontotyyppien ja lajien 
haavoittuvuus ja merienergiainfrastruktuurin mahdolliset vaikutukset niihin sekä Natura 2000 
-alueiden sisällä että niiden ulkopuolella.  
 
Jos katsotaan, ettei jokin toimi ole 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu suunnitelma tai hanke, 

jäsenvaltioiden on siitä huolimatta varmistettava, ettei niiden lajien ja luontotyyppien tila 

heikkene, joiden vuoksi alue on nimetty Natura-alueeksi, 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Jos 

toimet liittyvät suoraan alueen hoitoon tai ovat tarpeen sen kannalta (6 artiklan 3 kohdan 

mukaisesti), voi olla, ettei asianmukaista arviointia välttämättä tarvitse tehdä. 

  

Luontotyyppidirektiivin 12 artiklassa ja lintudirektiivin 5 artiklassa jäsenvaltioita vaaditaan 

suojelemaan liitteessä IV lueteltuja yhteisön tärkeinä pitämiä lajeja ja kaikkia luonnonvaraisia 

lintuja niiden luonnollisella levinneisyysalueella EU:ssa.    

 

EU:n meristrategiapuitedirektiivi hyväksyttiin kesäkuussa 2008. Direktiivillä luodaan 

puitteet jäsenvaltioiden toimenpiteille, jotka ovat tarpeen EU:n meriympäristön hyvän tilan 

saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi vuoteen 2020 mennessä (1 artiklan 1 kohta). 

Päätavoitteena on suojella ja säilyttää meriympäristöä, ehkäistä sen tilan huonontuminen tai 

mahdollisuuksien mukaan ennallistaa valtameriä ja meriä alueilla, joilla ne ovat kärsineet, 

sekä ehkäistä ja vähentää meriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia (1 artiklan 2 kohdan a ja 

b alakohta). Liitteessä I luetellaan 11 ympäristön hyvän tilan määrittämiseen tarkoitettua 

laadullista kuvaajaa, joista moniin merienergiainfrastruktuurin käyttöönotto, ylläpito ja 

käytöstäpoisto voivat vaikuttaa. Näitä kuvaajia ovat esimerkiksi kuvaaja 1 (biologinen 

monimuotoisuus), kuvaaja 6 (merenpohjan koskemattomuus), kuvaaja 11 (energian mereen 

johtaminen ja vedenalainen melu), kuvaaja 7 (hydrografiset olosuhteet), kuvaaja 8 

(epäpuhtauksien aiheuttama pilaantuminen) ja kuvaaja 10 (meren roskaantuminen).  

 

Ympäristön hyvän tilan arvioinneissa, määrittämisessä ja seurannassa otetaan huomioon 
kaksi laajaa luontotyyppikategoriaa: vallitsevat luontotyypit ja erityiset luontotyypit. Erityinen 
luontotyyppi tarkoittaa etenkin niitä luontotyyppejä, joiden on tunnustettu tai määritetty olevan 
erityisiä yhteisön lainsäädännössä (esimerkiksi luontotyyppi- ja lintudirektiiveissä) tai 
kansainvälisissä sopimuksissa tieteellisten tai biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien 
syiden vuoksi. Päällekkäisyydet luontotyyppidirektiivissä lueteltujen merellisten 
luontotyyppien kanssa on esitetty taulukossa 4. Meristrategiapuitedirektiivissä ei keskitytä 
tiettyihin lajeihin, vaan siinä käsitellään kaikkia merien monimuotoisuuden osa-alueita. Näin 
ollen kaikki lintu- ja luontotyyppidirektiivien kattamat lajit kuuluvat myös 
meristrategiapuitedirektiivin soveltamisalaan osana ympäristön hyvän tilan arviointia.  
 
Taulukko 4. Merellisten luontotyyppien mahdolliset päällekkäisyydet 
meristrategiapuitedirektiivissä ja luontotyyppidirektiivissä50 
 

Vallitsevat 
merenpohjan 
luontotyypit 

LUONTOTYYPPIDIREKTIIVIN LIITTEESSÄ 1 LUETELLUT LUONTOTYYPIT, JOTKA KATSOTAAN 
”MERELLISIKSI” 17 ARTIKLAN MUKAISTA RAPORTOINTIA VARTEN 
1110 
Veden- 

1120 
Posidonia

1130 
Joki-

1140 
Muta- 

1150 
Ran-

1160 
Laajat 

1170 
Riutat 

1180 
Kaasu-

1650 
Itä-

8330 
Koko-

                                                           
50 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/FAQ%20final%202012-07-27.pdf 
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Meristrategia-
puitedirektiivissä  

alaiset 
hiekka- 
särkät 

- 
kasvustot 

suistot ja 
hiekka-
matalikot,j
oita 
merivesi 
ei 
peitä 
laskuvede
n aikana 

nikon 
laguunit 

matalat 
lahdet 
. 

vuotoje
n 
synnytt
ämät 
rakente
et 
matalis
sa 
vesissä 

meren 
boreaali
set 
kapeat 
murto-
vesi-
lahdet 

naan 
tai 
osittain 
veden-
alaiset 
meriluolat 

Litoraalin kallio ja 
biogeeninen riutta 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näitä 
rakent
eita 
voi 
esiinty
ä 
monis
sa 
vallitse
vissa 
luonto- 
tyypei
ssä 

  

Litoraalin sedimentti 
 

         

Matalan sublitoraalin 
kallio ja biogeeninen 
riutta 

         

Matalan sublitoraalin 
karkea sedimentti 

         

Matalan sublitoraalin 
hiekka 

         

Matalan sublitoraalin 
muta 

         

Matalan sublitoraalin 
sekasedimentti 

         

Mannerjalustan 
sublitoraalin kallio ja 
biogeeninen riutta 

         

Mannerjalustan 
sublitoraalin karkea 
sedimentti 

         

Mannerjalustan 
sublitoraalin hiekka 

         

Mannerjalustan 
sublitoraalin muta 

         

Mannerjalustan 
sublitoraalin 
sekasedimentti 

         

Ylempi batyaalinen 
kallio ja biogeeninen 
riutta 

         

Ylempi batyaalinen 
sedimentti 

         

Alempi batyaalinen 
kallio ja biogeeninen 
riutta 

         

Alempi batyaalinen 
sedimentti 

         

Abyssaalinen kallio ja 
biogeeninen riutta 

         

Abyssaalinen 
sedimentti 

         

 

 

Jokisuistot (1130) kuuluvat yleensä vesipuitedirektiivin mukaisiin jokisuiden vaihettumisalueisiin, eivätkä ne siis useimmiten 

kuulu meristrategiapuitedirektiivin soveltamisalaan. Rannikon laguunit (1150) otetaan huomioon meriympäristöjä koskevassa 

raportoinnissa, jos niillä on pysyvä yhteys merelle. Rannikoiden luontotyypit (esimerkiksi atlanttiset suolaniityt (1330), ja 

Spartina-merenrantaniityt (1320) kuuluvat luontotyyppidirektiivin mukaiseen maa-alueraportointiin, mutta niitä voi esiintyä 

vesipuitedirektiivin mukaisissa ”rannikkovesissä”, joten ne kuuluvat meristrategiapuitedirektiivin soveltamisalaan. 

 
 

8.2.2. Tukitoimenpiteet ja hyödylliset tiedonlähteet 

 

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot sekä useimmat muut Euroopan maat ovat monien 

oleellisten kansainvälisten ympäristöön liittyvien yleissopimusten ja muiden sopimusten 

sopimuspuolia. Nämä sopimukset ovat auttaneet muovaamaan biologista monimuotoisuutta 
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koskevaan politiikkaan ja lainsäädäntöön liittyvää oikeudellista kehystä. Lisäksi ne ovat 

auttaneet määrittelemään EU:n ja muiden maiden välistä suhdetta.  Eurooppalaisissa ja 

kansallisissa oikeudellisissa kehyksissä, jotka koskevat luonnon ja biologisen 

monimuotoisuuden suojelua, on täysimääräisesti otettava huomioon sitoumukset, joista on 

sovittu näiden yleissopimusten ja muiden sopimusten nojalla. Seuraavassa kuvataan ne 

sopimukset, jotka ovat Euroopan biologisen monimuotoisuuden suojelun kannalta 

tärkeimmät merienergiainfrastruktuurin yhteydessä.  

 

Yleissopimus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta (OSPAR) mahdollistaa 

mekanismin, jonka avulla Euroopan merien länsirannikoiden ja valuma-alueiden 15 valtion 

hallitukset ja Euroopan unioni voivat tehdä yhteistyötä Koillis-Atlantin meriympäristön 

suojelemiseksi. Biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin liittyvässä OSPAR-

strategiassa kaapeleiden ja putkien laskeminen, ylläpito ja käytöstäpoisto määritetään 

yhdeksi ihmisen toiminnoista, joka voi vaikuttaa meriympäristöön haitallisesti. Putkien 

mahdollista vaikutusta on arvioitu OSPAR-sopimuksen yhteisessä arviointi- ja 

seurantaohjelmassa osana avomeren öljy- ja kaasuteollisuuden laajuuden, käytön ja 

vaikutusten arviointia (OSPAR, 2009a), ja merenalaisten kaapeleiden ympäristövaikutuksia 

on arvioinut OSPAR-sopimuksen alainen biologista monimuotoisuutta käsittelevä komitea 

(OSPAR, 2009). OSPAR-sopimuksen nojalla on myös laadittu ohjeita kaapeleiden 

laskemisen ja käytön parhaista käytännöistä, ja niissä on käsitelty myös mahdollisten 

lieventävien toimenpiteiden laajuutta (OSPAR, 2012). OSPAR-sopimuksen sisarsopimuksen 

eli Bonnin sopimuksen51 osalta laaditaan parhaillaan integroitua lähestymistapaa, jolla 

hallitaan onnettomuuksista johtuvia öljyn ja muiden vaarallisten aineiden vuotoja 

meriympäristöön. 

 

Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus (HELCOM- tai 

Helsingin yleissopimus) kattaa Itämeren altaan sekä kaikki sen valuma-alueella olevat 

sisävesistöt. Sopimuspuolia ovat kaikki Itämerta ympäröivät maat ja EU. Itämeren 

toimintasuunnitelma (2007) laadittiin HELCOMin johdolla. Sen ovat hyväksyneet kaikki 

rannikkovaltiot ja EU. Suunnitelma sisältää sopimuksen, jonka mukaan sopimuspuolet 

noudattavat asianmukaisia prosesseja, joilla ehkäistään, pienennetään tai tasapainotetaan 

niin hyvin kuin mahdollista ympäristön kannalta merkittäviä haitallisia vaikutuksia, joita 

avomerilaitokset sekä merenalaiset kaapelit ja putket aiheuttavat. 

 

Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevan 

yleissopimuksen (”Barcelonan yleissopimuksen”) sopimuspuolet pyrkivät ”ehkäisemään, 

vähentämään ja torjumaan pilaantumista Välimeren alueella sekä suojelemaan ja 

parantamaan meriympäristöä kyseisellä alueella” (4 artiklan 1 kohta). 

Merienergiainfrastruktuurin kannalta tärkeimmät velvoitteet ovat ne, jotka koskevat 

mannerjalustan sekä merenpohjan ja sen maaperän tutkimisesta ja hyväksikäytöstä johtuvaa 

pilaantumista (”Offshore-pöytäkirja”) ja hätätilanteista johtuvaa meren pilaantumista ja 

seurantaa. EU on ratifioinut kyseisen sopimuksen. 

                                                           
51 https://www.bonnagreement.org/ 



 

91 
 

 

Yleissopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon 

yleissopimus) edistää kansainvälistä yhteistyötä ja yleisön osallistumista, kun suunnitellun 

toimen ympäristövaikutusten odotetaan ylittävän valtioiden rajan.  Halkaisijaltaan suuret öljy- 

ja kaasuputket ovat niiden toimien luettelossa, jotka todennäköisesti aiheuttavat merkittäviä 

haitallisia rajatylittäviä vaikutuksia ja joiden osalta on toteutettava yleissopimuksen mukainen 

ympäristövaikutusten arviointi. 

 

Muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (Bonnin 

yleissopimuksen) tavoitteena on suojella muuttavia lajeja niiden luontaisella 

levinneisyysalueella. Monet tämän yleissopimuksen nojalla allekirjoitetut sopimukset ovat 

merkityksellisiä muuttavien eläinten ja merienergiainfrastruktuurien välisiä ristiriitoja 

ratkaistaessa.  

 

Sopimus Itämeren, Koillis-Atlantin, Irlanninmeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden 

suojelusta (ASCOBANS): Tämän sopimuksen tavoitteena on koordinoida kymmenen 

sopimuspuolen toimia, joilla vähennetään sivusaaliiden, elinympäristön häviämisen, meren 

pilaantumisen ja akustisten häiriöiden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia. Päätöslauselma 

vedenalaisen melun haitallisista vaikutuksista merinisäkkäisiin uusiutuvan energian 

tuotantoon liittyvien, avomerellä tehtävien rakennustöiden aikana hyväksyttiin vuonna 2009. 

Vuonna 2006 hyväksyttiin päätöslauselma äänten, alusten ja muuntyyppisten häiriöiden 

haitallisista vaikutuksista pikkuvalaisiin. Nämä päätöslauselmat ovat oleellisia, kun arvioidaan 

merienergiainfrastruktuuriin liittyviä mahdollisia vaikutuksia.   

 

Mustameren ja Välimeren valaiden suojelusopimus (ACCOBAMS) on yhteistyöjärjestely, 

joka koskee meren biologisen monimuotoisuuden suojelua Välimeren ja Mustanmeren 

alueilla. Sen päätavoitteena on vähentää valaisiin kohdistuvaa uhkaa ja lisätä tietoa niistä 

näillä merialueilla. Sopimus sisältää päätöslauselmia, jotka koskevat ihmisen aiheuttaman 

melun arviointia ja vaikutustenarviointia. Tämä on tärkeää ratkaistaessa 

luontotyyppidirektiivin nojalla suojeltujen valaiden ja merienergiainfrastruktuurin välisiä 

ristiriitoja. Lisäksi on julkaistu ohjeita vedenalaisen melun lieventämistoimista (ACCOBAMS-

MOP5, 2013). 

 

8.3. Mahdolliset vaikutukset ja lieventämistä koskevat lähestymistavat  

 

Energiainfrastruktuurista johtuvia ympäristövaikutuksia, jotka kohdistuvat meriympäristön 

monimuotoisuuteen, voi aiheutua esimerkiksi biologisista, fysikaalisista ja kemiallisista 

paineista, ja täsmälliset vaikutukset määräytyvät monenlaisten tekijöiden perusteella. 

Merkitystä on esimerkiksi seuraavilla seikoilla: infrastruktuurin elinkaaren vaihe (asennus, 

käyttö, käytöstäpoisto), töiden ajoitus ja toteutustiheys, infrastruktuurin laajuus ja sijainti. 

Suojeltuihin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvat paineet voivat olla välillisiä tai välittömiä, 
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ja vaikutukset voivat olla akuutteja tai pitkäaikaisia. Taulukossa 5 esitetään yhteenveto 

Natura 2000 -luontotyyppeihin ja -lajeihin kohdistuvista mahdollisista vaikutuksista. 

Vaikutukset ja mahdolliset lieventävät toimenpiteet kuvataan jäljempänä. Hankkeet on 

arvioitava tapauskohtaisesti, jotta voidaan määrittää, riittävätkö nämä toimet turvaamaan 

Natura 2000 -verkostoon liittyvät intressit. 

 

Merienergiainfrastruktuuria koskeviin suunnitelmiin ja hankkeisiin liittyy kuitenkin rajoituksia, 

jotka voivat vaikuttaa asianmukaisen arvioinnin tarkoituksenmukaisuuteen. Tällaisia 

rajoituksia ovat esimerkiksi 

 tietojen saatavuus ja käytettävyys sekä mahdollisuus kerätä asianmukaista tietoa 

 tieteellinen asiantuntemus ekologisista prosesseista, Natura 2000 -merialueiden 

merellisten luontotyyppien ja lajien herkkyydestä tietyille paineille sekä mahdollisista 

kumulatiivisista vaikutuksista 

 lieventämisstrategiat – lyhyt aikajana, jonka aikana on määritettävä strategioiden 

tehokkuus, vaikka ne olisivat kokeellisia tai vielä kehityksen alkuvaiheessa 

 kehittämisen tyyppi – uusi, kehitteillä oleva ja monimutkainen siinä mielessä, että 

huomioon on otettava sekä maa- että merialueisiin liittyviä seikkoja. 

 

Lisäksi uusiutuvan merienergian [aalto- ja vuorovesienergian] vaikutustenarvioinnissa on 

tähän saakka keskitytty paljolti tuotantolaitteisiin. Ne on kuitenkin vielä konkretisoitava siinä 

mittakaavassa, jossa niistä voi tulla kaupallisesti kannattavaa toimintaa. Näin ollen erilaisten 

asetelmien mahdolliset ympäristövaikutukset ja niiden edellyttämä siirtoinfrastruktuuri on 

vielä testattava.  Lisäksi ymmärrykseemme merienergiainfrastruktuurin ja muiden 

meriympäristöön liittyvien toimien yhdistettyjen ja kumulatiivisten vaikutusten laajuudesta ja 

monimutkaisuudesta liittyy vielä paljon epäselvyyttä. Siksi tarvitaan strategista suunnittelua, 

kuten osassa 4 on ehdotettu. Yleensä tapauskohtainen arviointi on siis tarpeen, jotta voidaan 

määrittää todennäköisten vaikutusten tyyppi ja vakavuus aluekohtaisiin erityisolosuhteisiin ja 

käytettävissä oleviin tietoihin nähden.  

 

Taulukko 5. Natura 2000 -alueilla suojeltujen luontotyyppien ja lajien mahdollinen herkkyys 

paineille, jotka liittyvät merienergiainfrastruktuurin rakentamiseen, ylläpitoon ja 

käytöstäpoistoon 

  FYYSINEN 

MENETYS / 

VAHINKO 

BIOLOGINEN 

HÄIRIÖ / 

VAHINKO/ 

MENETYS 

HYDRO-

LOGINEN 

MUUTOS 

VAARALLISET 

AINEET 

SÄHKÖ-

MAGNEET-

TISET 

KENTÄT+ 

Hiekkasärkät V V V V  

Posidonia-kasvustot V V V V  

Jokisuistot V V V V  

Muta- ja hiekkamatalikot V V V V  
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Rannikon laguunit V V V V  

Lahdet V V V V  

Riutat V V V V  

Kaasuvuotojen synnyttämät 

rakenteet V V V V  

Itämeren boreaaliset kapeat 

murtovesilahdet V V V V  

Luolat* ? ? ? V  

  

     Valaat ? V ? V  

Hylkeet ? V ? V  

Matelijat ? V ? V  

Kalat ? V V V V 

Selkärangattomat V V ? V  

Kasvit V V V V  

Merilinnut 

 

V 

 

V 

 * Epätodennäköinen aiheutumisreitti        + Mekanismit ja vaikutukset ymmärretään yhä 
huonosti  
?  Tuntematon/tunnetaan huonosti 

 

 Yhteenveto mahdollisista vaikutuksista  
 

Merenalaisten putkien mahdollisista vaikutuksista on varsin paljon tietoa, koska niitä on 

käytetty laajalti ja jo pitkän aikaa öljyn ja kaasun kuljettamiseen meriympäristössä. Kaapelien 

laskeminen on myös laajalti käytössä oleva tekniikka, joskin suurin osa mahdollisia 

ympäristövaikutuksia koskevista tiedoista on peräisin televiestintäalalta. Energiansiirtoon 

käytettävät kaapelit ovat yleensä painavampia, jäykempiä ja halkaisijaltaan suurempia. 

Keinoja, joilla sekä kaapeleiden että putkien ympäristövaikutukset vältetään tai joilla niitä 

lievennetään, on myös tutkittu. Näihin keinoihin sisältyvät myös Natura 2000 -alueiden 

luontotyyppeihin ja lajeihin liittyvät välttämis- ja lieventämisstrategiat.  

 

Kaapeleiden ja putkien asentamisen aikana ilmeisimmät välittömät vaikutukset ovat 

merenpohjan luontotyyppeihin kohdistuvat vahingot ja häiriöt tai näiden luontotyyppien 

häviäminen. Tämä johtuu siitä, että kaapelien ja putkien reititys kulkee yleensä pehmeän 

sedimentin alueella ja asentamiseen sisältyy kaivu- tai upotustoimia. Vaikutuksille alttiin 

alueen laajuus määräytyy pitkälti käytettävien tekniikoiden ja koneiden sekä sedimentin 

tyypin mukaan, ja se voi kattaa esimerkiksi 10–20 metrin suuruisen vyöhykkeen kaapeli- tai 

putkilinjan vieressä. Tämän häirityn vyöhykkeen pohjaeliöstö voi palautua, joskaan lajit eivät 

välttämättä pysy samoina ja palautumisnopeuteen vaikuttavat sedimentin tyyppi ja paikalliset 
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olosuhteet. Vaikutukset määräytyvät kaikkien muutosten laajuuden ja keston sekä 

aluekohtaisten ominaispiirteiden mukaan. Alueelle voi kulkeutua myös erilaisia 

sedimenttityyppejä, jolloin sen luonne saattaa muuttua. Vedenalaiset hiekkasärkät, 

murtovesilahtien ja muiden lahtien pehmeään sedimenttiin perustuvat luontotyypit, 

vuorovesialueen muta- ja hiekkamatalikot, meriheinää kasvavat pohjat, Posidonia-kasvustot 

ja riutat ovat esimerkkejä Natura 2000 -luontotyypeistä, jotka ovat alttiita luontotyypin 

välittömälle vaurioitumiselle tai muuttumiselle kaapeli- ja putkireittien vuoksi. Toisinaan 

kaapelit on laskettava kallioiseen merenpohjaan. Luontotyypit voivat vaurioitua etenkin 

riuttaympäristössä, jos kaapelireittejä on louhittava kallioon.  

 

Sillä, että kaapeleissa ja putkissa on keinotekoisia kovia pintoja tai että toimiva infrastruktuuri 

tai käytöstä poistetut putket on suojattu kivivahvisteilla ja betonilaatoilla, voi olla paikallinen 

vaikutus, jolloin pehmeään sedimenttiin perustuvalle luontotyypille epätyypilliset lajit 

pääsevät leviämään. Myös vieraat tulokaslajit saattavat päästä leviämään tällaisista 

rakenteista. Sameuden, merenpohjan virtausten ja topografian muutokset voivat myös 

aiheuttaa painetta kaapeleiden ja putkien lähellä eläville pohjaeliöstöyhteisöille, kun taas 

asennustöistä johtuvat muutokset ruokintakäyttäytymisessä sekä erilaiset häiriöt ja siirtymiset 

voivat vaikuttaa luontotyyppi- ja lintudirektiivien perusteella suojeltuihin merinisäkkäisiin ja 

merilintuihin. Kaapeleiden ympärillä olevien sähkömagneettisten kenttien vaikutuksista 

tiedetään vielä varsin vähän, mutta ne voivat olla ongelmallisia esimerkiksi sampikalojen 

kannalta. Sampi on luontotyyppidirektiivin nojalla suojeltu laji, jonka tiedetään pystyvän 

havaitsemaan tällaiset kentät. Myös lämpöpäästöt voivat vaikuttaa joihinkin lajeihin, jotka 

ovat herkkiä vähäisellekin ympäristön lämpötilan kohoamiselle, mutta esimerkiksi 

hiekkasärkkämäisissä elinympäristöissä eläviin pohjaeliöstöyhteistöihin kohdistuvien 

vaikutusten tyyppiä ja merkitystä ei tunneta. Lämpöpäästöjen vähentämistä ja välttämistä 

kaapelin rakenteen avulla käsitellään lieventäviä toimenpiteitä koskevassa osassa. 

 

Myös kemiallisen kontaminaation riskit ja mahdolliset vaikutukset Natura 2000 -

luontotyyppeihin ja -lajeihin on otettava huomioon. Niitä voi aiheutua esimerkiksi 

vaurioituneista putkista, kontaminoituneista sedimenteistä tai vaarallisista aineista johtuvista 

häiriöistä tai kaapeleiden rikkoutumisesta.  Infrastruktuurin rakentamisessa ja ylläpitämisessä 

tarvittavien alusten päästöillä voi olla veden laatuun liittyviä seurauksia, joskin niitä on vaikea 

erottaa päästöistä, jotka liittyvät yleisesti avomerellä tehtäviin rakennus- ja ylläpitotöihin.  

 

 

 Yhteenveto mahdollisista lieventävistä toimenpiteistä  
 

OSPAR-komissio on laatinut hyödyllisen taulukon mahdollisista lieventävistä toimenpiteistä, 

jotta vedenalaisiin kaapeleihin liittyvät ympäristövaikutukset voidaan minimoida tai välttää 

(taulukko 6)52. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat asennustoimien huolellinen reititys ja 

aikataulutus, sopivien kaapelityyppien valinta, kaapelin asianmukainen upotus sekä inerttien 

                                                           
52 http://qsr2010.ospar.org/media/assessments/p00437_Cables.pdf; 

http://qsr2010.ospar.org/media/assessments/p00437_Cables.pdf


 

95 
 

materiaalien käyttö, jos suojaava pinnoite on tarpeen. Merenpohjan häiriintyminen, melu, 

kontaminaatio, tukahduttaminen, luontotyypin häviäminen, vieraslajien leviämisen 

mahdollistavat käytävät ja kumulatiiviset vaikutukset ovat niin ikään tärkeitä huomioon 

otettavia asioita vedenalaisten putkien rakentamisessa ja ylläpidossa.  

 

Taulukko 6. Mahdolliset lieventävät toimenpiteet, joilla vältetään tai minimoidaan kaapelien 

laskemiseen ja käyttöön liittyvien erilaisten ihmisen toiminnasta johtuvien paineiden 

aiheuttamat ympäristövaikutukset (lähde: OSPAR, 2009) 

 

 Lieventämistoimenpiteet 

Ympäristö-
vaikutukset 

Reitin 
valin-ta 

Rakenta-
misen 
ajankohta 

Upotustekniikka Upotussyvyys Kaapelin 
tyyppi 

Poisto 

Häiriö x x x (x) (x) Ks. teksti 

Melu (x) (x) (x)    

Lämpöpäästöt (x)   x x  

Sähkömagneettinen    x x  

Kontaminaatio x  (x) (x) x x 

Kumulatiiviset 
vaikutukset* 

x x x x x  

x Tärkeä toimenpide; (x) vähemmän tärkeä toimenpide; * Tietoa ei ole tarpeeksi. 

 

 

Seuraavissa osissa esitetään tarkempia tietoja kaapeleiden ja putkien asentamiseen, 

käyttöön ja käytöstäpoistoon liittyvistä mahdollisista vaikutuksista ja lieventävistä 

toimenpiteistä.  

 

8.3.1. Asennus 

 

Vedenalaisten kaapeleiden ja putkien asentamisessa käytetään monenlaisia menetelmiä. 

Pehmeän sedimentin alueilla voidaan käyttää auroja ja vesipainepuhalluslaitteita yksinään tai 

yhdessä kaapelikaivantojen luomiseen. Kaivantojen syvyys on yleensä 1–3 metriä, ja 

kaapelit ja putket voidaan upottaa niihin samanaikaisesti. Vaihtoehtoisesti kaivannosta 

peräisin oleva ylijäämämaa poistetaan paikasta tai varastoidaan kaapelin tai putken 

laskutöiden ajaksi ja käytetään kaivantojen täyttämiseen myöhemmin. Selkärangattomien 

kuolleisuus suunnitellulla kaapelireitillä on todennäköisesti suurempi, kun käytetään 

painepuhallusmenetelmää (jossa kaapelin alla olevaa sedimenttiä nesteytetään, jotta se 

painuu tiettyyn syvyyteen), koska se häiritsee sedimenttiä enemmän. Myös monet eläimistä 

saattavat altistua saalistukselle. Auroja käytettäessä auraa tukevat jalakset voivat jättää 

jälkiä merenpohjaan etenkin pehmeän sedimentin alueilla. Näissä olosuhteissa mahdollisia 
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vaikutuksia ovat se, että sedimentin tiivistyminen lisääntyy ja merieläimistö häiriintyy. 

Häiriöalueen laajuuteen vaikuttavat ympäristön ominaisuudet ja asennusmenetelmä53.  

 

Vaikka jotkin liikkuvat lajit voivat välttää häiriintyneitä alueita, useimmat alustaan kiinnittyneet 

lajit eivät voi, ja tietyt biogeeniset riuttamuodostelmat, kuten hevossimpukkamuodostelmat ja 

maerl-kasvustot (kaksi vedenalaisten hiekkasärkkien alatyyppiä) sekä meriheinää kasvava 

pohja voivat olla erityisen alttiita välittömälle häviämiselle tai suspendoituneista 

sedimenteistä johtuvalle tukahduttamiselle (esimerkiksi OSPAR, 2010).  Riuttaluontotyyppien 

pohjaeliöstöyhteisöt voivat vahingoittua paikallisesti myös silloin, kun kaapelit asennetaan 

kallioisen merenpohjan halki joko hiertämällä tai kaivamalla kaapelikaivannot pehmeän ja 

kovan kallion läpi.   

 

Ravinteiden ja vaarallisten aineiden uudelleen suspendoituminen ja mobilisoituminen 

kaivutöiden aikana aiheuttavat riskejä alueilla, joilla sedimentti on kontaminoitunut, ja 

merenpohjan profiilin muutokset voivat johtaa hydrodynaamisen järjestelmän muutoksiin. 

Tämä voi vaikuttaa vedenalaisten luontotyyppien, kuten hiekkasärkkien, vakauteen, ja 

muuttaa asiaan liittyviä merenalaisia yhteisöjä.  Viimeinen huomioon otettava näkökohta on 

käyttöönottotoimien mahdollinen vaikutus. Putkien osalta siihen liittyy biosidejä ja 

korroosionestoaineita sisältävien testivesien pumppaus. Testivesien koostumus ja dispersio 

on määritettävä, joskin syöttökohdissa tavattavia kohonneita pitoisuuksia pidetään yleensä 

lyhytaikaisina. Tietoa ei ole riittävästi, jotta mahdollisia Natura 2000 -luontotyyppeihin ja 

suojeltuihin lajeihin kohdistuvia vaikutuksia voitaisiin mitata merenalaisissa yhteisöissä. 

 

  

 MERENPOHJAN LUONTOTYYPPEIHIN, POHJAELIÖSTÖYHTEISÖIHIN JA 

LAJEIHIN LIITTYVÄT MUUTOKSET 
 

Kaapeleiden ja putkien laskemisen välittömiä vaikutuksia ovat rakennustöiden alueella 

sijaitsevien merenpohjan luontotyyppien ja lajien paikallinen vahingoittuminen, abraasio, 

siirtyminen ja häirintä (Söker ja muut, 2000). Kaivannoissa ja niiden lähettyvillä eläviin 

pohjaeliöstöyhteisöihin voivat vaikuttaa sedimentin leviäminen, sedimenttiin hautautuminen, 

hienojakoisen sedimentin laskeutuminen sekä muutokset kemiallisissa ominaisuuksissa, 

jotka johtuvat kontaminanttien uudelleen suspendoitumisesta tai hapettomien kerrosten 

häiriintymisestä. Nämä vaikutukset voivat olla joko lyhytaikaisia tai aiheuttaa hienovaraisia 

pitkäaikaisempia muutoksia, joiden merkitystä on vaikea arvioida.  

 

Tutkimus, joka käsitteli Nystedin merituulipuistoa varten tehdyn kaapelikaivannon vaikutuksia 

ja niiden palautumista Rødsand-laguunissa (Tanskassa olevalla Natura 2000 -alueella), 

osoitti merkittäviä eroja matalan veden Macoma-yhteisössä heti rakennustöiden jälkeen. 

                                                           
53 Carterin ja muiden (2009) mukaan alueen leveys on 2–8 metriä, mihin vaikuttaa auran koko. 
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Myös meriheinäjuurakoiden versojen tiheys ja biomassa olivat pienentyneet kaivannon 

lähellä (tämän katsottiin liittyvän varjon ja hautautumisen yhdistelmävaikutukseen), mutta ne 

palautuivat kahden vuoden kuluessa ennen rakennustöitä vallinneisiin arvoihin (Birklund, 

2003). Myös Itämeressä Ruotsin ja Puolan välisen vedenalaisen kaapelin varrella oleva 

merenpohjan makrofauna palautui eikä sen koostumuksessa, runsaudessa tai biomassassa 

ollut vuoden kuluttua sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka olisivat selvästi liittyneet kaapelin 

asentamiseen (Andrulewicz ja muut, 2003). 

 

Nämä tutkimukset osoittavat, että vaikka vedenalaisen pehmeän sedimentin yhteisöihin 

kohdistuvat vaikutukset (kuten ne, joita on havaittu matalissa hiekkasärkissä) voivat olla 

merkittäviä, ne voivat olla melko lyhytkestoisia ja koskea vain kaapelikäytävää, jonka leveys 

on ehkä 10 metriä (OSPAR, 2009). Pitkäkestoisempia vaikutuksia voidaan havaita 

biogeenisissä riutoissa, jotka koostuvat tukahduttamiselle herkistä lajeista (esimerkiksi maerl-

kasvustot), kaasuvuotojen synnyttämissä vedenalaisissa rakenteissa ja lajeissa, jotka ovat 

erityisen pitkäikäisiä ja joiden ennalleen saattaminen on hidasta (kuten hevossimpukkariutat). 

Täsmälliset vaikutukset määräytyvät alueella olevien luontotyyppien ja alueen 

ominaisuuksien mukaan.  

 

Välittömän vahingoittumisen lisäksi muita rakennustöistä johtuvia mahdollisia paineita, jotka 

kohdistuvat merenpohjan luontotyyppeihin ja lajeihin, ovat sameuden lisääntyminen, 

kontaminanttipäästöt ja sedimentin koostumuksen muutokset. Vaikutukset määräytyvät 

kaikkien muutosten laajuuden ja keston sekä aluekohtaisten ominaispiirteiden mukaan. 

Pehmeän sedimentin uudelleen leviäminen kallioisten riuttaluontotyyppien alueelle tai 

tukahduttamiselle herkkiin ympäristöihin (kuten Posidonia-kasvustot ja maerl-kasvustot) on 

ongelmallista, kun sitä vertaa sedimentin laskeutumiseen alueille, joilla sedimentin 

ominaisuudet ovat samanlaiset (Zucco ja muut, 2006; Hall-Spencer & Moore, 2000).  

Alueelle voi kulkeutua rakennustöiden vuoksi myös erilaisia sedimenttityyppejä, jolloin sen 

luonne saattaa muuttua. Esimerkiksi Nystedin merituulipuistossa Tanskassa paljastuneita 

kaapeleita piti peittää jonkin aikaa niiden laskemisen jälkeen, jolloin kaivannon täyttämistä 

varten oli tuotava soraa alueelle, jossa oli pääasiassa pehmeitä sedimenttejä (Andrulewicz ja 

muut, 2003). 

 

Alueilla, jotka ovat kallioisia tai joilla on erittäin hienojakoista irtonaista hiekkaa, tai syvissä 

vesissä, kun merenpohja on sopimaton kaapeleiden ja putkien upottamiseen, infrastruktuuri 

voidaan suojata tai stabiloida kivivahvistuksilla ja betonilaatoilla. Sameus todennäköisesti 

lisääntyy väliaikaisesti rakennustöiden lähellä, vaikkei kaivantoja kaivettaisikaan. 

Kiviaineksen upottamisessa on mahdollista, että yhdelle neliömetrille asetetaan tonni kiviä 

viiden metrin matkalle putken molemmin puolin. Tällöin alueelle tuodaan siis huomattavia 

määriä erilaista materiaalia kuin alueen sedimenteissä on ennen kaapeleiden tai putkien 

asentamista.  
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Esimerkkejä lieventävistä toimenpiteistä, joita on sovellettu Natura 2000 -verkoston 

vedenalaisiin luontotyyppeihin 

 

Ruotsin ja Puolan välisen SwePol-siirtojohdon reitti oli suunniteltu kulkemaan Natura 2000 -alueeksi 

nimetyn Slupskin särkän osien läpi. Lieventävänä toimenpiteenä reitin kulkua kuitenkin muutettiin 

jonkin verran. Kaapelireitti kulkee suurimmaksi osaksi uhanalaisten luontotyyppien läpi, mutta Slupskin 

särkän kivi- ja siirtolohkarealueet, jotka ovat heikentyville punalevälajeille tärkeitä, voitiin välttää. 

Samassa hankkeessa vältettiin myös mahdollinen kloorin aiheuttama kontaminaatio, kun yksinapaista 

rakennetta, joka olisi edellyttänyt suoja-anodien käyttöä, koskevaa ehdotusta muutettiin siten, että 

siihen sisältyi kaksinapainen järjestelmä (Andrulewicz ja muut, 2003).  

 

 

 

 

 VUOROVESIALUEEN LUONTOTYYPPEIHIN JA LAJEIHIN KOHDISTUVAT 

VAHINGOT 
 

Vuorovesialueen luontotyypit ja lajit, joita suojellaan luontotyyppi- ja lintudirektiivien nojalla, 

voivat altistua kaapeleiden ja putkien laskemistöistä aiheutuvalle häirinnälle, 

vahingoittumiselle ja häviämiselle. Natura 2000 -luontotyypit, joihin nämä vaikutukset 

todennäköisesti kohdistuvat, ovat murtovesilahdet ja lahdet, Itämeren boreaaliset kapeat 

murtovesilahdet, jokisuistot, vuorovesialueen muta- ja hiekkamatalikot sekä Posidonia-

kasvustot. Herkimmät suojellut lajit ovat rantalinnut ja riistalinnut.   

 

Infaunaan kohdistuvat vaikutukset ovat usein vaarallisia, mutta ne voivat olla lyhytaikaisia. 

Tutkimus, jossa tarkasteltiin putkien asentamisen liittyvien, vuorovesialueen muta- ja 

hiekkamatalikoiden alueella Irlannissa tehtävien kaivutöiden vaikutusta, osoitti, että pohjassa 

elävät selkärangattomat hävisivät kokonaan ja että sedimentin rakenteessa tapahtui muutos 

heti, kun työt saatiin valmiiksi. Kyseinen alue kuitenkin kolonisoitui uudelleen siinä määrin, 

ettei kaikkien sedimentin ytimistä kerättyjen yksilöiden määrässä ollut havaittavaa eroa 

kuuden kuukauden kuluttua, vaikka taksonit olivat toiset (Lewis ja muut 2002). Muista 

tutkimuksista on raportoitu samanlaisia vaikutuksia, ja vaikka lajien rikkaus saattaa palautua 

ennalleen, voi kestää useita vuosia, kunnes koko biomassa saavuttaa saman tason kuin 

ympäröivällä alueella, jota ei ole häiritty.  Palautumiseen vaikuttavat ympäröivien alueiden 

lajit, niiden elinkaari ja liikkuvuus sekä kaikenlaisten rakennustöiden ajoitus.  

 

Esimerkkejä vuorovesialueiden luontotyyppien suojelemiseen sovelletuista lieventävistä 

toimenpiteistä  
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Lieventäviä toimenpiteitä, jotka liittyvät kaapeleiden tuomiseen mantereelle ja siirtokuilujen 

rakentamiseen vuorovesialueiden luontotyyppien (esimerkiksi jokisuistojen) poikki, ovat esimerkiksi 

uudelleenreititys herkkien alueiden välttämiseksi, vaikutuksille alttiin alueen koon minimointi, 

rakennustöiden huolellinen ajoitus häiriön välttämiseksi sekä tavallista vähemmän vahinkoja 

aiheuttavien kaivutekniikoiden käyttäminen. Nämä ovat muutamia niistä lieventävistä toimenpiteistä, 

joista sovittiin laskettaessa suurjännitemerikaapeleita Swalen jokisuiston vuorovesialueella, jotta 

London Array -merituulipuisto voitiin liittää siirtoverkkoon (London Array/National Grid 2007). 

 

 Swalen erityissuojelualueella ja Ramsar-alueella tai 500 metrin etäisyydellä niiden merirajasta ei 
tehty töitä 1. lokakuuta ja 31. maaliskuuta välisenä aikana. 

 Töitä ei tehty lainkaan alueilla, jotka ovat tärkeitä meriheinäkasvustoille, eikä tärkeimpien 
simpukkamuodostelmien alueilla. Näitä töitä olivat kaikki kaapelin laskemiseen liittyvät työt, myös 
proomujen ankkuripaikkojen sijainti (tarvittaessa).  

 Vuorovesialueelle asennettavat kaapelit on upotettava vähintään yhden metrin syvyyteen, ja 
yleensä ne asennetaan auraamalla tai kaivamalla. Jos vuorovesialueella käytetään aurausta, 
kaapelikaivannon kaivaminen ja myöhemmin täyttäminen on tehtävä siten, että sedimentin profiili 
ei muutu. Painepuhallusta on harkittava vain poikkeusolosuhteissa, ja se on hyväksyttävä 
etukäteen ja sitä on myös valvottava. 

 Pakovesialueella, vuorovesialueella ja rannikkoalueilla tehtävät ornitologiset tutkimukset on 
toteutettava lokakuun ja maaliskuun välisenä aikana jokaisena rakentamisvuotena, vähintään 
kuitenkin yhtenä vuotena.  

 Minkäänlaisia töitä ei tehdä, ennen kuin asianmukaiset sääntelyelimet ovat hyväksyneet 
mahdollisten vaarallisten aineiden käsittelyä ja varastointia, vuotojen hallintaa ja pintavesien 
poistojärjestelmää koskevat toimenpiteet. 

 Henkilökunta/urakoijat on perehdytettävä ympäristön kannalta herkkien ympäristöjen sijaintiin ja 
niiden suojelun edellyttämiin työskentelykäytäntöihin. 

 Vuorovesialueelle asennettavien kaapeleiden laskemismenetelmät on valittava siten, että 
suspendoituneen sedimentin vapautuminen on niin vähäistä kuin mahdollista. 

 Rakennustyöt on tehtävä siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä linnuille 
(esimerkiksi valaistus on suunnattava oikein).  

 

 

 ERITTÄIN LIIKKUVIEN LAJIEN HÄIRINTÄ JA SIIRTYMINEN 
 

Melun sekä rakennustöihin liittyvien ihmisten ja koneiden läsnäolon ja muiden toimien sekä 

vuorovesialueella että avomerellä tiedetään vaikuttavan luontotyyppi- ja lintudirektiivin nojalla 

suojeltujen erittäin liikkuvien lajien sekä meri-, ranta- ja riistalintujen, valaiden, hylkeiden, 

merikilpikonnien ja kalojen käyttäytymiseen. Tärkeimmät vaikutukset ovat häirintä ja 

siirtyminen. Mahdolliset vaikutukset ovat lajikohtaisia, ja niitä ovat ruokailumahdollisuuksien 

häviäminen, törmäysriski sekä liikkumisen esteet, jotka voivat viedä linnuilta paljon energiaa. 

Sukeltavien lintujen tiedetään olevan hyvin herkkiä visuaaliselle häiriölle, ja laivaliikenne saa 

ne siirtymään (Mendel ja muut, 2008). Myös pitkäaikaisia vaikutuksia voi ilmaantua: 

esimerkiksi merinisäkkäille, jotka altistuvat pitkän aikaa kovalle äänelle, voi tulla 

kuulovaurioita. Kriittinen tekijä on taustamelun taso rakennusmeluun nähden, sillä se 

vaikuttaa eläinten kykyyn havaita painetta ja reagoida siihen (Robinson & Lepper, 2013).  
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Putkien ja kaapeleiden laskemisesta aiheutuva melu liittyy yleensä kaivutöihin, putkien 

laskemiseen ja kiviaineksen sijoittamiseen. Morayn vuonoon Beatrice-nimiseen 

merituulipuistoon asennettavaksi suunnitellun 65 km pitkän suurjännitemerikaapelin 

yhteydessä asennusmelua tutkittiin mallintamalla sitä niin, että voitiin määrittää mahdollinen 

häiriöalue eri lajeille (ks. jäljempänä oleva laatikko). OSPAR-arvioinnin mukaan ei ole selvää 

näyttöä siitä, että vedenalaisten kaapeleiden asentamisesta johtuvasta melusta olisi suurta 

riskiä meren eläimistölle (OSPAR, 2009). 

 

 

 

 

Liikkuviin merieläinlajien kohdistuvien riskien arvioinnin rajaaminen 

  

Skotlannin koillisrannikolle Beatrice-merituulipuistosta Morayn vuonon mantereen puolelle tuotavan 65 

km:n pituisen suurjännitemerikaapelin asentamiseen liittyvän melun todennäköistä vaikutusta arvioitiin 

mallintamalla sen mahdollista käyttäytymiseen kohdistuvaa vaikutusta useilla lajeilla (Nedwell ja muut, 

2012). Tulosten mukaan kaivuutöiden todennäköisesti suurin vaikutus kohdistui erilaisiin 

merieläinlajeihin, ja todennäköisesti eniten nämä työt vaikuttivat pyöriäisiin.  

 

 

Lajikohtainen dBht-mittari on 

kehitetty keinoksi kvantifioida 

tietyn lajin käyttäytymiseen 

kohdistuvan vaikutuksen potentiaali 

vedenalaisessa ympäristössä 

(Nedwell ja muut, 2007). Eri lajit 

aistivat ääntä eri tavoin. Yli 90 

dBht:n äänentaso aiheutti 

käytännössä kaikissa yksilöissä 

voimakkaan välttämisreaktion.  
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Tässä tapauksessa oli ennustettu, että kaapelin laskemistöiden aikana aiheutuu lyhytaikainen 

paikallinen meluhäiriö, joka voi johtaa siihen, että hyvin pieni osa merinisäkkäistä siirtyy väliaikaisesti 

pois niille sopivasta elinympäristöstä (Arcus, 2012). Muilla rakennustöihin liittyvillä seikoilla katsottiin 

olevan merkitystä pullonokkadelfiineille ja kirjohylkeille. Lieventäviksi toimenpiteiksi määritettiin 

paalutustöiden ”pehmeä aloitus” ja merinisäkkäiden tarkkailijoiden käyttö.  

 

 

 

8.3.2. Toiminta 

 

Toiminnassa oleviin kaapeleihin ja putkiin liittyvät kielteiset vaikutukset johtuvat 

todennäköisimmin pilaantumisesta. Se voi johtua akuuteista vaaratilanteista, kuten 

operatiivisten tukialusten tahattomista päästöistä tai putkien rikkoutumisesta. Lisäksi voi 

ilmaantua pitkäaikaisia vaikutuksia, jotka johtuvat kaapeleiden ja putkien rikkoutumisesta ja 

kemikaalivuodoista. Sähkömagneettisten kenttien todennäköisiä vaikutuksia ja lämpötilan 

kohoamista kaapeleiden ympärillä on tutkittu vasta vähän.  Ylläpito- ja korjaustyöt, jotka 

aiheuttavat sedimenttien ja vaarallisten aineiden uudelleen suspendoitumista, aiheuttavat 

samanlaisia vaikutuksia, joita on kuvattu asennustöiden yhteydessä.  

 PILAANTUMINEN 
 

Putkivaurio voi johtua korroosiosta, merenpohjan liikkumisesta sekä kosketuksesta 

ankkureihin ja pohjakalastuksessa käytettäviin pyydyksiin. Seurauksena voi olla pieniä 

lyhytaikaisia tai pitkäaikaisia vuotoja tai katastrofaalisempia putkirikkoja, jotka aiheuttavat 

vakavia pilaantumisvahinkoja. Euroopan kaasuputkivahinkoja koskevassa tietokannassa 

vahinkojen yleisimmäksi syyksi (48,4 prosenttia) on määritetty ulkoinen häiriö. Seuraavaksi 

yleisin syy on rakennusvirhe tai materiaalivika ja korroosio. Tietokannassa ei kuitenkaan 

erotella vedenalaisia ja muita kaasuputkia (EGIG, 2011).  Hiilivedyt ja hiilidioksidin, metaanin 

ja rikkivedyn kaltaiset kaasut ovat esimerkkejä kontaminanteista, joita vesialueelle voi joutua.   
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Muita kontaminoitumisen lähteitä ovat suoja-anodit, joita käytetään hidastamaan putkien 

korroosiota merivedessä. Suoja-anodien raaka-aineet (elohopea, kupari, kadmium ja lyijy) 

voivat kulkeutua sedimentin läpi ja kertyä joihinkin merieläinlajeihin. Näiden anodien 

korroosion aste määräytyy alueen ominaisuuksien, kuten veden syvyyden, lämpötilan ja 

suolaisuuden, mukaan. Natura 2000 -luontotyyppeihin ja -lajeihin kohdistuvien vaikutusten 

todennäköisyys on epäselvä.  

 

CCS-toimien osalta lämpötila ja paine vaikuttavat siihen, kulkeeko hiilidioksidi putkissa 

nesteenä vai kaasuna. Tätä on valvottava tarkasti, koska hydraattien muodostuminen 

putkissa lisää sisäistä korroosiota, mikä voi aiheuttaa tukoksia, jolloin putkirikon riski kasvaa.  

Putkivaurion tai -rikon tärkein vaikutus on ympäröivän veden happamoituminen. 

 

Öljyvahinkojen aiheuttamia akuutteja ja pitkäaikaisia vaikutuksia luontotyyppi- ja 

lintudirektiivien nojalla suojeltuihin merieläinlajeihin ja luontotyyppeihin (kuten 

merinisäkkäisiin, merilintuihin, meriheinäkasvustoihin sekä muta- ja hiekkamatalikkoihin) on 

tutkittu laajasti, ja ne on dokumentoitu hyvin54.  Sama koskee valvonnan ja 

valmiussuunnittelun tarvetta, jotta voidaan välttää vaaratilanteiden eskaloituminen ja 

pienentää vaikutusta. Käytettävissä on tietoa myös muiden pilaavien aineiden, kuten 

raskasmetallien, vaikutuksista merinisäkkäisiin sekä valtamerten happamoitumisen 

mahdollisista vaikutuksista, mutta tiedot eivät varsinaisesti liity merienergiainfrastruktuuriin.   

 

Keskeisin keino lieventää kaapeleista ja putkista johtuvaa pilaantumista on minimoida 

vuotojen riski suunnittelun ja säännöllisten tarkastusten avulla. Säännöllinen valvonta on 

eräänlainen ennakkovaroitusjärjestelmä, ja valmiussuunnittelussa määritetään toimet, joilla 

vähennetään mahdollisia vaikutuksia merellisiin luontotyyppeihin ja lajeihin, jos vahinko 

kuitenkin tapahtuu.   

 SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT JA KALOIHIN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET 
 

Sähköä siirrettäessä syntyy pienitaajuisia sähkömagneettisia kenttiä, myös silloin, kun sitä 

siirretään merikaapeleita pitkin. Myös lähiympäristöön voi syntyä sähkökenttiä, kun 

esimerkiksi vesi ja organismit kulkevat magneettikentän läpi. Siksi niihin meren eliöihin, jotka 

käyttävät sähkömagneettisia kenttiä itsensä paikantamiseen, liikkumiseen suurella alueella, 

suunnistamiseen pienellä alueella tai ruoan tai parittelukumppanin etsimiseen, voi kohdistua 

jonkinasteisia vaikutuksia, jos sähkömagneettinen kenttä on tarpeeksi suuri tai havaittavissa 

taustatasosta. Minkäänasteisten vaikutusten todennäköisyyttä tai merkitystä ei kuitenkaan 

vielä ymmärretä hyvin (Boehlert & Gill, 2010). Ruotsin ja Puolan välisen kaksinapaisen 

siirtojohdon magneettikenttien simulointi osoitti, etteivät kallistuskulman muutokset ole 

suurempia kuin maalla olevan kentän luonnolliset muutokset yli 20 metrin etäisyydellä 

kaapeleista. Kaapelien asennuksen jälkeen tehdyt vedenalaisen magneettikentän in situ -

                                                           
54 Esimerkiksi Camphuysen ja muut, (2009); Jenssen (1996); de la Huz ja muut, (2005).  
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mittaukset osoittivat, etteivät arvot olleet suurempia kuin simuloinnissa ennustetut arvot 

(Andrulewicz ja muut, 2003).  

 

Kalalajeja, joiden tiedetään pystyvän havaitsemaan sähkökenttiä, ovat esimerkiksi eräät 

leveäsuiset kalat ja sampikalat, ja joillekin niistä ilmaantuu käyttäytymismuutoksia 

kaapeleiden ympärillä säteilevän sähkömagneettikentän alueella.  Magneettikenttien osalta 

vaeltavan ankeriaan (A. anguilla) seurannasta Itämerellä on raportoitu tilapäisiä reaktioita: 

ankeriaat olivat siirtyneet vaellusreitillään kauemmaksi kaapeleista, muttei ole näyttöä siitä, 

että tämä olisi ollut pysyvää. Sähkökenttien osalta käyttäytymisen muutoksista on ilmoitettu 

mahdollisesti hiekkasärkkäluontotyyppien lähistöllä tavattavien pistepunahaiden (S. 

canicula), okarauskun (R. clavata) ja piikkihain (S. acanthias) osalta, joskin vaikutukset 

vaihtelivat yksilöittäin.55  

 

Vaikutukset lievenevät jonkin verran teollisuuden vakiosuojauksen ansiosta, sillä se rajoittaa 

sähkökenttien suoraa säteilyä, ei kuitenkaan magneettikomponenttia.  Muita mahdollisuuksia 

ovat kaapelin rakenteelliset muutokset, sähkövirran voimakkuuden pienentäminen ja 

syvemmälle upottaminen.  

 

Sähkömagneettisten kenttien toimintamekanismeja ja vaikutuksia, jotka kohdistuvat meren 

eliöihin, ei täysin tunneta, kuten ei myöskään säteilyn määrän merkitystä verrattuna Maan 

magneettisen kentän säteilyyn. Euroopassa noudatettavan nykyisen käytännön mukaan 

sähkömagneettinen kenttä on otettava huomioon ympäristövaikutusten arvioinnissa ja 

hyväksyntämenettelyissä, mutta eri jäsenvaltioissa on eritasoisia velvoitteita mahdollisten 

vaikutusten seurannan ja tutkimisen osalta.  

 

 POHJAELIÖSTÖÖN LIITTYVÄT MUUTOKSET 
 

Kun pinta-asennetut kaapelit ja putket korvataan kovilla materiaaleilla, ennen pitkää voi 

seurata ns. ”riuttavaikutus”, kun erilaiset lajit kolonisoivat eli asuttavat ne56. Esimerkiksi on 

ennustettu, että pohjoisella Pohjanmerellä olevan Marinerin alueen kehittämishankkeen 

aikana seuraavat lajit kolonisoivat merenpohjaan putkien ympärille lasketut kivilohkareet ja 

betonilaatat: hydroidit, pehmeät korallit, vuokkokorallit, putkimadot, merirokot, vaippaeläimet 

ja liikkuvat organismit, kuten äyriäiset, monisukasmadot ja piikkinahkaiset (Statoil, 2012). 

Nystedin ja Horns Revin merituulipuistojen kolonisaatio turbiinien jalan ympärillä on lisännyt 

biomassaa ja luontotyypin heterogeenisyyttä. Se, että pääasiassa hiekkaisten sedimenttien 

muodostamille alueille on tuotu kovia pintoja, on muuttanut pohjaeliöstöä merkittävästi. On 

myös mahdollista, että vieraat tulokaslajit pääsevät leviämään näiden rakenteiden 

kolonisaation kautta varsinkin, jos samaan aikaan tapahtuu myös lämpötilanmuutoksia. 

                                                           
55 Yhteenveto julkaisussa AMETS Foreshore Lease Application EIS, Appendix 4 (2010). 
56 Esimerkiksi Meissner & Sordyl, 2006 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/meeresundkuestenschutz/downloads/Forschungsberichte/Ecological_Research_O
ffshore-Wind_Part_B_Skripten_186.pdf 



 

104 
 

Lämpötila voi nousta hieman muutaman senttimetrin etäisyydellä energiansiirtokaapeleista 

upotussyvyyden, kaapelin tyypin ja ympäröivän sedimentin ominaisuuksien mukaan. 

Lämpötilan nousu on todennäköisesti merkittävämpää vaihtovirtakaapeleiden kuin 

suurjännitteisten tasavirtakaapeleiden yhteydessä, jos siirtomäärä on sama. Lämpöpäästöt 

voivat muuttaa sedimentin fysikaalis-kemiallisia olosuhteita ja lisätä bakteerien toimintaa, 

jolla voi olla toissijaisia vaikutuksia pohjaeliöstöön ja -kasvistoon (Meissner & Sordyl, 2006). 

On näyttöä siitä, että jotkin lajit ovat herkkiä ympäristön lämpötilan vähäisellekin 

kohoamiselle, mutta esimerkiksi hiekkasärkkäluontotyyppeihin liittyviin 

pohjaeliöstöyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten tyyppiä ja merkitystä ei tunneta.  

 

8.3.3. Käytöstä poistaminen 

 

Avomerilaitosten käytöstä poistamiseen liittyy erilaisia kansainvälisiä velvoitteita, esimerkiksi 

ne, jotka on hyväksytty OSPAR-sopimuksen (päätös 98/3) myötä, mutta ne eivät koske 

kaapeleita ja putkia.  Kaapeleiden ja putkien käytöstä poistamisen mahdolliset vaikutukset 

merellisiin luontotyyppeihin ja lajeihin ovat samanlaisia kuin niiden asentamiseen liittyvät 

vaikutukset, ja sen yhteydessä voidaan käyttää samanlaisia lieventäviä toimenpiteitä. 

Putkien osalta ensimmäinen vaihe on putkien tyhjentäminen ja puhdistus. Sen jälkeen ne 

poistetaan merenpohjasta tai leikataan ja hävitetään paikalla asianmukaisia suojaus- ja 

valvontatoimia soveltaen. Merenpohjaan upotetut kaapelit on paljastettava auraamalla tai 

vesipainepuhalluksella ennen niiden poistoa. Tämä häiritsee sedimenttiä ja siinä eläviä 

pohjaeliöstöyhteisöjä. Myös muu mahdollinen infrastruktuuri, kuten laatat, on kenties 

poistettava kaivamalla niiden kunnon mukaan. 

 

Putkien poistotekniikoita ovat esimerkiksi käänteinen kelaaminen, leikkaaminen ja 

nostaminen sekä hinaaminen pinnalle tai tiettyyn syvyyteen. Nämä tekniikat voivat suoraan 

vahingoittaa merenpohjan luontotyyppejä, häiritä tai siirtää liikkuvia lajeja ja heikentää veden 

laatua, jos alusten liikennöinnistä ja toiminnoista aiheutuu päästöjä veteen. Merenpohjan 

fyysinen häirintä lisää sameutta ja pohjaeliöstön mahdollista tukahtumista, ja niiden 

palautuminen on samanlaista kuin asennuksen yhteydessä. Häirintä vaikuttaa samoihin 

luontotyyppeihin ja lajeihin tietyllä alueella putken kummallakin puolella. Vanhat tai hajonneet 

laatat on kenties poistettava tavanomaisesti kaivamalla. Jos merenpohjaan on laskettava 

kivenlohkareita käytöstä poistettujen putkiosuuksien suojaamiseksi, ne toimivat 

kiinnittymiseen sopivana kovana pintana pääasiassa pehmeän sedimentin alueilla. Tämä 

muuttaa näiden alueiden merenalaisia yhteisöjä.   

 

Tapauskohtaisiin arviointeihin perustuvat käytöstäpoistosuunnitelmat on yleensä tehtävä jo 

hankkeen alkaessa, ja ne vaihtelevat putken tyypin, halkaisijan, pituuden, eheyden ja kunnon 

mukaan. Vaihtoehtoja on putken paikalleen jättäminen, uudelleen käyttäminen samassa 

paikassa tai muissa paikoissa tai poistaminen ja hävittäminen mantereella. Jyllannin 

länsipuolella olevalla tanskalaisella kentällä tehdyssä käytöstäpoistovaihtoehtoja 

tarkastelleessa tutkimuksessa on todettu, että putken paikalleen jättäminen sekä 

poistaminen ja hävittäminen ovat tarkemman harkinnan arvoisia. Jos putket jätetään 
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merenpohjaan, niitä pitää seurata pitkään, jotta varmistetaan niiden stabiilius ja turvallisuus 

muille merenkäyttäjille, koska niiden kunnon huonontuminen voi kestää vuosikymmeniä 

(HSE, 1997).  

 

8.3.4. Kumulatiiviset vaikutukset 

 

Merienergiainfrastruktuurihankkeita ei toteuteta irrallaan muusta yhteiskunnasta. Ne ovat osa 

öljyä ja kaasua, CCS-tekniikkaa, merituulivoimaa ja uusiutuvaa merienergiaa koskevia 

ohjelmia, ja ne voivat sijaita muiden suunnitelmien ja hankkeiden läheisyydessä. Näiden 

toimien yhdistetty vaikutus – olipa kyse aiemmista, nykyisistä tai tulevaisuuteen 

suunnitelluista toimista – voi aiheuttaa kumulatiivisia ympäristövaikutuksia Natura 2000 -

luontotyyppeihin ja -lajeihin.  Erittäin liikkuvat lajit, kuten merinisäkkäät, kalat ja merilinnut, 

voivat olla erityisen haavoittuvaisia, koska vaikutukset voivat kohdistua niihin monessa eri 

paikassa, joista jotkin voivat olla pitkän matkan päässä toisistaan.  

 

Kumulatiivisia vaikutuksia voi aiheuttaa myös yksittäinen hanke esimerkiksi infrastruktuurin ja 

yhdessä paikassa toteutettavien toimien tiheyden vuoksi (kaapelit, putket, lautat, 

huoltoalusliikenne jne.). Kumulatiivisten vaikutusten mahdollisuus kasvaa myös, jos lähistöllä 

toteutetaan muita hankkeita. Pohjanmeren pohjoisosassa sijaitsevan Beatrice-kentän 

merituulipuiston osalta kaapelin laskemisesta aiheutuvan ennustetun melun ja 

suspendoituneiden kiintoaineiden lisääntymisen siirtokaapelityömaan lähettyvillä ei katsottu 

olevan merkittävää. Kun huomioon otettiin kuitenkin myös muut toimet samalla alueella ja 

muut lähistöllä toteutettavat avomereltä saatavaan uusiutuvaan energiaan liittyvät hankkeet, 

samanaikaisella rakennusmelulla arvioitiin olevan mahdollisia kumulatiivisia vaikutuksia 

silleihin, ankeriaisiin, lohiin ja meritaimeniin. Toisaalta kun kahta hanketta tarkasteltiin 

yhdessä, sedimentin kulkeutumiseen kohdistuvia lisävaikutuksia ei pidetty todennäköisinä 

(Arcus, 2012).  

 

Kumulatiivisten vaikutusten arviointi on tehtävä osana ympäristövaikutusten arviointia ja 

strategisten ympäristövaikutusten arviointia. Lisäksi se on lakisääteinen vaatimus 

luontotyyppidirektiivin mukaiselle suunnitelmien ja hankkeiden asianmukaiselle arvioinnille. 

Keskeisiä osa-alueita ovat mahdollisten vaikutusten rajaaminen, lieventävien toimenpiteiden 

ja seurantatoimien suunnitteleminen sekä raportointi niistä seikoista, joiden osalta tiedot ovat 

vielä epäselviä. Kumulatiivisten vaikutusten arvioinnista on sekä yleisiä että alakohtaisia 

ohjeita (ks. esimerkiksi RenewableUK, 2013), ja tarkempia tietoja on myös tämän asiakirjan 

osassa 7.3.   

 

 

8.3.5. Mahdolliset lieventävät toimenpiteet  
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Tämän asiakirjan osassa 5 on ohjeita lieventäviin toimenpiteisiin sovellettavasta 

lähestymistavasta. Tärkeimmät keinot, joilla merienergiainfrastruktuurihankkeiden 

mahdollisia vaikutuksia Natura 2000 -luontotyyppeihin ja -lajeihin voidaan lieventää, on 

lueteltu alla.   

 

Mahdollisia vaihtoehtoja lieventäviksi toimenpiteiksi energiainfrastruktuurihankkeiden eri 

vaiheissa 

 

Arviointi  

 Asennus-, käyttö- ja käytöstäpoistovaiheiden rajaaminen, seulonta ja alustava hyväksyntä, jotta 
voidaan määrittää Natura 2000 -luontotyyppeihin ja -lajeihin kohdistuvat mahdolliset paineet ja 
vaikutukset. Prosessin tässä vaiheessa on esitettävä myös lieventäviä toimenpiteitä.  

 

Reititys/sijoitus    

 Kaapeli- ja putkikäytävät on reititettävä siten, että vältetään Natura 2000 -luontotyypit ja EU:ssa 
suojeltuihin lajeihin kohdistuvat vaikutukset (ts. vältetään Posidonia-kasvustot, hylkeiden 
saalistusalueet sekä ranta- ja riistalintujen vuorovesialueella olevat ruokintapaikat). 

 Vältetään rakentamasta sähköasemia/muuntamoita Natura 2000 -alueille. 

 Vältetään reitittämästä kaapeleita ja putkia alueille, joilla on riski vaarallisten aineiden tai 
kontaminoituneiden sedimenttien häirinnästä. 

 

Jalanjälki    

 Pienennetään häiriöalueen kokoa minimoimalla kaivantokäytävät esimerkiksi ottamalla huomioon 
infrastruktuurin tyyppi ja koko sekä kaivantojen välimatka, niputtamalla kaapelit ja hyödyntämällä 
rinnakkaista reititystä. 

 Minimoidaan kaapelien väliset liitännät (järjestelmän sisäisten) tuotantolaitteiden, muuntamoiden 
ja sähköasemien sekä maalla olevien verkkoliityntäpisteiden välillä. 

 Käytetään sellaisia asennusmenetelmiä (kuten aurausta, vesipainepuhallusta, vaakasuuntaista 
porausta, työpatoja), jotka minimoivat merenpohjan ja vuorovesialueen luontotyyppien 
häiriintymisen.  

 Harkitaan mahdollisuuksia koordinoida kaivannoissa tehtävät asennustyöt ja asennetaan samalla 
lisäkapasiteettia varalle tulevaisuutta varten. 

 Minimoidaan merenpohjaan jätettävän materiaalin määrä. 
 

Ajallinen rajaus   

 Minimoidaan asennus- ja käytöstäpoistoajat häiriötä aiheuttavan ajanjakson lyhentämiseksi. 
 

Aikataulutus    

 Minimoidaan kaivutöiden sekä kaapeleiden ja putkien upottamisen välinen aika. 

 Aikataulutetaan asennus- ja käytöstäpoistotoimet siten, että vältetään sellaisia ajanjaksoja, jolloin 
suojeltujen lajien häiritsemisellä todennäköisesti on merkittäviä vaikutuksia (kuten lisääntymis- ja 
muuttoaikoina). 

 

Infrastruktuurin rakenne    



 

107 
 

 Määritetään tarvittavan infrastruktuurin koko ja tyyppi todennäköiset ympäristövaikutukset 
huomioon ottaen; valitaan esimerkiksi kaapelityyppi siten, että sähkömagneettisten kenttien 
voimakkuus ja laajuus pienenee. 

 

Operatiiviset asiat   

 Vältetään sellaisia asennus- ja käytöstäpoistomenetelmiä, jotka todennäköisesti aiheuttava melua 
ja visuaalista häiriötä (kuten vedenalaisia räjähteitä).  

 Toteutetaan lieventäviä toimenpiteitä pilaantumisvahinkojen riskin pienentämiseksi ja 
suunnitellaan valmiustoimet mahdollisia vahinkoja varten.  

 Toteutetaan lieventäviä toimenpiteitä vaikutuksen riskin vähentämiseksi, jos melu on 
todennäköinen ongelma: ryhdytään esimerkiksi aktiivisiin lieventäviin toimenpiteisiin (kuplaverhot, 
paalujen eristys, työpadot), aloitetaan paalutustyöt varovasti ja käytetään niiden aikana 
merinisäkkäiden tarkkailijoita.  

 Vähennetään sähkömagneettisen kentän voimakkuutta ja laajuutta muuttamalla kaapelin tyyppiä 
ja upotussyvyyttä. 

 Valitaan lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti sellaisia käytöstäpoistovaihtoehtoja, joilla 
minimoidaan mahdollinen ympäristövaikutus. 

 

Seuranta   

 Mahdollistetaan nopea reagointi/toiminta, jos esimerkiksi putken eheyden, kaapeleiden 
pinnoitteiden, melun, sähkömagneettisen kentän jne. raja-arvot uhkaavat ylittyä.  

 

Lainsäädäntökehys  

 Toimitaan nykyisen kansainvälisen, EU:n ja kansallisen lainsäädännön ja asianmukaisten 
ohjeiden mukaisesti (esimerkiksi MARPOL, OSPAR, strateginen YVA, AA). 

 
 
 

8.4. STRATEGISEN SUUNNITTELUN MERKITYS  

 

Merienergiainfrastruktuuri on yksi monista käyttötarkoituksista, jotka kilpailevat tilasta 

Euroopan merialueilla. Monissa osissa maailmaa mahdollisesti aiheutuvat ristiriidat 

yksilöidään merten aluesuunnittelua koskevassa prosessissa. Sitä käytetään myös, jotta 

voidaan hyödyntää aiempaa integroidumpaa ja strategisempaa lähestymistapaa, kun eri 

toimialat suunnittelevat merialueiden käyttöä sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua yhdessä.  

 

Merten aluesuunnittelun mahdolliset hyödyt (lähde: UNESCO/IOC57) 

 

Taloudelliset hyödyt: 

• varmuuden lisääminen yksityissektorilla, kun se suunnittelee uusia investointeja jopa 30 vuoden 

ajalle 

• yhteensopivien käyttötarkoitusten määrittäminen samalla kehitysalueella. 

                                                           
57 http://www.unesco-ioc-marinesp.be/msp_faq 
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• yhteensopimattomien käyttötarkoitusten välisten sekä käyttötarkoitusten ja luonnon välisten 

ristiriitojen vähentäminen. 

• lupamenettelyjen yksinkertaistaminen sekä 

• resurssien ja tilan tehokkaan käytön edistäminen. 

  

 Ympäristöhyödyt 

• biologisesti tai ekologisesti merkittävien alueiden määrittäminen 

• biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin liittyvien tavoitteiden sisällyttäminen merten 

aluesuunnitteluun ja hallintaan ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa noudattaen 

• tilan antaminen biologiselle monimuotoisuudelle ja luonnonsuojelulle sekä uusiutuville 

energiamuodoille ilmastollisista syistä 

• merellisten suojelualueiden verkostoa koskevan suunnitteluympäristön luominen sekä 

• ihmisen toiminnasta johtuvien, meren ekosysteemeihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten 

vähentäminen strategisten ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella kumulatiiviset vaikutukset 

huomioon ottaen 

• merelle tyypillisen valtavan avoimen tilan säilyttäminen pitämällä laajoja alueita vapaana 

konkreettisista käyttötarkoituksista. 

  

Yhteiskunnalliset hyödyt 

• paremmat mahdollisuudet yleisön ja hallinnon osallistumiselle sekä rajatylittävälle kuulemiselle ja 

yhteistyölle 

• valtamerten tilan käyttöä (tai käyttämättä jättämistä) koskevien päätösten mantereella olevaan 

yhteisöön ja elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten määrittäminen 

• kulttuuriperinnön määrittäminen ja suojelun parantaminen sekä 

• valtameren käyttöön liittyvien sosiaalisten ja henkisten arvojen määrittäminen ja suojeleminen. 

 

   

EU:ssa meristrategiapuitedirektiivi edellyttää, että jäsenvaltiot laativat meristrategioita omille 

aluevesilleen sekä yhteensovitettuja strategioita muiden jäsenvaltioiden kanssa Itämerelle, 

Koillis-Atlantille, Välimerelle ja Mustallemerelle. Tämä on EU:n yhdennetyn meripolitiikan 

ympäristöosio, joka edistää ekosysteemiin perustuvan lähestymistavan soveltamista 

hallinnossa ja ympäristöön liittyvien asioiden liittämistä erilaisiin toimintaperiaatteisiin. Merten 

aluesuunnittelu on määritetty alojenväliseksi välineeksi, jolla tuetaan näiden tavoitteiden 

saavuttamista. Merten aluesuunnittelun puitteista annetussa direktiivissä 2014/89/EU58 

jäsenvaltioita kehotetaan ryhtymään merten aluesuunnitteluun ja panemaan sitä koskeva 

                                                           
58 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0089&from=EN 
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suunnitelma täytäntöön. Tavoitteena on tukea merialueiden kestävää kehitystä soveltamalla 

ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa ja edistämällä asiaan liittyvien toimien ja 

käyttötarkoitusten rinnakkaiseloa. Direktiivin johdanto-osan 23 kappaleessa todetaan, että 

jos merten aluesuunnitelmilla on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia ympäristöön, niihin 

sovelletaan strategisten ympäristövaikutusten arvioinnista annettua direktiiviä, ja jos merten 

aluesuunnitelmiin sisältyy Natura 2000 -alueita, tällaiset ympäristövaikutusten arvioinnit 

voidaan päällekkäisyyksien välttämiseksi yhdistää luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 

vaatimuksiin. 

 

Merialueiden strategiseen suunnitteluun sisältyy seuraavaa: 

 kestävien toimintojen kehittäminen merialueille ja meriympäristön suojelu yhteisten 
puitteiden ja samanlaisten lakisääteisten vaikutusten perusteella 

 alueisiin liittyvien ristiriitojen vähentäminen merialueiden lisääntyvien 
käyttötarkoitusten välillä, meriympäristön suojelu mukaan luettuna, siten, että 
merialueiden sosiaaliset ja taloudelliset vaatimukset ovat yhteensopivat 
meriympäristön ja sen ekologisten toimintojen suojelun kanssa 

 EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon tukeminen  

 yhteinen lähestymistapa, jonka avulla merten aluesuunnittelua soveltavilla 
jäsenvaltioilla on mahdollisuus jakaa asiantuntemustaan.  

  

Kokemus on osoittanut, että ympäristönäkökohtien huomioiminen jo päätöksentekoprosessin 

varhaisessa vaiheessa voi johtaa siihen, että ratkaisut voidaan löytää silloin, kun 

käytettävissä on vielä paljon vaihtoehtoja.  Lisäksi se edistää avoimempaa ja 

innovatiivisempaa päätöksentekoprosessia, jonka hyödyt ja kaikkia osapuolia hyödyttävät 

ratkaisut voi olla helpompi määrittää. Myös ratkaisujen täytäntöönpano voi olla edullisempaa 

tai helpompaa. Tähän voi sisältyä myös epävirallisia strategioita ja prosesseja ennen 

virallisia suunnittelumenettelyjä tai rinnakkain niiden kanssa (esimerkiksi rannikkoalueiden 

yhdennetty käyttö ja hoito -toimintamalli). Niiden avulla voidaan ottaa huomioon erityisesti 

maan ja meren välinen vuorovaikutus tai käyttää matriiseja tietyn vaikutuksen merkityksen 

analysoimisessa. 

 

Jos tällainen alojenvälinen vuoropuhelu jätetään 6 artiklan 3 kohdan mukaisen 

lupamenettelyprosessin viimeisiin vaiheisiin, käytettävissä on paljon vähemmän vaihtoehtoja, 

jotka ovat myös huomattavasti tehottomampia alueellisen ja alakohtaisen kokonaisuuden 

osalta (ja myös niiden toteuttaminen on myös kalliimpaa). Neuvottelut voivat myös 

polarisoitua herkästi ja muuttua riitaisemmiksi.  

 

Monet merienergiainfrastruktuurihankkeet ovat myös yhä enemmän rajatylittäviä. Tämä on 

toinen syy sille, miksi strateginen suunnittelu on hyödyllistä: on tärkeää varmistaa, että 

hanketasolla, johon liittyy useita osapuolia ja lainsäädäntökehyksiä, noudatetaan yhtenäistä 

lähestymistapaa.  
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Rajatylittävää suunnittelua tehdään sekä merienergia-alalla (esimerkiksi Pohjanmeren 

maiden offshore-verkkoa koskeva aloite) että kaikkiin merten käyttötarkoituksiin liittyvissä 

toimissa (esimerkiksi BaltSeaPlan ja TPEA (Transboundary Planning in the European 

Planning) -hanke, joihin osallistuvat Espanja, Portugali, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta). 

Verkon suunnittelu Saksan talousvyöhykkeellä oleville merituulipuistoille on esimerkki 

sellaisen alakohtaisen lähestymistavan soveltamisesta, johon ympäristönsuojelunäkökohdat 

sisältyvät keskeisinä periaatteina, ja siitä, miten tämä yhdistetään monialaiseen 

aluesuunnitelmaan. Samankaltainen rajatylittävä lähestymistapa, jota sovellettaisiin 

energiansiirto- ja tuotantovaihtoehtojen suunnittelun aikana, mahdollistaisi myös laaja-

alaisten kumulatiivisten vaikutusten määrittämisen ja huomioon ottamisen ennen hankkeen 

hyväksyntää.  

 

 

Aluesuunnittelu sekä putkien ja kaapeleiden sijoittelu Saksan talousvyöhykkeellä ja offshore-

verkon suunnittelu Saksan Pohjanmeren talousvyöhykkeellä 

 

Saksan aluesuunnitelmassa määritetään aluekehitystä koskevat ohjeet sekä tavoitteet ja periaatteet, 

jotka koskevat Saksan talousvyöhykkeen toimintoja ja käyttötarkoituksia Saksan aluesuunnittelulain 

mukaisesti. Suunnitelmassa on myös määräyksiä putkien ja vedenalaisten kaapeleiden laskemisen 

yhteensovittamisesta muiden toimien, kuten laivaliikenteen, kalastuksen ja luonnonsuojelun, kanssa. 

Suunnitelmassa on määritetty prioriteettialueet laivaliikenteelle, putkille ja merituulienergian 

tuotannolle, ja näillä alueilla muut käyttötarkoitukset ovat kiellettyjä, mikäli se on kansainvälisen lain 

mukaista, elleivät muut käyttötarkoitukset ole muutoin yhteensopivia. Natura 2000 -alueilla tuuliturbiinit 

eivät kuitenkaan ole sallittuja. Aluemerelle siirtymäkohdan ja reittijakojärjestelmän välisessä 

risteyksessä vedenalaiset kaapelit, jotka on tarkoitettu talousvyöhykkeellä tuotetun energian 

siirtämiseen, on reititettävä tarkoitukseen osoitettuja kaapelikäytäviä pitkin. Suunnitelman laatimisen 

yhteydessä on tehty strategisten ympäristövaikutusten arviointi. Jotta putkien ja kaapeleiden 

laskemisesta syntyvät, meriympäristöön kohdistuvat kielteiset vaikutukset voidaan minimoida, 

suunnitelmassa edellytetään, ettei herkkien luontotyyppien alueella saa liikkua silloin, kun tietyt lajit 

ovat haavoittuvaisimmillaan. Erittäin herkän luontotyypin muodostavien hiekkasärkkien, riuttojen tai 

suojelun kannalta huolestuttavien pohjaeliöstöyhteisöjen vaurioittamista tai tuhoamista on vältettävä 

putkia ja kaapeleita laskettaessa ja käytettäessä, ja OSPAR-sopimuksen mukaisia parhaita 

ympäristökäytäntöjä on noudatettava. Lisäksi suunnitelmassa on pyritty limittämään putkia ja 

tuulipuistoja koskevat prioriteettialueet.   

 

Offshore-verkon liitännät tuulipuistoihin suunnittelee Saksan liittovaltion merenkulku- ja 

hydrografiavirasto (BSH) Saksan energialain mukaisesti. Offshore-verkkoa koskeva suunnitelma, joka 

on laadittu alakohtaista alueellista lähestymistapaa noudattaen, on ollut voimassa Pohjanmeren osalta 

maaliskuusta 2013 alkaen. Vastaavaa suunnitelmaa kehitetään parhaillaan Itämerelle. 

Suunnitelmassa määritetään niputettuihin verkkoliitäntöihin soveltuvat merituulipuistot, muuntamoiden 

sijaintipaikat, verkkoliitäntöjen ja rajatylittävien kaapeleiden (rajayhdysjohtojen) reitit sekä mahdollisten 

verkkoinfrastruktuurien välisten ristikkäisliitäntöjen reitit. Asiakirjassa noudatettujen 

suunnitteluperiaatteiden (esimerkiksi kaapeleiden niputtaminen mahdollisimman tehokkaasti ja Natura 

2000 -alueiden läpi kulkevien reittien välttäminen) tavoitteena on pienentää verkkoinfrastruktuurille 

tarvittavaa aluetta ja vähentää mahdollisia vaikutuksia meriympäristöön. Suunnitelmassa, jonka 

yhteydessä tehtiin myös strategisten ympäristövaikutusten arviointi, määritettiin seuraavien 10 vuoden 
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aikana rakennettavien offshore-verkkoliitäntöjen kapasiteetti ja oletettu rakentamisajankohta. Näiden 

suunnitelmien alueelliset määräykset yhdistetään Saksan talousvyöhykettä Pohjanmerellä ja 

Itämerellä koskevaan merten aluesuunnitteluun (BSH, 2012). 

 

Alueellinen offshore-verkkosuunnitelma Saksan talousvyöhykkeelle Pohjanmerellä, 2012 
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Liite 1: Kansalliset ja kansainväliset aloitteet 
 
 

Esimerkkejä kansallisesta lainsäädännöstä 
 
Tässä osassa esitetään esimerkkejä muun muassa kansallisesta lainsäädännöstä, joka koskee 
energiansiirtojärjestelmien vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen. 
 
Saksa 
Saksan luonnonsuojelu- ja maisemanhoitolain (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege) 41 
artiklassa säädetään, että rakennettavat pylväät ja keskijännitekaapeleiden tekniset komponentit on 
suunniteltava siten, että ne suojaavat lintuja sähköiskuilta. Niiden nykyisten keskijännitekaapeleiden 
osalta, jotka ovat lintujen kannalta vaarallisia, toimiin, joilla lintuja suojellaan sähköiskuilta, oli 
ryhdyttävä viimeistään 31. joulukuuta 2012. 
 
Slovakia 
Slovakian luonnon- ja maisemansuojelulain N:o 543/2002 Kok., sellaisena kuin se on muutettuna, 4 
pykälän 4 momentissa todetaan näin: ”Jokaisella, joka rakentaa ilmajohdoin toteutettuja sähkölinjoja 
tai toteuttaa niiden suunniteltuja uudistuksia, on velvollisuus käyttää lintujen kuolemia ehkäiseviä 
teknisiä ratkaisuja” ja ”jos sähköjohdot tai televiestintäjärjestelmät todistettavasti aiheuttavat 
lintukuolemia, luonnonsuojeluviranomainen voi määrätä, että sähköjohtoja tai televiestintäjärjestelmiä 
hallinnoivan tahon on toteutettava toimenpiteitä, joilla lintukuolemat estetään”. Paikalliset tai alueelliset 
ympäristövirastot antavat lausunnon kaikista alueellisista päätöksistä tai rakennusluvista (myös niistä, 
jotka liittyvät sähköverkkoinfrastruktuuriin). Vuonna 2007 laadittiin opas, jonka tavoitteena oli 
eliminoida sähköverkkoinfrastruktuurista johtuvien lintukuolemien mahdollisuus. Opas sisältää 
yhteenvedon oikeudellisista välineistä, kuvauksen asianmukaisista teknisistä ratkaisuista sekä 
vuoristo- että tasankoalueilla sekä ehdotuksia muista ratkaisuista (esimerkiksi oikeudellisesti ei-
sitovien kokousten järjestäminen energiayhtiöiden kanssa ennen päätöksentekoa).  
 
Espanja 
Espanjassa on hyväksytty alueellisia ja kansallisia lakeja, jotka koskevat lintuihin kohdistuvia 
sähköiskuja: asetus 178/2006 (10. lokakuuta)59, jossa vahvistetaan lintujen suojaamista 
suurjännitevoimajohdoilta Junta de Andalucíassa koskevat säännöt, ja kuninkaallinen asetus 
1432/2008 (29. elokuuta)60, jossa vahvistetaan suurjännitevoimajohtoja koskevat tekniset toimenpiteet 
lintujen suojaamiseksi. Tämä kansallinen asetus estää yhtiöitä asentamasta vaarallisia voimajohtoja 
lintujen kannalta herkille alueille (myös erityissuojelualueille). Asetuksessa säädetään muutamista 
sitovista teknisistä määräyksistä, jotka koskevat sähköpylvään rakennetta, törmäyksenestotoimia, 
töiden aikataulutusta jne. 
 
Kansainvälisten sopimusten täytäntöönpano 
Useat jäsenvaltiot ovat myös panemassa Bernin sopimuksen suositusta nro 110 täytäntöön 
säätämällä kansallisia lakeja, jotka sisältävät voimajohtojen turvallisuutta ja suunnittelua sekä 
törmäyksenestotoimia koskevat tekniset vaatimukset. 
 
 
 

Vapaaehtoiset sopimukset ja työkalut 
 
Tässä osassa esitetään esimerkkejä muun muassa vapaaehtoisista sopimuksista, jotka koskevat 
energiansiirtojärjestelmien vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen. 
 
 

                                                           
59 DECRETO 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para las instalaciones 
eléctricas de alta tensión. 
60 REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 
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Euroopan-laajuista verkkoa koskeva julistus: sähköverkon kehittäminen ja luonnonsuojelu 

Euroopassa61 

Useat eurooppalaiset kansalaisjärjestöt, siirtoverkonhaltijat ja muut sidosryhmät allekirjoittivat tämän 
julistuksen 10. marraskuuta 2011. Sen päätavoitteena on muodostaa yhteiset puitteet periaatteille, 
jotka ohjaavat sidosryhmiä, kun ne pyrkivät minimoimaan luontoympäristöön (biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin) kohdistuvat kielteiset vaikutukset, joita voi aiheutua 
sähkönsiirtojärjestelmiä kehitettäessä (sekä ilmajohtojen että maakaapeleiden yhteydessä). Julistus 
sisältää perusperiaatteet, strategista suunnittelua koskevat periaatteet (mukaan luettuna ohje ottaa 
ympäristöön kohdistuvien huolenaiheiden käsittely mukaan suunnitteluun mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa (periaate 4.1.1)), aluekartoitustyökalujen käyttöä koskevat periaatteet (4.1.4) 
sekä hankesuunnittelua ja nykyisten voimajohtojen vaikutusten pienentämistä koskevat periaatteet. 

 

 

Renewables Grid -aloite62 

Tämä on kaikkialla Euroopassa toimivien kansalaisjärjestöjen ja siirtoverkonhaltijoiden yhteistyöhanke. 
Edistämme avointa ja ympäristöasiat huomioon ottavaa verkon kehittämistä, jotta voidaan taata 
uusiutuvan energian tasainen kasvu ja energiansiirto. RGI-hankkeen jäsenet edustavat useita 
Euroopan maita. Jäseniä ovat esimerkiksi siirtoverkonhaltijat Alankomaista (TenneT), Belgiasta (Elia), 
Espanjasta (Red Eléctrica ja REE), Italiasta (Terna), Ranskasta (RTE) ja Saksasta (50Hertz ja 
TenneT) sekä Sveitsistä (Swissgrid) ja Norjasta (Statnett). Mukana ovat myös seuraavat 
kansalaisjärjestöt: WWF International, BirdLife Europe, Fundación Renovables, Germanwatch, 
Legambiente, the Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), Climate Action Network (CAN) 
Europe ja Natuur&Milieu. RGI-hanke aloitettiin heinäkuussa 2009. 

 
 

Accessible sky -sopimus63 

Unkarin ornitologia- ja luonnonsuojeluyhdistys (MME / BirdLife Unkari) allekirjoitti 26. helmikuuta 2008 
tämän sopimuksen Unkarin ympäristö- ja vesiministeriön sekä asianomaisten sähköyhtiöiden kanssa. 
Sopimuksen tavoitteena on saada kestävä ratkaisu lintuihin kohdistuviin sähköiskuihin liittyvään 
ongelmaan. Tämän sopimuksen perusteella MME laati vuonna 2008 kartan, jossa näkyvät Unkarin 
keskeiset konfliktialueet voimajohtojen ja lintupopulaatioiden välillä. Sähköyhtiöt lupasivat, että kaikki 
vaaralliset voimajohdot muutetaan linnuille aiempaa turvallisemmiksi Unkarissa vuoteen 2020 
mennessä ja että hiljattain rakennettujen voimajohtojen osalta käytetään ”lintuystävällisiä” 
hallintamenetelmiä. Sähköyhtiöt ja luonnonsuojeluasiantuntijat päivittävät yhteistyössä jatkuvasti tähän 
liittyviä parasta käytettävissä olevaa teknologiaa koskevia ohjeita ja testaavat uusia ratkaisuja kentällä.  
 
 

Lintujensuojelua ja voimajohtoja koskeva Budapestin julistus64 

Tämä julistus on hyväksytty ”Power lines and bird mortality in Europe” (voimajohdot ja lintukuolleisuus 
Euroopassa) -konferenssissa (Budapest, 13. huhtikuuta 2011). Konferenssin järjestäjätahoja olivat 
esimerkiksi MME / BirdLife Unkari, Unkarin maaseudun kehittämisministeriö ja BirdLife Europe. 
Konferenssiin osallistui Euroopan ja Keski-Aasian maita edustavia sidosryhmiä, Euroopan komissio, 
UNEP-AEWA, energiayhtiöitä ja yleishyödyllisiä laitoksia, asiantuntijoita, yrityksiä ja 
kansalaisjärjestöjä. Julistuksessa asianosaisia kehotettiin toteuttamaan yhdessä seurantatoimista 
koostuva ohjelma, jonka avulla voitaisiin minimoida tehokkaasti voimajohdoista johtuva 
lintukuolleisuus Euroopan mantereella ja sen ulkopuolella. 
 
 
Slovakian tekninen normi 
Vuonna 2009 Itä-Slovakian sähköyhtiö laati sisäisen teknisen normin, jonka nimi on ”22 kV:n 
ilmavoimajohtojen rakentaminen ja muuttaminen lintujen suojelu huomioiden”. 
 

                                                           
61 Ks. lisätietoja osoitteesta renewables-grid.eu/documents/eu-grid-declaration.html 
62 Ks. lisätietoja osoitteesta http://renewables-grid.eu/news.html 
63 Ks. lisätietoja osoitteestawww.birdlife.org/news/news/2008/03/Hungary_powerlines.html 
64 Ks. lisätietoja osoitteesta www.mme.hu/component/content/article/20-termeszetvedelemfajvedelem/1387-budapest-
conference-13-04-2011.html 

http://renewables-grid.eu/documents/eu-grid-declaration.html
http://renewables-grid.eu/news.html
http://www.birdlife.org/news/news/2008/03/Hungary_powerlines.html
http://www.mme.hu/component/content/article/20-termeszetvedelemfajvedelem/1387-budapest-conference-13-04-2011.html
http://www.mme.hu/component/content/article/20-termeszetvedelemfajvedelem/1387-budapest-conference-13-04-2011.html
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Energiaa ja biologista monimuotoisuutta koskeva aloite65 

Kun johtavat energiayhtiöt ymmärsivät, miten tärkeää oli yhdistää biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen öljyn ja kaasun käsittelemisen kehittämiseen, monet niistä alkoivat tehdä yhteistyötä 
johtavien luonnonsuojelujärjestöjen kanssa biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien käytäntöjen 
kehittämiseksi ja edistämiseksi, jotta tämä tärkeä tavoite voitiin täyttää. Niiden kumppanuus, energiaa 
ja biologista monimuotoisuutta koskeva aloite (Energy and Biodiversity Initiative, EBI) käynnistyi 
vuonna 2001 ja päättyi vuonna 2007. Sen aikana laadittiin käytännön oppaita, työkaluja ja malleja, 
joiden tavoitteena oli parantaa energiaan liittyvien toimintojen ympäristötehokkuutta, minimoida 
biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuva haitta ja maksimoida suojelun mahdollisuudet kaikkialla, 
missä kehitetään öljy- ja kaasuresursseja. 
 
 

LIFE+-ohjelma66 

Life+ on EU:n rahoitusväline, josta tuetaan ympäristön ja luonnon suojeluhankkeita. Useissa LIFE+-
hankkeissa käsiteltiin sähköverkkoinfrastruktuurien vaikutuksia lintuihin ja monissa suunnitelmissa 
lintujen suojelua. Lisäksi laadittiin sähköjohtoja koskevia määräyksiä. Seuraavassa taulukossa on 
näistä hankkeista vuodesta 2000 alkaen yhteenveto, joka ei ole tyhjentävä.  
 
 
Sähköverkkoinfrastruktuureihin ja lintuihin liittyvät LIFE+-hankkeet 
 

                                                           
65 Ks. lisätietoja osoitteesta www.theebi.org/abouttheebi.html 
66 Ks. lisätietoja osoitteesta ec.europa.eu/environment/life/ 

http://ec.europa.eu/environment/life/
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Viite Otsikko JV 

LIFE04 
NAT/ES/00003467 

ZEPA eléct. Aragón – voimajohtojen mukauttaminen Aragónin 
erityissuojelualueella 

Hankkeen yleisenä tavoitteena oli panna täytäntöön Aragónin hallinnon laatima 
strategia, jossa oli kyse ilmajohtoverkon mukauttamisesta alueen 16 
erityissuojelualueen suojelutarpeisiin. 

ES 

LIFE06 
NAT/E/00021468 

Tendidos Electricos Murcia – vaarallisten ilmajohtojen korjaaminen lintujen 
erityissuojelualueella Murcian alueella 

Hankkeessa pannaan täytäntöön Murcian aluehallinnon laatima strategia, jonka avulla 
korjataan ilmajohdot Natura 2000 -alueverkoston viiden erityissuojelualueen 
suojelutarpeiden mukaisesti. 

ES 

LIFE10 
NAT/BE/00070969 

ELIA – sähkönsiirtoverkon armeerausalustojen kehittäminen biologisen 
monimuotoisuuden parantamiskeinona 

Biologisen monimuotoisuuden alalla toteutettavan ELIA-hankkeen tavoitteena on 
kehittää innovatiivisia tekniikoita ilmajohtojen alla kulkevien käytävien luomiseen ja 
ylläpitoon maksimoimalla niiden biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvat 
mahdolliset hyödyt. 

BE 

LIFE05 
ENV/NL/00003670 

EFET – uuden ympäristöystävällisen suurjänniteilmajohdon esittely 

Hankkeen tavoitteena oli esitellä uudenlainen suurjännitejohdon ja pylvään yhdistelmä, 
jonka aiheuttama magneettikenttä on paljon tavallista heikompi. Tämä vähentää 
terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. 

NL 

LIFE00 
NAT/IT/00714271 

Po ENEL – elinympäristöjen parantaminen uudistamalla ja/tai muuttamalla Po-
joen suistoalueen kansallispuistossa olevia nykyisiä ja rakenteilla olevia 
sähkövoimalaitoksia 

Tämän LIFE Nature -hankkeen päätavoitteena oli lintujen törmäys- ja sähköiskuriskin 
pienentäminen ja poistaminen 20:llä vaaralliseksi määritetyllä alueella, joilla oli 
yhteensä noin 91 km voimajohtoja. 

IT 

Muissa LIFE-hankkeissa keskityttiin tiettyjen lintulajien suojeluun, ja siksi niissä kehitettiin toimenpiteitä, jotka 
liittyivät lintuihin kohdistuviin voimajohtojen vaikutuksiin. Karpaattien altaan alueella kohdelajina oli Aquila heliaca 
(LIFE02 NAT/H/008627 ja LIFE03 NAT/SK/000098), ja OTISHU-hankkeessa kohdelajina oli Otis tarda Unkarissa 

(LIFE04 NAT/HU/000109). ZEPA La Serena -hanke käsitteli ”La Serena y Sierras periféricas” -nimisen 
erityissuojelualueen / yhteisön tärkeänä pitämän alueen hoitoa - (LIFE00 NAT/E/007348). Grosstrappe-
hankkeessa kyse oli Itävallassa esiintyvän isotrapin rajatylittävästä suojelusta (LIFE05 NAT/A/000077 ja LIFE09 
NAT/AT/000225). Ochrona bociana białego -hankkeen tavoitteena oli suojella kattohaikarapopulaatiota OSO 
Natura 2000 Ostoja Warmińska -alueella (LIFE09 NAT/PL/000253) jne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
67 Hankkeen tiedot: 
ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE04%20NAT/ES/000034&area=1&yr=2
004&n_proj_id=2628&cfid=5499&cftoken=4d0dc811a13b045f-7045FECB-C948-3D16-E530CBE465C8D200&mode=print&menu=false 

68 Hankkeen tiedot: 
ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE06%20NAT/E/000214&area=1&yr=20
06&n_proj_id=3158&cfid=5078&cftoken=60a9b7217d1cb752-60A07C25-BB06-B077-2930A6DC7B2ADB22&mode=print&menu=false 

69 Hankkeen verkkosivu: www.life-elia.eu/ 

70 Hankkeen tiedot: ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2863 

71 Hankkeen verkkosivu: www.parcodeltapo.it/er/info/progetti.life/enel-parco/index.html 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE04%20NAT/ES/000034&area=1&yr=2004&n_proj_id=2628&cfid=5499&cftoken=4d0dc811a13b045f-7045FECB-C948-3D16-E530CBE465C8D200&mode=print&menu=false
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE04%20NAT/ES/000034&area=1&yr=2004&n_proj_id=2628&cfid=5499&cftoken=4d0dc811a13b045f-7045FECB-C948-3D16-E530CBE465C8D200&mode=print&menu=false
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE06%20NAT/E/000214&area=1&yr=2006&n_proj_id=3158&cfid=5078&cftoken=60a9b7217d1cb752-60A07C25-BB06-B077-2930A6DC7B2ADB22&mode=print&menu=false
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE06%20NAT/E/000214&area=1&yr=2006&n_proj_id=3158&cfid=5078&cftoken=60a9b7217d1cb752-60A07C25-BB06-B077-2930A6DC7B2ADB22&mode=print&menu=false
http://www.life-elia.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2863
http://www.parcodeltapo.it/er/info/progetti.life/enel-parco/index.html
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BESTGRID-hanke72 

Huhtikuussa 2013 aloitettu BESTGRID koostuu neljästä kokeiluhankkeesta, jotka toteutetaan 
Belgiassa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hankkeen aikana yhdeksän kumppania 
(siirtoverkonhaltijoita, eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä ja tutkimuslaitos) tekivät yhteistyötä 
parantaakseen verkonkehittämisprosessien paikallista ja julkista hyväksyntää. Hankkeen tavoitteena 
oli lisätä avoimuutta ja yleisön osallistumista, nopeuttaa lupamenettelyjä ottamalla 
ympäristönsuojeluvaatimukset ennalta huomioon tai jopa ylittämällä ne sekä tukea yleisön rakentavan 
osallistumisen toteutumista sellaisten eurooppalaisten energiainfrastruktuurihankkeiden 
lupamenettelyissä, jotka ovat ”yhteistä etua koskevia hankkeita”. Hankkeen aikana laadittiin 
luonnonsuojelua sähköverkon suunnittelussa koskeva käsikirja73 

 

 

EU:n liike-elämää ja biologista monimuotoisuutta koskeva kampanja74 

EU:n liike-elämää ja biologista monimuotoisuutta koskevan kampanjan aloitti eurooppalaisista 
kansalaisjärjestöistä ja yrityksistä muodostettu yhteenliittymä, ja sitä johti ja koordinoi Global Nature 
Fund. Kampanjan tavoitteena oli vahvistaa yksityissektorin sitoutumista biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin liittyviin palveluihin. Kampanjaa tuetaan Euroopan unionin 
LIFE+-ohjelmasta. Liike-elämää ja biologista monimuotoisuutta koskevia aloitteita kehitetään monissa 
osissa maailmaa, ja niitä käynnistävät eri toimijat, niin liike-elämän ulkopuolella toimivat järjestöt kuin 
yritykset ja toimialajärjestötkin. 
 
 

Portugalin liike-elämää ja biologista monimuotoisuutta koskeva aloite75  

Tämän Portugalin liike-elämää ja biologista monimuotoisuutta koskevan aloitteen tavoitteena on luoda 
pitkäkestoisten vapaaehtoisten sopimusten avulla yhteinen perusta yhteistyölle näiden kahden 
erilaisen järjestelmän, liike-elämän ja biologisen monimuotoisuuden, välillä, ja näin edistää biologista 
monimuotoisuutta koskevien strategioiden ja periaatteiden käyttöönottoa yrityksissä. Portugalilainen 
viranomainen (ICNB, luonnonsuojelusta ja biologisesta monimuotoisuudesta vastaava laitos), 
siirtoverkonhaltija ja jakeluverkonhaltija ovat laatineet oppaita vaikutuksista, joita 
energiansiirtojärjestelmistä aiheutuu biologiselle monimuotoisuudelle. 
 

Slovakian valtion luonnonsuojelukomitean toteuttamat toimet76 

Slovakian valtion luonnonsuojelukomitea (ympäristöministeriön asiantuntijaelin) tekee yhteistyötä 
kolmen suurimman (Slovakian itä-, keski- ja länsiosissa toimivan) sähkönjakeluyrityksen kanssa. Tätä 
yhteistyötä tukevat myös ornitologiset kansalaisjärjestöt, ja sitä on tehostettu useilla LIFE-hankkeilla. 
Yhteistyön tuloksia ovat esimerkiksi kirjallinen sopimus sekä strategia, jolla eliminoidaan 22 kV:n 
voimajohdoista linnuille aiheutuvia uhkia. Vuotuisten suunnitelmien laatiminen, ensisijaisten alueiden 
vaiheittainen määrittäminen, menetelmiin liittyvä yhteistyö sekä lieventävien toimenpiteiden 

                                                           
72 http://www.bestgrid.eu/ 
 
73 http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D7.2_Guidelines_Protecting_Nature.pdf 
 
74 Ks. lisätietoja osoitteesta www.business-biodiversity.eu/ 
75 Ks. lisätietoja osoitteesta www.business-biodiversity.eu/default.asp?Menue=132&News=70 
76 Ks. lisätietoja osoitteesta www.sopsr.sk/web 

http://www.bestgrid.eu/
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D7.2_Guidelines_Protecting_Nature.pdf
http://www.business-biodiversity.eu/
http://www.business-biodiversity.eu/default.asp?Menue=132&News=70
http://www.sopsr.sk/web/
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edistäminen ja testaaminen ovat vain muutamia esimerkkejä pitkäaikaisesta yhteistyöstä, jota on 
tehostettu useilla LIFE-hankkeilla. 
 
 
 
 
Oleelliset kansainväliset luontoa ja biologista monimuotoisuutta koskevat yleissopimukset ja 
muut sopimukset  
 
Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot sekä useimmat muut Euroopan maat ovat monien oleellisten 
kansainvälisten ympäristöön liittyvien yleissopimusten ja muiden sopimusten osapuolia. 
Eurooppalaisissa ja kansallisissa oikeudellisissa kehyksissä, jotka koskevat luonnon ja biologisen 
monimuotoisuuden suojelua, on siis täysimääräisesti otettava huomioon myös näiden yleissopimusten 
ja muiden sopimusten nojalla velvoittavat sitoumukset.   
 
Nämä yleissopimukset ja sopimukset ovat auttaneet muovaamaan biologista monimuotoisuutta 
koskevaan politiikkaan ja lainsäädäntöön liittyvää oikeudellista kehystä EU:ssa. Lisäksi ne ovat 
auttaneet määrittelemään EU:n ja muiden maiden välistä suhdetta. Jäljempänä esitellään Euroopan 
energiainfrastruktuurien ja luonnonsuojelun kannalta oleellisimmat sopimukset. Useat maat ovat myös 
hyväksyneet tiettyjä energiainfrastruktuureja sekä luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa koskevia 
suosituksia ja päätöslauselmia, etenkin sellaisia, jotka koskevat ilmajohtoja77.  
 
Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus78 
Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus on maailmanlaajuinen sopimus, joka hyväksyttiin 
Rio de Janeirossa kesäkuussa 1992. Siinä laajennettiin biologisen monimuotoisuuden suojelun 
laajuutta lajeista ja luontotyypeistä biologisten resurssien kestävään käyttöön, josta hyötyy koko 
ihmiskunta. Tähän mennessä yleissopimuksen osapuolina on 193 maata.  
 
Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön 
suojelusta79 
Bernin sopimus tuli voimaan vuonna 1982. Sillä on ollut suuri merkitys biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämiseen liittyvän työn tehostamisessa Euroopassa. Sen ovat ratifioineet 45 Euroopan neuvoston 
jäsenvaltiota, Euroopan unioni sekä neljä Afrikan maata. Tämän sopimuksen tärkeä tavoite on 
erityisten suojelutoimien alueiden muodostaman Emerald-verkoston80 luominen. Kyseinen verkosto 
toimii EU:n Natura 2000 -verkoston rinnalla. Bernin sopimuksen pysyvä komitea antoi vuonna 2004 
suosituksen (nro 110), joka koski maanpäällisten sähkönsiirtojärjestelmien (voimajohtojen) 
aiheuttamien, lintuihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten minimointia81. Vuonna 2011 pysyvä 
komitea pyysi sopimuksen osapuolia raportoimaan puolivuosittain suosituksen nro 110 
täytäntöönpanon etenemisestä. 
 
Yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta82 
Tämän yleissopimuksen, ns. Bonnin sopimuksen, tavoitteena on suojella muuttavia lajeja niiden koko 
luontaisella levinneisyysalueella. Se tuli voimaan vuonna 1983, ja sen on allekirjoittanut nyt 116 
osapuolta. Monet tämän yleissopimuksen nojalla allekirjoitetut päätöslauselmat, suositukset ja 
sopimukset ovat merkityksellisiä muuttavien eläinten ja energiainfrastruktuurien (etenkin ilmajohtojen) 
välisten konfliktien ratkaisemisessa:  

Muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelua koskevan yleissopimuksen päätöslauselmassa 7.483, 
joka koskee muuttolintujen sähköiskuriskiä, kaikkia sopimuspuolia ja muita tahoja kehotetaan 
pienentämään sähköiskuriskiä toteuttamalla asianmukaisia toimia sähkölinjojen suunnittelussa ja 
rakentamisessa. 

                                                           
77 Tiedot perustuvat tilanteeseen 2. heinäkuuta 2012. 
78 www.cbd.int  
79 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp  
80 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp  
81 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-
Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 
82 www.cms.int  
83 Päätöslauselma on saatavana esimerkiksi osoitteesta 
www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf 

http://www.cbd.int/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf
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Toimenpideluettelo, joka sisältyy asiakirjaan UNEP/CMS/Inf.7.21. 

Afrikan ja Euraasian muuttavien petolintujen suojelua koskevan yhteistyöpöytäkirjan (petolintuja 
koskevan yhteistyöpöytäkirjan)84 toimintasuunnitelmassa voimajohtoja pidetään ensisijaisina uhkina 
linnuille, ja suunnitelmassa esitetään ensisijainen toimenpide niiden vaikutusten pienentämiseksi. 
Suunnitelman tavoitteena on ”b. Edistää mahdollisimman tiukkojen ympäristövaatimusten 
käyttöönottoa myös ympäristövaikutusten arviointien avulla rakenteiden suunnittelussa ja 
rakentamisessa, jotta niiden vaikutukset, etenkin törmäyksen ja sähköiskun riski, voidaan minimoida 
lajeilla, ja pyrkiä minimoimaan nykyisten rakenteiden vaikutus, kun käy ilmi, että ne vaikuttavat 
kielteisesti kyseisiin lajeihin”.  

Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan seuraavat neljä voimajohtoja ja petolintuja koskevaa toimea: 

 1.4 Tarkistetaan asiaan liittyvä lainsäädäntö ja ryhdytään mahdollisuuksien mukaan toimiin 
sen varmistamiseksi, että lainsäädännössä edellytetään kaikkien uusien voimajohtojen 
suunnittelemista siten, että petolintujen sähköiskun riski vältetään. 

 2.3 Tehdään riskianalyysi tärkeissä paikoissa (myös niissä, jotka on lueteltu petolintujen 
suojelua Afrikassa ja Euraasiassa koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan taulukossa 3), jotta 
voidaan määrittää tahattoman kuolleisuuden todelliset tai mahdolliset merkittävät syyt, jotka 
johtuvat ihmisestä (mukaan luettuina tulipalo, myrkyttäminen, torjunta-aineiden käyttö, 
voimajohdot, tuulivoimalat), ja ryhtyä toimiin tarvittaessa. 

 3.2 Ryhdytään toimiin sen varmistamiseksi, että nykyiset voimajohdot, jotka aiheuttavat 
suurimman riskin petolinnuille, muutetaan sellaisiksi, että petolintujen sähköiskun riski 
vältetään, mikäli nämä toimet ovat toteutuskelpoisia. 

 5.5 Seurataan voimajohtojen ja tuulipuiston vaikutuksia petolintuihin ja analysoidaan olemassa 
olevat tiedot, kuten rengastustiedot.  

 
Sopimus Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta 85 (AEWA) kehottaa 
ryhtymään koordinoituihin toimiin kaikkien muuttoreittien tai muuttokäytävien varrella. Sopimus tuli 
voimaan vuonna 1999. Sopimus kattaa 119 maata ja 235 vesilintulajia. Euroopan yhteisö ratifioi 
AEWA-sopimuksen vuonna 2005.  

                                                           
84 www.cms.int/species/raptors/index.htm  
85 www.unep‐ aewa.org  
86 Nämä asiakirjat ovat saatavilla osoitteista 
www.cms.int/bodies/COP/cop10/docs_and_inf_docs/inf_38_electrocution_review.pdf ja www.unep-
aewa.org/meetings/en/stc_meetings/stc7docs/pdf/stc7_20_electrocution_guidelines.pdf  

Kuva: UNEP/AEWA-ohjeet86 

 

Saksalainen energiayhtiö RWE Rhein-Ruhr Netzservice GmbH (RWE RR NSG) 

ja UNEP/AEWAn sihteeristö allekirjoittivat kumppanuussopimuksen Bonnin 

yleissopimuksen pysyvän komitean 37. kokouksessa (Bonn, 23. ja 24. 

marraskuuta 2010). Tämän sopimuksen perusteella RWE RR NSG antoi 

avustusta muuttolintujen ja sähköenergiaverkkojen välisten, Afrikan-Euraasian 

alueella ilmenevän konfliktin riippumattoman arvioinnin toteuttamiseen (Prinsen ja 

muut, 2011) ja tällaisen konfliktin lieventämiseen ja välttämiseen tähtäävien 

ohjeiden suunnittelemiseen (Prinsen ja muut, 2012). 

 

Vuoden 2010 lopussa UNEP/AEWAn sihteeristö (Bonnin yleissopimuksen ja siihen liittyvän petolintuja 

koskevan yhteistyöpöytäkirjan nojalla) antoi arvioinnin ja ohjeiden laatimisen asiantuntijaorganisaatioiden 

kansainvälisen yhteenliittymän tehtäväksi. Näissä ohjeissa esitetään erilaisia teknisiä ja lainsäädäntöön 

liittyviä toimintamalleja, joiden tavoitteena on välttää muuttolintuihin kohdistuvien sähköiskujen ja törmäysten 

vaikutukset Afrikan ja Euraasian alueella tai lieventää niitä. Lisäksi ohjeissa annetaan lieventävien ja 

ehkäisevien toimenpiteiden tehokkuuden arviointia ja seurantaa koskevia ehdotuksia. 

Virallisten kuulemisten jälkeen nämä ohjeet hyväksyttiin osapuolten viidennessä kokouksessa sopimuksen IV 

artiklassa tarkoitetuiksi suojeluohjeiksi (päätöslauselmaluonnos AEWA/MOP5 DR10: suojeluohjeiden 

tarkistaminen ja hyväksyminen). Euroopan unioni on tämän sopimuksen osapuoli, kuten myös useimmat 

www.cms.int/species/raptors/index.htm
http://www.unep‐aewa.org/
http://www.cms.int/bodies/COP/cop10/docs_and_inf_docs/inf_38_electrocution_review.pdf
http://www.unep-aewa.org/meetings/en/stc_meetings/stc7docs/pdf/stc7_20_electrocution_guidelines.pdf
http://www.unep-aewa.org/meetings/en/stc_meetings/stc7docs/pdf/stc7_20_electrocution_guidelines.pdf
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Euroopan lepakkokantojen suojelusta tehty sopimus87 (EUROBATS) koskee kaikkien Euroopasta 
tavattavien 45 lepakkolajin suojelua. Sopimus tuli voimaan vuonna 1994. Tällä hetkellä 32 maata on 
allekirjoittanut sen. Sopimukseen liittyviä keskeisiä toimia ovat yhteisten suojelustrategioiden 
täytäntöönpano ja kansainvälinen kokemusten vaihto.  

Sopimus Itämeren, Koillis-Atlantin, Irlanninmeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta88 

(ASCOBANS) Tämän sopimuksen tavoitteena on koordinoida kymmenen sopimuspuolen välisiä 
toimia, joilla vähennetään sivusaaliiden, elinympäristön häviämisen, meren pilaantumisen ja akustisten 
häiriöiden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia. Sopimus tehtiin vuonna 1991. Melusaasteen haitallisia 
vaikutuksia pikkuvalaisiin koskeva päätöslauselma, jolla on merkitystä myös energiainfrastruktuurien 
mahdolliseen vaikutukseen, hyväksyttiin vuonna 2006.  

Mustameren ja Välimeren valaiden suojelusopimus89 (ACCOBAMS) on yhteistyöjärjestely, joka 
koskee meren biologisen monimuotoisuuden suojelua Välimeren ja Mustanmeren alueilla. Sen 
päätavoitteena on vähentää pikkuvalaisiin kohdistuvaa uhkaa ja lisätä tietoa niistä näillä merialueilla. 
Sopimus tuli voimaan vuonna 2001. 
 
Vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskeva 
yleissopimus90 
”Ramsarin yleissopimus” on hallitustenvälinen sopimus, jossa vahvistetaan vesiperäisten maiden 
suojelua ja järkevää käyttöä koskevien kansallisten toimien ja kansainvälisen yhteistyön puitteet. 
Sopimus hyväksyttiin vuonna 1971, ja sitä muutettiin vuosina 1982 ja 1987. Sopimuksessa on tällä 
hetkellä 160 osapuolta, ja Ramsarin yleissopimuksessa olevaan luetteloon kansainvälisesti 
merkittävistä vesiperäisistä maista on lisätty tähän mennessä 2006 paikkaa kaikkialta maailmasta. 
Ylikansallisten elinten, kuten Euroopan unionin, ei edellytetä ratifioivan sopimusta, mutta kaikki EU:n 
jäsenvaltiot ovat sen sopimuspuolia.  
 
Yleissopimus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta91 
Tämä ns. OSPAR-sopimus ohjaa kansainvälistä yhteistyötä monissa asioissa, joita ovat esimerkiksi 
meren biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu, rehevöityminen ja vaarallisten 
aineiden vaikutukset sekä seuranta ja arviointi. Sopimus tehtiin vuonna 1992, kun aiemmat Oslon ja 
Pariisin sopimukset (vuosilta 1972 ja 1974) yhdistettiin. Tämän sopimuksen nojalla on aloitettu useita 
tutkimuksia, joissa tarkastellaan energiainfrastruktuurin mahdollista vaikutusta meriympäristöön.  
 
Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus92 
HELCOM-sopimus tai Helsingin yleissopimus kattaa Itämeren altaan sekä kaikki sen valuma-alueella 
olevat sisävesistöt. Se hyväksyttiin vuonna 1980, ja sitä tarkistettiin vuonna 1992. Sopimuspuolia ovat 
kaikki Itämerta ympäröivät maat ja EU.  
 
Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskeva yleissopimus93 
Ns. Barcelonan yleissopimuksen tavoitteena on ensisijaisesti säännellä ja vähentää kaikenlaisten 
pilaavien aineiden kielteistä vaikutusta Välimeren altaassa. Sopimus tehtiin vuonna 1976, ja sitä 
muutettiin viimeksi vuonna 1995. Useimmat Välimereen rajautuvat maat ovat allekirjoittaneet sen. 
 
Pohjanmeren maiden offshore-verkkoaloite 
Pohjanmeren maiden offshore-verkkoaloite on Pohjanmeren alueen maiden sopimus offshore-
verkkojen kehittämisestä. Sen tavoitteena on etenkin ”helpottaa offshore- ja onshore-verkkojen 
strategista, koordinoitua ja kustannustehokasta kehittämistä”. 

                                                           
87 www.eurobats.org  
88 www.ascobans.org  
89   www.accobams.org  
90 www.ramsar.org  
91 www.ospar.org 
92 www.helcom.fi 
93 www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm  

jäsenvaltiot. Ohjeista on osapuolille apua niiden täyttäessä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. 

http://www.eurobats.org/
http://www.ascobans.org/
http://www.accobams.org/
http://www.ramsar.org/
http://www.ospar.org/
http://www.helcom.fi/
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
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Liite 2 Järjestelmällinen tärkeysjärjestyksessä oleva 
luettelo lintujen ja voimajohtojen välisistä vaikutuksista 
(Birdlife, 2013) 

Vaikutuksen tyyppi 
Vaikutuksen 
tila1 

Vakavuus/ 
merkittävyys2 

Palautuvuus3 
Vaikutuksen 
laajuus4 

Kumulatiivinen 
vaikutus5 

Kielteinen – ekologinen ja 
fysiologinen 

     

Kuolleisuus Välitön Suuri Osittain 
palautuva 

Monikansallinen Suuri 

Sähköisku  Vahvistettu Suuri Osittain 
palautuva 

Monikansallinen Suuri 

Törmäys Potentiaalinen Kohtalainen Osittain 
palautuva 

Alueellinen Suuri 

Luontotyypin häviäminen ja 
pirstoutuminen 

Mahdollinen Kohtalainen Osittain 
palautuva 

Alueellinen Keskisuuri 

Häiriö/siirtyminen  Mahdollinen Kohtalainen Osittain 
palautuva 

Paikallinen Keskisuuri 

Sähkömagneettinen kenttä Mahdollinen Tuntematon Tuntematon Monikansallinen Tuntematon 

Kielteinen – taloudellinen      

Sähkölaitosten tulonmenetys      

Menetetyt tulot Vahvistettu Suuri 
Osittain 
palautuva 

Monikansallinen Suuri 

Sähkönsaannin palauttaminen Vahvistettu Suuri 
Täysin 
palautuva 

Monikansallinen Suuri 

Laitteiden korjaus Vahvistettu Suuri 
Täysin 
palautuva 

Monikansallinen Suuri 

Pesien poistaminen ja muut 
eläinten aiheuttamien 
vahinkojen torjuntatoimet 

Vahvistettu Kohtalainen 
Täysin 
palautuva 

Monikansallinen Keskisuuri 

Hallinnon ja johdon työaika Vahvistettu Suuri 
Osittain 
palautuva 

Monikansallinen Suuri 

Kuluttajat eivät saa palvelua ja 
kielteinen julkisuuskuva 

Vahvistettu Suuri 
Osittain 
palautuva 

Monikansallinen Suuri 

Sähköjärjestelmän 
luotettavuuden heikentyminen 

Vahvistettu Suuri 
Osittain 
palautuva 

Monikansallinen Suuri 

Maankäyttäjien tulonmenetys Vahvistettu Suuri 
Osittain 
palautuva 

Monikansallinen Suuri 

Metsästys ja riistanhoito Vahvistettu Suuri 
Osittain 
palautuva 

Kansallinen Suuri 

Maatalouden maankäyttö, 
kastelu 

Vahvistettu Pieni Palautumaton Kansallinen Pieni 

Metsätalous Vahvistettu Kohtalainen Palautumaton Kansallinen Kohtalainen 

Myönteinen – ekologinen      

Korvaava lisääntymis- Vahvistettu, Suuri - Monikansallinen - 
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Vaikutuksen tyyppi 
Vaikutuksen 
tila1 

Vakavuus/ 
merkittävyys2 

Palautuvuus3 
Vaikutuksen 
laajuus4 

Kumulatiivinen 
vaikutus5 

/pesimispaikka välitön 

Levähdys-, nukkumis- ja 
saalistuspylväät 

Vahvistettu, 
välitön 

Suuri - Monikansallinen - 

Luontotyypin luonti ja hoito 
Vahvistettu, 
välitön 

Kohtalainen - Kansallinen - 

 
(Lähteet: McCann, 2005; APLIC, 2006 ja van Rooyen, 2012. Täydennetty tästä arvioinnista saaduilla tiedoilla.) 
 
1. Vaikutuksen tila: Mahdollinen – vahvistettu 
Välitön vaikutus: Ympäristöön kohdistuva vaikutus, joka on suora seuraus voimajohdoista. Esimerkki: lintujen kuolleisuus 
sähköiskun tai voimajohtoihin törmäämisen vuoksi. 
Välillinen vaikutus: Ympäristöön kohdistuva vaikutus, joka ei ole suora seuraus voimajohdoista; aiheutunut usein kaukana 
monimutkaisesta reitistä tai sen seurauksena. Tästä käytetään toisinaan myös nimitystä toisen tai kolmannen tason vaikutus 
tai toissijainen vaikutus. Esimerkki: Pohjavedenpinnan korkeuden muutokset, jotka vaikuttavat lähistöllä oleviin kosteikkoihin, 
jolloin aiheutuu kyseisen kosteikon ekologiaan kohdistuva vaikutus. 
2. Vaikutuksen vakavuus/merkittävyys: pieni – kohtalainen – suuri 
3. Palautuvuus  
Palautumaton: Vaikutus on palautumaton, eikä lieventäviä toimenpiteitä ole. 
Todennäköisesti palautumaton: Vaikutus on todennäköisesti palautumaton tehokkaista lieventävistä toimenpiteistä 
huolimatta. 
Osittain palautuva: Vaikutus on osittain palautuva, mutta se edellyttää tavallista tehokkaampia lieventäviä toimenpiteitä. 
Täysin palautuva: Vaikutus on palautuva vähäisiä lieventäviä toimenpiteitä toteuttamalla. 
4. Vaikutuksen laajuus: Paikkakohtainen – paikallinen – alueellinen – kansallinen – monikansallinen   
5. Kumulatiivinen vaikutus: Vähäinen – pieni – keskisuuri – suuri 
Muiden aiempien, nykyisten tai kohtuudella ennakoitavien toimien aiheuttamista vähäisistä muutoksista johtuvat sekä 
voimajohtojen vaikutukset yhdessä. Esimerkki: Useita muutoksia, joiden yksittäiset vaikutukset ovat merkityksettömiä mutta 
joilla on yhdessä kumulatiivinen vaikutus. Esimerkki: voimajohtoalueen rakentamisella voi olla merkityksetön vaikutus lintujen 
luontotyypin käyttöön, mutta kun sen ohella otetaan huomioon useat lähistöllä sijaitsevat voimajohtoalueet, niillä voi olla 
merkittävä kumulatiivinen vaikutus paikalliseen ekologiaan ja maisemaan, koska voimajohdot voivat muodostaa tehokkaan 
linjaesteen lintujen ja niille suotuisten luontotyyppien välille. 
(Lähteet: Walker ja Johnston, 1999, ja van Rooyen, 2012) 
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Liite 3 Yhteenveto näytöstä, joka koskee voimajohtojen 
populaatiotason vaikutusta maailmanlaajuisesti 
uhanalaisiin (IUCN, 2012) lintulajeihin 

Laji 
Päävaikutu
s 

Sijainti 
Tutkimukse
n ajankohta 

Kuolleet 
linnut 

Päätelmät 
Keskeiset 
tutkimuks
et 

Kiharapelikaani 
 Pelecanus 
crispus  
 

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
törmäysten 
vuoksi. 

Porto-Lago, 
Kreikka 
(talvehtimisalu
e) 

1985–1987 

28 kuollutta 
yksilöä (69 % 
1-vuotiaita, 31 
% 
keskenkasvuisi
a) 

Laittoman ampumisen 
vaikutuksiin yhdistettynä 
lisääntyvien parien määrän 
arvioitu väheneminen 
Kreikassa ja Bulgariassa 
kolmen vuoden aikana 1,3–
3,5 %  

Crivelli, 1988 

Kiljuhanhi  
Anser 
erythropus  
 

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
törmäysten 
vuoksi. 

- - - 

Saattaa lisätä kuolleisuutta. 
Mahdollinen tekijä, mutta 
merkitys tuntematon. On 
otettava huomioon 
ympäristövaikutusten 
arvioinnissa. 

AEWA, 2008 

Punakaulahan
hi  
Branta ruficollis  
 

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
törmäysten 
vuoksi. 

- - - 

Sellaisia kvantitatiivisia 
tietoja tai ennustemalleja ei 
ole, joilla voitaisiin arvioida 
törmäyskuolleisuuden 
vaikutusta 
punakaulahanhipopulaatioi
hin. Mahdollinen uhka, 
mutta merkitys tuntematon. 

BSPB, 2010 

Pikkukorppikot
ka  
Neophron 
percnopterus  

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
sähköiskujen 
vuoksi. 

Port Sudan, 
 Sudan 

1982, 1983, 
2005, 2010 

48+2+5+17 
kuollutta 
yksilöä 

Kaikki linnut löydettiin 
samalta 31 km:n pituiselta 
voimajohto-osuudelta. 
0,055 kuollutta lintua yhtä 
pylvästä kohti. 
Kuolleisuuden 
suuruusluokka on täysin 
yhdenmukainen sen 
havainnon kanssa, että 
mahdolliset 
lähdepopulaatiot ovat 
pienentyneet Israelissa, 
Syyriassa, Turkissa ja 
Jordaniassa. Tämä 
osoittaa, että sähköiskujen 
aiheuttamalla 
kuolleisuudella voi 
mahdollisesti olla 
populaatiotason vaikutuksia 
laajemmalla 
maantieteellisellä alueella. 

Angelov ja 
muut, 2012 
Nikolaus, 
1984, 
Nikolaus, 
2006 

Kiljukotka 
Aquila clanga  

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
sähköiskujen 
vuoksi. 

Venäjä, 
Kazakstan 

1990–2010 

6 yksilöä 
(2 082 km:n 
tutkimusalueell
a) 

Mahdollinen tekijä, mutta 
merkitys on oletettavasti 
pieni.  

Karyakin, 
2012 

Keisarikotka 
Aquila heliaca  

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
sähköiskujen 
vuoksi. 

Unkari 2001–2009 
20 yksilöä 
90:stä  

Sähköiskujen osuus 
kokonaiskuolleisuudesta 
22,22 % Siitä huolimatta, 
että Unkarissa on jo miltei 
20 vuoden ajan muutettu 
sähköpylväitä lintuja 
vahingoittamattomiksi, 
sähköiskut ovat yhä 

Horváth ja 
muut, 2011 
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Laji 
Päävaikutu
s 

Sijainti 
Tutkimukse
n ajankohta 

Kuolleet 
linnut 

Päätelmät 
Keskeiset 
tutkimuks
et 

useiden petolintujen, 
esimerkiksi keisarikotkan, 
tärkeimmistä kuolleisuuden 
syistä. 
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Laji 
Päävaikut
us 

Sijainti 
Tutkimuks
en 
ajankohta 

Kuolleet 
linnut 

Päätelmät 
Keskeiset 
tutkimuks
et 

Keisarikotka Aquila 
heliaca 

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
sähköiskujen 
vuoksi. 

Bulgaria 2010–2011 5 yksilöä 15:stä 

Satelliittiseuranta 
osoitti, että 
sähköiskujen osuus 
kokonaiskuolleisuude
sta oli 33 %. 

BSPB, 2011 

Pyreneidenkeisariko
tka Aquila adalberti  

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
sähköiskujen 
vuoksi. 

Doñana, 
Andalusia, 
Espanja 

1974–2009 
63 sähköiskuun 
kuollutta yksilöä 

39. Sähköiskujen 
osuus 
kokonaiskuolleisuude
sta 87 % Muutos 
kuolleisuuden 
pääsyissä kahden 
ajanjakson välillä 
(ennen lintujen 
sähköiskujen 
torjunnasta 
Andalucían alueella 
annetun pakottavan 
sääntelyn 
hyväksyntää ja sen 
jälkeen). 
Lieventävien toimien 
toteuttamisen jälkeen 
sähköiskujen määrä 
on pienentynyt 
tuntuvasti sekä 
Doñanan (-96,90 %) 
että Andalucían (-
61,95 %) alueella.  

López-López, 
2011 

Pyreneidenkeisariko
tka Aquila adalberti  

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
sähköiskujen 
vuoksi. 

Doñana NP, 
 Andalusia, 
Espanja 

1957–1989 
6 aikuista, 33 
keskenkasvuista 
yksilöä 

Osuus 
täysikasvuisten 
lintujen 
kuolleisuudesta 46,1 
% ja 
keskenkasvuisten 
lintujen 
kuolleisuudesta 39,8 
%. 

Ferrer, 2001 

Pyreneidenkeisariko
tka Aquila adalberti  

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
sähköiskujen 
ja törmäysten 
vuoksi. 

Espanja 1989–2004 115 + 6 yksilöä 

Sähköiskujen osuus 
kokonaiskuolleisuude
sta oli 47,7 % 
(todennäköisesti 
yliarvioitu) ja 
törmäysten osuus 
2,48 %.  
Esiaikuiset linnut 
(subadults) saivat 
sähköiskuja oletettua 
useammin, ja 1–2 
kalenterivuoden 
ikäiset linnut saivat 
useammin 
sähköiskuja kuin 
linnut, joiden ikä oli 
3–4 kalenterivuotta. 
Sähköiskuja aiheutui 
eniten syksyllä ja 
talvella sekä 
väliaikaisilla 
asutusalueilla. 

González ja 
muut, 2007 

Aavikkohaukka  Lisääntynyt Unkari, 2007–2010 5 aavikkohaukkaa Kuolleisuus oli 7,0 % Prommer, 
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Laji 
Päävaikut
us 

Sijainti 
Tutkimuks
en 
ajankohta 

Kuolleet 
linnut 

Päätelmät 
Keskeiset 
tutkimuks
et 

Falco cherrug kuolleisuus 
sähköiskujen 
vuoksi. 

Slovakia, 
Itävalta, 
Ukraina, 
Romania 

71:stä 
satelliittiseurannas
sa olevasta 
linnusta  

(n=71). Laskennassa 
on otettu huomioon 
vain vahvistetut 
tapaukset, joten 
todelliset luvut ovat 
varmasti suurempia. 

Saker LIFE, 
2011  

Lännenkaulustrappi 
 Chlamydotis 
undulata  

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
törmäysten 
vuoksi. 

Fuerteventura
, Lanzarote, 
Kanariansaar
et, Espanja 

2008  

Lännenkaulustrapin 
koko populaatiosta 
kuoli vuodessa 
arviolta 25,5 
prosenttia.  

Garcia-del-
Rey ja 
Rodriguez-
Lorenzo, 
2011 

Isotrappi  
Otis tarda  

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
törmäysten 
vuoksi. 

Lounais-
Espanja. 

1991–1993 15 yksilöä 
4+8+4 km pitkät 
voimajohto-osuudet 
tutkittiin. 

Janss, 2000 
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Liite 4 Esimerkkejä voimajohtojen vaikutuksista 
lintudirektiivin liitteessä I lueteltujen lajien 
metapopulaatioihin 

Laji Päävaikutus Sijainti 
Tutkimuksen 
ajankohta 

Kuolleet linnut Päätelmät 
Keskeiset 
tutkimukset 

Kattohaikara  
Ciconia 
ciconia 

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
sähköiskujen 
ja törmäysten 
vuoksi. 

Saksa - 
226 tapausta 1 185 
rengashavainnosta  

Havaittujen tapausten syyksi 
oli ilmoitettu ”ilmajohdot”. 

Riegel & 
Winkel, 1971 

Kattohaikara  
Ciconia 
ciconia  

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
sähköiskujen 
ja törmäysten 
vuoksi. 

Sveitsi 1984–1999 

195 tapausta 416 
kuolleesta linnusta 
Otoksen suuruus: 
2 912 rengastettua 
yksilöä. 

Kattohaikaroilla 
voimajohdoista johtuva 
kuolleisuus on merkittävää: 
noin yksi neljästä nuoresta 
linnusta ja yksi 17 aikuisesta 
linnusta kuolee joka vuosi 
voimajohtoon törmäykseen tai 
siitä johtuvaan sähköiskuun. 

Schaub & 
Pradel, 2004 

Kattohaikara  
Ciconia 
ciconia 

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
sähköiskujen 
ja törmäysten 
vuoksi. 

Keski-
Espanja 

1999–2000 

Sähköiskuun kuoli 
51 yksilöä ja 
törmäykseen 101 
yksilöä.  

Noin 1 % haikaroista kuoli 
lisääntymisen jälkeisessä 
muutossa, ja 5–7 % 
populaatiosta kuoli talvella. 

Garrido & 
Fernández-
Cruz, 2003 

Vuorikotka 
Aquila 
fasciata 

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
törmäysten 
vuoksi. 

Katalonia, 
Espanja 

1990–1997 
2 yksilöä 12 
lisääntyvästä 
yksilöstä 

Törmäysten osuus 
vuotuisesta kuolleisuudesta 
on 17 %. Populaatiotasolla 
tämä on vakava ongelma. 
Aikuisten lintujen vuotuinen 
kuolleisuus voi olla 2–6 %, 
jotta populaatio pysyy 
tasapainossa. 

Manosa & 
Real, 2001 

Vuorikotka 
Aquila 
fasciata 

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
sähköiskujen 
vuoksi. 

Katalonia, 
Espanja 

1990–1997 
6 yksilöä 12 
lisääntyvästä 
yksilöstä 

Sähköiskujen osuus 
vuotuisesta kuolleisuudesta 
on 50 %. Populaatiotasolla 
tämä on vakava ongelma. 
Aikuisten lintujen vuotuinen 
kuolleisuus voi olla 2–6 %, 
jotta populaatio pysyy 
tasapainossa. 

Manosa & 
Real, 2001 

Huuhkaja  
Bubo bubo 

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
sähköiskujen 
vuoksi. 

Sveitsi - - 

Sähköiskujen ja törmäysten 
osuus oli yli 50 % kaikista 
muista kuin luonnollisista 
syistä johtuvista kuolemista. 
Populaation tila oli kriittinen. 
Siihen olisi vaikuttanut 
lintujen siirtyminen muista 
lähellä olevista populaatiosta 
sen jälkeen, kun kaikkia muita 
kuin luonnollisten kuolemien 
lähteitä olisi lievennetty. 

Schaub, 2010 

Huuhkaja  
Bubo bubo 

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
sähköiskujen 
vuoksi. 

Italia - - 

Sähköiskuihin liittyvä reviirin 
hylkääminen on johtanut 
voimakkaasti pienenevään 
harvalukuiseen populaatioon. 

Sergio, 2004 

Pikkutrappi  
Tetrax tetrax 

Lisääntynyt 
kuolleisuus 
törmäysten 
vuoksi. 

Portugali - - 

Portugalin populaatiosta 1,5 
% kuolee ilmajohtoihin 
törmäämisen vuoksi. Erittäin 
suuri riski siitä, että linnut 

Silva, 2010 
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Laji Päävaikutus Sijainti 
Tutkimuksen 
ajankohta 

Kuolleet linnut Päätelmät 
Keskeiset 
tutkimukset 

alkavat vältellä alueita, joilla 
kulkee siirtojohtoja (tämä 
vaikuttaa lisääntymisen 
onnistumiseen, koska 
suojaisten alueiden koko 
pienenee ja määrä vähenee). 
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Liite 5 Luettelo ehdotetuista ensisijaisesti suojeltavista 
lajeista, joihin voimajohtojen vaikutuksia ehkäisevät ja 
lieventävät toimenpiteet kohdistetaan EU:ssa 
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Alueellinen mittakaava muuttomallien perusteella  
(Birdlife International, 2004)  

Pikkukorppikotka 
Neophron 
percnopterus 

EN I III II Epäsuotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Punakaulahanhi* Branta ruficollis EN I I II Epäsuotuisa 
Varsinainen muuttolintu 
Euroopassa 

Keisarikotka Aquila heliaca VU I III II Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Pyreneidenkeisarikotka Aquila adalberti VU I III II Epäsuotuisa Kotimainen 

Aavikkohaukka Falco cherrug VU I II–III II Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Kiljukotka Aquila clanga VU I II II Epäsuotuisa 
Lyhyen matkan 
mannertenvälinen muuttaja 

Kiharapelikaani 
Pelecanus 
crispus 

VU I I II–III Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Kiljuhanhi* Anser erythropus VU I I II Epäsuotuisa 
Varsinainen muuttolintu 
Euroopassa 

Punajalkahaukka 
Falco 
vespertinus 

NT I II–III II Epäsuotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Isohaarahaukka Milvus milvus NT I III II Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Isotrappi Otis tarda VU I 0 III Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Munkkikorppikotka 
Aegypius 
monachus 

NT I III II Epäsuotuisa Kotimainen 

Mustahaikara Ciconia nigra   I III III Epäsuotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Kattohaikara Ciconia ciconia   I III III Epäsuotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Lännenkaulustrappi* 
Chlamydotis 
undulata 

VU   0 III Epäsuotuisa Kotimainen 

Sininärhi 
Coracias 
garrulus 

NT I I–II I–II Epäsuotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Pikkukotka Aquila pennata   I III II Epäsuotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Pikkutuulihaukka Falco naumanni   I II–III II Epäsuotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Merikotka 
Haliaeetus 
albicilla 

  I III II Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

                                                           
94 AEWA-CMS, 2011a 
95 AEWA-CMS, 2011a 
96 Birdlife International, 2004 
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Suomenkielinen nimi Tieteellinen nimi 
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Alueellinen mittakaava muuttomallien perusteella  
(Birdlife International, 2004)  

Sinisuohaukka Circus cyaneus   I III II Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 
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Alueellinen mittakaava muuttomallien perusteella  
(Birdlife International, 2004)  

Maakotka 
Aquila 
chrysaetos 

  I III II Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Pikkutrappi* Tetrax tetrax NT I 0 III Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Kuovi 
Numenius 
arquata 

NT   I II–III Epäsuotuisa 
Lyhyen matkan 
mannertenvälinen muuttaja 

Mustapyrstökuiri Limosa limosa NT   I II–III Epäsuotuisa 
Lyhyen matkan 
mannertenvälinen muuttaja 

Liitohaukka* Elanus caeruleus   I III II Epäsuotuisa Kotimainen 

Partakorppikotka 
Gypaetus 
barbatus 

  I III II Epäsuotuisa Kotimainen 

Vuorikotka Aquila fasciata   I III II Epäsuotuisa Kotimainen 

Ruskohaikara Ardea purpurea   I II II Epäsuotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Mehiläishaukka* Pernis apivorus   I III II Suotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Haarahaukka Milvus migrans   I III II Suotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Käärmekotka 
Circaetus 
gallicus 

  I III II Suotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Niittysuohaukka Circus pygargus   I III II Suotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Sääksi 
Pandion 
haliaetus 

  I III II Suotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Ampuhaukka 
Falco 
columbarius 

  I II–III II Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Tunturihaukka Falco rusticolus   I II–III II Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Kapustahaikara 
Platalea 
leucorodia 

  I II II Epäsuotuisa 
Lyhyen matkan 
mannertenvälinen muuttaja 

Kurki Grus grus   I I III Epäsuotuisa 
Lyhyen matkan 
mannertenvälinen muuttaja 

Keltapäähaukka Falco biarmicus   I II–III II Epäsuotuisa Kotimainen 

Suokukko 
Philomachus 
pugnax Ruff 

  I I II–III Epäsuotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Hanhikorppikotka Gyps fulvus   I III II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Ruskosuohaukka 
Circus 
aeruginosus 

  I III II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Kanahaukka 
Accipiter gentilis 
arrigonii 

  I III II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

                                                           
97 AEWA-CMS, 2011a 
98 AEWA-CMS, 2011a 
99 Birdlife International, 2004 
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Suomenkielinen nimi Tieteellinen nimi 
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Alueellinen mittakaava muuttomallien perusteella  
(Birdlife International, 2004)  

Varpushaukka 
Accipiter nisus 
granti 

  I III II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Arohiirihaukka Buteo rufinus   I III II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Pelikaani 
Pelecanus 
onocrotalus 

  I I II–III Epäsuotuisa 
Lyhyen matkan 
mannertenvälinen muuttaja 

Kiiruna* Lagopus mutus   I I III Epäsuotuisa Kotimainen 

Kapustarinta Pluvialis apricaria   I I II–III Epäsuotuisa 
Varsinainen muuttolintu 
Euroopassa 

Arokotka Aquila nipalensis     III II - 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Tuulihaukka 
FaIco 
tinnunculus 

    II–III II Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Muuttohaukka Falco peregrinus   I II–III II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Huuhkaja* Bubo bubo   I II–III II Suotuisa Kotimainen 

Viirupöllö Strix uralensis   I II–III II Suotuisa Kotimainen 

Pikkujoutsen 
Cygnus 
columbianus 

  I I II Epäsuotuisa 
Varsinainen muuttolintu 
Euroopassa 

Mustatiira Chlidonias niger   I I I–II Epäsuotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Turturikyyhky 
Streptopelia 
turtur 

    I–II II Epäsuotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Nuolihaukka Falso subbuteo     II–III II Suotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Pikkukuovi 
Numenius 
phaeopus 

    I II–III Epäsuotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Hiirihaukka Buteo buteo     III II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Flamingo 
Phoenicopterus 
roseus 

  I 0 III Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Ruisrääkkä Crex crex   I 0 II Epäsuotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Heinätavi 
Anas 
querquedula 

    I II Epäsuotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Sarvipöllö Asio otus     II–III II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus     I II–III Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Taivaanvuohi 
Gallinago 
gallinago 

    I II–III Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Punajalkaviklo Tringa totanus     I II–III Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Sepelhanhi Branta bernicla     I II Epäsuotuisa 
Varsinainen muuttolintu 
Euroopassa 
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Alueellinen mittakaava muuttomallien perusteella  
(Birdlife International, 2004)  

Laulujoutsen Cygnus cygnus   I I II Suotuisa 
Varsinainen muuttolintu 
Euroopassa 

Tundrahanhi 
Anser albifrons 
flavirostris 

  I I II Suotuisa 
Varsinainen muuttolintu 
Euroopassa 

Valkoposkihanhi Branta leucopsis   I I II Suotuisa 
Varsinainen muuttolintu 
Euroopassa 

Kalatiira Sterna hirundo   I I I–II Suotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Viiriäinen Coturnix coturnix     I II–III Suotuisa 
Pitkän matkan mannertenvälinen 
muuttaja 

Lapasorsa Anas clypeata     I II Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Lehmähaikara Bubulcus ibis     II II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Harmaahaikara Ardea cinerea     II II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Isovesipääsky 
Phalaropus 
fulicarius 

    I II–III Ei arvioitu* 
Lyhyen matkan 
mannertenvälinen muuttaja 

Lehtokurppa 
Scolopax 
rusticola 

    0 II–III Epäsuotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Meriharakka 
Haematopus 
ostralegus 

    I II–III Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Metsähanhi Anser fabilis     I II Suotuisa 
Varsinainen muuttolintu 
Euroopassa 

Lyhytnokkahanhi 
Anser 
brachyrynchus 

    I II Suotuisa 
Varsinainen muuttolintu 
Euroopassa 

Merimetso 
Phalacrocorax 
carbo 

    I II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Kyhmyjoutsen Cygnus olor     I II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Merihanhi Anser anser     I II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Haapana Anas penelope     I II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Sinisorsa 
Anas 
platyrhynchos 
Mallard 

    I II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Merilokki Larus marinus     I II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Harmaalokki Larus argentatus     I II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Naurulokki Larus ridibundus     I II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Luhtakana Rallus aquaticus     0 II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Liejukana 
Gallinula 
chloropus 

    0 II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 

Nokikana Fulica atra     0 II Suotuisa Osittaismuuttaja Euroopassa 
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*Lajia ei lueteltu julkaisussa Prinsen ja muut (2011a) 
IUCN = maailmanlaajuinen uhanalaisuusluokitus (IUCN, 2012) 
EN = endangered (erittäin uhanalainen) 
VUL = vulnerable (vaarantunut) 
NT = near threatened (silmälläpidettävä) 
Lintupopulaatioihin kohdistuvien vaikutusten vakavuus (Haas ja muut, 2003; Prinsen ja muut, 2011): 
0 = ei ilmoitettuja tai todennäköisiä lintukuolemia 
I = lintukuolemia ilmoitettu, mutta ei selvää uhkaa lintupopulaatiolle 
II = alueellisesti tai paikallisesti paljon lintukuolemia, mutta ei merkittävää vaikutusta lajin kokonaispopulaatioon 
III – lintukuolemat ovat merkittävä kuolleisuustekijä, lajeja uhkaa sukupuutto joko alueellisesti tai laajemmalla 
alueella.  
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Liite 6 Menettelyjen vertailu: asianmukainen arviointi, 
ympäristövaikutusten arviointi ja strategisten 
ympäristövaikutusten arviointi 

 
 AA YVA SYVA 

Mitä 
arvioidaan?  

Suunnitelmaa tai 
hanketta, jolla – joko 
yksinään tai muihin 
suunnitelmiin/hankkeisii
n yhdistettynä – saattaa 
olla haitallinen vaikutus 
Natura 2000 -alueeseen 
(pois luettuina 
suunnitelmat tai 
hankkeet, jotka liittyvät 
suoraan alueen 
suojeluun). 

Kaikki liitteessä I luetellut 
hankkeet.  
Liitteessä II lueteltujen 
hankkeiden osalta YVAn 
tarve on määritettävä 
tapauskohtaisesti tai 
jäsenvaltioiden 
asettamien raja-arvojen 
tai kriteerien perusteella 
(myös liitteen III kriteerit 
on otettava huomioon). 

Suunnitelmat ja ohjelmat tai 
niiden muutokset,  
a) joita valmistellaan maa-, 
metsä- ja kalataloutta, 
energiaa, teollisuutta, 
liikennettä, jätehuoltoa, 
vesitaloutta, televiestintää, 
matkailua, kaavoitusta tai 
maankäyttöä varten ja joissa 
vahvistetaan puitteet 
ympäristövaikutusdirektiivin 
liitteessä I ja II lueteltujen 
tulevien hankkeiden lupa- tai 
hyväksymispäätöksille, tai 
b) joiden on katsottu 
edellyttävän direktiivin 
92/43/ETY 6 tai 7 artiklan 
mukaista arviointia sen 
todennäköisen vaikutuksen 
johdosta, joka niillä on 
mainituissa artikloissa 
tarkoitetuilla alueilla. 

Mitä luonnon 
kannalta 
merkityksellisi
ä vaikutuksia 
on arvioitava?  

Arviointi on tehtävä 
alueen 
suojelutavoitteiden 
kannalta (ne liittyvät 
niihin 
lajeihin/luontotyyppeihin, 
joiden vuoksi alue 
nimettiin Natura-
alueeksi).  
Vaikutukset on 
arvioitava, jotta voidaan 
määrittää, vaikuttavatko 
ne haitallisesti kyseisen 
alueen 
koskemattomuuteen vai 
eivät.  

Välittömät ja välilliset, 
toissijaiset, kumulatiiviset, 
lyhyen, keskipitkän ja 
pitkän aikavälin 
vaikutukset, pysyvät ja 
tilapäiset, myönteiset ja 
kielteiset merkittävät 
vaikutukset esimerkiksi 
eläimistöön ja kasvistoon. 

Todennäköiset merkittävät 
ympäristövaikutukset, mukaan 
lukien vaikutukset esimerkiksi 
biologiseen 
monimuotoisuuteen, väestöön, 
ihmisten terveyteen, 
eläimistöön, kasvistoon, 
maaperään, veteen, ilmaan, 
ilmastotekijöihin, aineelliseen 
omaisuuteen, 
kulttuuriperintöön 
arkkitehtoninen ja 
arkeologinen perintö mukaan 
lukien, maisemaan sekä edellä 
mainittujen tekijöiden välisiin 
suhteisiin. 

Kuka 
arvioinnista 
vastaa?  

On toimivaltaisen 
viranomaisen vastuulla 
varmistaa, että AA 
tehdään. Tässä 
yhteydessä 
suunnittelusta vastaava 
taho voi joutua 
tekemään kaikki 
tarvittavat tutkimukset ja 
toimittamaan kaikki 
tarvittavat tiedot 
toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jotta 

Suunnittelutaho toimittaa 
tarvittavat tiedot, jotka 
luvan tai hyväksynnän 
antavan toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava 
huomioon. 

Toimivaltainen 
suunnitteluviranomainen  
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tämä voi tehdä 
asiantuntevaan tietoon 
perustuvan päätöksen. 
Näin toimivaltainen 
viranomainen voi myös 
tarvittaessa kerätä 
oleellista tietoa muista 
lähteistä. 

Kuullaanko 
muita 
viranomaisia? 

Se ei ole pakollista 
mutta suositeltavaa 
(”tarvittaessa”). 

Se on pakollista – 
kuuleminen on tehtävä 
ennen kehitysehdotuksen 
hyväksymistä. 
Jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarvittavat 
toimet sen 
varmistamiseksi, että 
viranomaisille, joihin 
hanke todennäköisesti 
liittyy, annetaan 
mahdollisuus ilmaista 
näkemyksensä 
ehdotuksen hyväksynnän 
osalta. Samoja 
periaatteita sovelletaan 
yleisön kuulemiseen. Jos 
hankkeen todennäköiset 
merkittävät 
ympäristövaikutukset 
kohdistuvat myös toisen 
jäsenvaltion alueelle, sen 
asiaankuuluvia 
viranomaisia ja yleisöä on 
myös kuultava.  

Se on pakollista – kuuleminen 
on tehtävä ennen 
suunnitelman tai ohjelman 
hyväksymistä.  
Viranomaisille ja yleisölle on 
annettava oikea-aikainen ja 
todellinen mahdollisuus sekä 
asianmukaiset määräajat 
ilmaista näkemyksensä 
suunnitelma- tai 
ohjelmaluonnoksesta ja siihen 
liittyvästä ympäristöraportista, 
ennen kuin suunnitelma tai 
ohjelma hyväksytään tai 
siirretään 
lainsäädäntömenettelyyn. 
Jäsenvaltioiden on nimettävä 
viranomaiset, joita on kuultava 
niiden nimenomaisten 
ympäristövastuiden tai sen 
perusteella, että suunnitelma 
tai ohjelma todennäköisesti 
liittyy niihin. Jos hankkeen 
todennäköiset merkittävät 
ympäristövaikutukset 
kohdistuvat myös toisen 
jäsenvaltion alueelle, sen 
asiaankuuluvia viranomaisia ja 
yleisöä on myös kuultava. 

Miten sitovia 
arvioinnin 
tulokset ovat?  

Ne ovat sitovia.  
Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat 
antaa hyväksyntänsä 
suunnitelmalle tai 
hankkeelle vasta 
varmistuttuaan siitä, 
että suunnitelma tai 
hanke ei vaikuta 
haitallisesti kyseisen 
alueen 
koskemattomuuteen. 

Kuulemisten tulokset ja 
YVAn aikana kerätyt 
tiedot on otettava 
asianmukaisesti 
huomioon lupa- tai 
hyväksyntämenettelyssä.  

Ympäristöraportti sekä 
ilmaistut näkemykset on 
otettava huomioon 
suunnitelmaa tai ohjelmaa 
valmisteltaessa ja ennen kuin 
se hyväksytään tai siirretään 
lainsäädäntömenettelyyn. 
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