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Ohjeasiakirja
Lintu- ja luontodirektiivien 
huomioon ottaminen  
suisto- ja rannikkoalueilla
Yhteenveto

Ympäristö



Esitteen tarkoitus

Suistot ja rannikkoalueet kuuluvat maailman dynaamisimpiin 
ja tuottoisimpiin ekosysteemeihin; niiden taloudellinen ja 
ekologinen arvo on suuri. Suistojen ja rannikoiden satamat ja 
väylät ovat elintärkeitä Euroopan kansainväliselle kaupalle mutta 
suisto- ja rannikkoalueet ovat tärkeitä myös luonnonvaraisille 
lajeille, varsinkin muutto- ja pesimälinnuille. Ne ovat myös 
luonnonvaroiltaan erityisen arvokkaita alueita.

Tämä esite on yhteenveto ohjeasiakirjasta, jonka tavoite on 
sovittaa yhteen suisto- ja rannikkoalueiden luonnonsuojelu 
ja Euroopan kuljetustarpeen kasvun edellyttämä 
satamakapasiteetin lisäys. Ohjeasiakirja käsittelee lintu- ja 
luontodirektiivien toimeenpanoa suistoissa ja rannikoilla 
varsinkin ruoppausten ja satamarakentamisen yhteydessä. Se on 
suunnattu paikallisille, alueellisille ja kansallisille viranomaisille 
ja satamista ja väylistä vastaaville viranomaisille sekä 
satamien ja väylien hoitajille ja käyttäjille – elinkeinoelämälle, 
ruoppausyrityksille ja -yhdistyksille ja meripalveluiden tuottajille 
– samoin kuin ympäristöjärjestöille, luonnonsuojeluvirastoille ja 
Natura 2000 -alueiden hoitajille.

Euroopan unionin alueella toimii yhteensä satoja Europe 
Direct -tiedotuspisteitä. Lähimmän tiedotuspisteen 
osoite löytyy verkosta:  
https://europa.eu/european-union/contact_fi

Maksuton palvelunumero: 00 800 678 910 11 (jotkin 
operaattorit voivat periä puhelumaksun).

Sähköposti: https://europa.eu/european-union/contact_fi

Tietoa Euroopan unionista on saatavilla kaikilla EU:n 
virallisilla kielillä Europa-sivustolla: 
https://europa.eu/european-union/index_fi

EU:n ilmaisia ja maksullisia julkaisuja voi ladata tai tilata 
osoitteesta: 
https://publications.europa.eu/fi/publications 

Ilmaisjulkaisuja voi saada isompia eriä ottamalla 
yhteyttä Europe Direct -palveluun tai paikalliseen 
tiedotuspisteeseen (ks. https://europa.eu/european-union/
contact_fi).

EU:n avoimen datan portaalin (http://data.europa.eu/
euodp/fi) kautta on saatavilla EU:n data-aineistoja. Data 
on ilmaiseksi ladattavissa ja uudelleenkäytettävissä sekä 
kaupallista että ei-kaupallista käyttöä varten.
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EU:n yhdennetyssä meripolitiikassa painotetaan Euroopan 
rannikoiden taloudellista merkitystä. Siitä lähtien, kun EU:n 
yhdennetty meripolitiikka laadittiin vuonna 2007, sen tavoite 
on ollut edistää Euroopan meritalouden kehitystä ja suojella 
meriympäristöä entistä paremmin, kokonaisvaltaisemmin 
ja yhdenmukaisemmin. Euroopan satamapolitiikka tähtää 
tehokkaaseen eurooppalaiseen satamajärjestelmään, joka 
kykenee vastaamaan Euroopan tulevien kuljetustarpeiden 
haasteisiin.

Politiikan tausta 

Lintu- ja luontodirektiivi ovat EU:n biodiversiteettipolitiikan 
kulmakiviä. Niiden avulla EU:n jäsenvaltiot voivat työskennellä 
yhdessä saman vahvan lainsäädännön puitteissa suojellakseen 
Euroopan arvokkaimpia lajeja ja luontotyyppejä niiden koko 
esiintymisalueella EU:ssa. Molemmissa direktiiveissä edellytetään, 
että jäsenvaltiot osoittavat erityisiä maa- ja merialueita, jotka 
yhdessä muodostavat Natura 2000 -verkoston. Verkoston tavoite 
on turvata Euroopan uhanalaisimpien lajien ja luontotyyppien 
säilyminen pitkällä aikavälillä. Direktiiveihin sisältyy myös tiukka 
lajiensuojelujärjestelmä sekä seuranta- ja raportointimenettelyjä.

Suistot ja rannikkoalueet sisältävät laajan kirjon erilaisia 
luontotyyppejä, joista useimmat on suojeltu lintu- ja 
luontodirektiivillä. EU:n luonnonsuojelusäädökset eivät estä 
rakennustoimintaa Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla. 
Luontodirektiivin artiklalla 6 on ratkaiseva merkitys Natura 2000 
-verkostoon kuuluvien alueiden hoidolle ja kestävälle käytölle. 
Siinä säädetään useista menettelytavoista, joilla varmistetaan, 
että taloudellinen toiminta on sopusoinnussa luonnonsuojelun 
kanssa. Artikla edellyttää, että suunnitelmista ja hankkeista, joilla 
saattaa olla merkittävä kielteinen vaikutus yhteen tai useampaan 
Natura 2000 -kohteeseen, on tehtävä artiklan 6(3) mukainen 
asianmukainen arviointi (AA), jossa arvioidaan suunnitelman tai 
hankkeen vaikutukset kohteeseen tai kohteisiin.

Suisto- ja rannikkoalueilla toteutettaviin hankkeisiin 
ja suunnitelmiin sovelletaan myös seuraavia EU:n 
ympäristödirektiivejä:
•	 Strategisten ympäristövaikutusten arviointidirektiivi 
(SEA), 2001/42/EC, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista.
•	 Ympäristövaikutusten arviointidirektiivi (YVA), 2014/52/EU, 
tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista.
•	 Vesipuitedirektiivi (VPD), 2000/60/EC, joka asettaa puitteet 
kaikkien pintavesien (jokien, järvien, vaihettumisalueiden ja 
merien) sekä pohjavesien suojelulle EU:ssa.
•	 Meristrategiadirektiivi (MSD), 2008/56/EC, joka asettaa 
puitteet meriekosysteemien suojelulle ja ennallistamiselle. 
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Huomioon otettavia seikkoja 

Suisto- ja rannikkoalueisiin kohdistuvat paineet 
Rannikko- ja suistoalueilla harjoitetaan monenlaista toimintaa 
kaupunkirakentamisesta, vesiliikenteestä ja ruoppauksista, 
maatalouteen, teollisuuteen ja vedenottoon. Eri toiminnot 
voivat yksin tai yhdessä vaikuttaa merkittävästi alueen 
luonnonsuojelutavoitteiden saavuttamiseen. Satamiin ja väyliin 
liittyvä toiminta voi aiheuttaa esimerkiksi seuraavia vaikutuksia:
•	 Ruoppaukset: Uudisruoppaus, joka tähtää sataman, altaan, 
väylän tai venesataman rakentamiseen, syventämiseen tai 
laajentamiseen isommille aluksille soveltuvaksi, samoin kuin 
satamien ja väylien ylläpitoruoppaus ja ruoppausmassan läjitys 
vaikuttavat suistoalueen virtausoloihin ja geomorfologiaan. 
Sedimenttitasapaino ja -liikkeet voivat muuttua, ja suisto- ja 
rannikkoekosysteemien elinympäristöt (esim. lietteiköt ja 
hiekkariutat) siirtyä. Uudisruoppauksen syventäessä suistoaluetta 
suolavesi saattaa nousta entistä pidemmälle ylävirtaan ja 
aaltovaikutus lisääntyä. Myös vuorovesialueet ja -virtaukset 
sekä kiintoainekuorma ja sedimentoituminen voivat muuttua. 
Seurauksena voi olla sedimentoitumisdynamiikan kääntyminen 
päinvastaiseksi sekä muutokset suiston tasapainotilassa. Joskus 

on mahdollista käyttää ruoppausmassoja esimerkiksi rantojen 
sedimentin täydentämiseen. Silloin on kuitenkin varottava 
tukahduttamasta vuorovesialueiden tärkeitä eliöyhteisöjä. Onkin 
tärkeää arvioida suistoihin ja rannikkoalueisiin kohdistuvat 
hydrodynaamiset vaikutukset huolella. Ruoppausten ja 
ruoppausmassojen läjityksen huolellinen suunnittelu on 
olennainen osa sedimenttitalouden hoitoa.
•	 Huolto ja ylläpito: Väylämerkkien, paalujen, valojen sekä 
muiden vesiliikennettä palvelevien rakenteiden uusiminen 
ja asentaminen, veneluiskien ja laitureiden pidentäminen 
sekä rantavallien, tulvasuojusten ja aallonmurtajien ylläpito 
voivat heikentää suojeltujen suisto- ja rannikkoalueiden 
suojelutavoitteiden saavuttamista.
•	 Satamarakentaminen ja maankäyttö: Satamia palvelevan 
uuden infrastruktuurin (terminaalit, raiteet, putkistot, tiet, 
palvelut yms.) rakentaminen saattaa vaikuttaa läheisiin Natura 
2000 -alueisiin. Satama-alueiden maapinta-alaa voidaan 
joskus joutua myös laajentamaan, jolloin tarvitaan ekologista 
kompensaatiota.
•	 Kaupallinen vesiliikenne: Satamissa tapahtuva alusten käyttö 
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ja alusliikenne sekä lastin käsittely.  
Liikkuessaan suistoissa ja rannikkovesissä laivat saattavat 
synnyttää aaltoja ja niiden potkurivirrat voivat aiheuttaa veden 
samentumista, mikä voi vaikuttaa elinympäristön ominaisuuksiin. 
Alusliikenteen vaikutukset voivat olla haitallisia, kuten suistojen 
vuorovesivyöhykkeiden eroosio tai sedimentin sekoittuminen 
veteen, tai hyödyllisiä, kuten veden ilmastuminen. Alusliikenteen 
aiheuttama melu (veden alla tai päällä) voi häiritä suojeltuja 
merieläimiä.  
Kuivalastin käsittely voi tuottaa pölypäästöjä ja ilmansaasteita, 
ja painolastivesien mukana voi tulla vieraslajeja. Nestemäisten 
lastien käsittely saattaa edellyttää putkistoja pitkin 
tapahtuvia kuljetuksia, mikä voi aiheuttaa vuoto-, päästö- 
ja onnettomuusriskejä. Alusliikenteessä on aina myös 
suuronnettomuuden vaara.
•	 Teollisuuskompleksit: Satama-alueiden teollisuuskompleksit 
voivat sisältää jalostamoja, energialaitoksia, kuivalasti-, neste- ja 
konttiterminaaleja, teollisuustoimintaa sekä vesiliikennepalveluja. 
Niistä jokaisella on omat ympäristövaikutuksensa. Toimintojen 
yhteisvaikutuksesta voi seurata luontovaikutuksia läheisillä 
Natura 2000 -alueilla.

Ilmastonmuutos
Rannikot kuuluvat ilmastonmuutokselle herkimpiin alueisiin, 
koska ne ovat alttiita sekä merenpinnan nousulle että 
yleistyville myrskyille, rankkasateille ja äkillisille tulville, 
jotka voivat aiheuttaa laajaa tuhoa rakennetuille alueille ja 
infrastruktuurille. Tulvasuojelua palvelevat padot, meren täyttö 
ja muut rakennelmat voivat kutistaa rannikkovyöhykettä, 
mikä jättää rannan luontaisille prosesseille vähemmän tilaa ja 
mahdollisuuksia hillitä eroosiovoimia tai sopeutua merenpinnan 
nousun kaltaisiin muutoksiin. Tämä koskee erityisesti matalia 
rantoja ja vuorovesivyöhykkeitä. Niiden ekosysteemit pystyvät 
luontaisesti sopeutumaan vedenpinnan vaihteluihin, myrskyihin 
ja vuoroveteen, mutta keinotekoiset rakennelmat estävät 
sopeutumista. Suisto- ja rannikkoalueilla onkin otettava käyttöön 
innovatiivisia keinoja, joilla estetään rannikkovyöhykkeen 
kutistuminen.

Ilmastonmuutos vaikuttaa Euroopassa voimakkaasti sekä 
luontoon että kaikkiin yhteiskunnan ja talouden lohkoihin. 
Merenpinnan nousu heikentää aallonmurtajien ja laiturimuurien 
suojavaikutusta. Sadannan väheneminen jokien valuma-alueilla 
voi puolestaan pienentää suolattoman jokiveden virtaamia ja 
lisätä sedimentoitumista suistoalueella.
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Keskeiset suositukset

Ohjeasiakirjassa esitetään useita suosituksia ja hyviä käytäntöjä 
seuraavista aihepiireistä:

Dynaamisten elinympäristöjen suojelutavoitteet
Suojelutavoitteiden laatiminen Natura 2000 -verkostoon 
sisältyville suistoille ja rannikkoalueilla on haastavaa, sillä näiden 
alueiden ekosysteemit ovat hyvin kompleksisia ja dynaamisia. 
Ennen suojelutavoitteiden asettamista on selvitettävä, miten 
tällaiset kompleksiset ekosysteemit toimivat, millaista on niiden 
morfologinen kehitys ja miten ihmisen toiminnasta koituvat 
paineet ja ilmastonmuutos saattavat vaikuttaa niihin. Kunkin 
suiston ja rannikkoalueen prosessit ja morfologinen kehitys 
on selvitettävä yksityiskohtaisesti. Näiden ekosysteemien 
suojelutavoitteiden määrittämisen tulee perustua asianomaisten 
viranomaisten hankkimaan parhaaseen ja pätevimpään saatavilla 

olevaan tieteelliseen tietoon. 
Suojelutavoitteiden ja -toimien tulee perustua suojeltujen 
luontotyyppien ja lajien paikallisen suojelutason arviointiin sekä 
kohteen merkitykseen Natura 2000 -verkoston eheydelle ja niille 
ylläpito- ja kunnostustoimille, jotka tähtäävät asianomaisten 
luontotyyppien ja lajien suotuisan suojelun tasoon. 
Kun satamien läheisyydessä sijaitseville tai vesiliikennealueisiin 
kytköksissä oleville Natura 2000 -kohteille valmistellaan 
suojelutoimia tai toteutetaan niitä, on jo varhaisvaiheessa 
konsultoitava satama- ja väyläviranomaisia. 
Suojelutavoitteiden ei pidä olla staattisia. Ne tulee päinvastoin 
sopeuttaa lajien ja luontotyyppien suojelutason kehittymiseen 
sekä kompleksisten ja dynaamisten elinympäristöjen muiden 
ekologisten muuttujien kehittymiseen.

Yhdennetty suunnittelu 
Luontodirektiivi suosittaa muttei velvoita laatimaan 
hoitosuunnitelmaa Natura 2000 -alueille. Hoitosuunnitelma 
antaa kuitenkin edellytykset sovittaa kestävä talouskehitys, 
turvallisuuskysymykset ja kulkuyhteydet yhteen 
luonnonsuojelutavoitteiden kanssa. 

Aluesuunnittelu ja yhdennetty hoito voivat tukea 
suojelutoimien toteutumista Natura 2000 -alueilla ja lisätä 
satamien kehityshankkeiden oikeusvarmuutta. Yhdennetyllä 
suunnittelulla voidaan saavuttaa synergiaetuja ja pyrkiä 
toisiaan täydentävään yhteistyöhön. Sen avulla voidaan edistää 
yhteiskuntavastuuta ja kestävää kehitystä. Se auttaa välttämään 
vastakkainasettelua ja ristiriitoja sekä perimältään myös kilpailua 
tilasta. 
Strategisiin ympäristöarviointeihin liittyvää yhdennettyä 
aluesuunnittelua tulee käyttää aina kuin mahdollista. Se auttaa 
ennakoimaan ongelmia ja mahdollisia ympäristöhaittoja sekä 
välttämään mahdollisia konflikteja ja hankkeessa tapahtuvia 
viivästyksiä. Aluesuunnittelussa tulee tehdä selvä ero strategia- ja 
hanketasojen välillä. Strategiatason arviointi voi yksinkertaistua, 
kun siihen ei tarvitse ottaa mukaan hankkeen toteuttamiseen 
liittyviä yksityiskohtia. 
Natura 2000 -alueen hoidosta vastaavien kansallisten, 
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Natura 2000 -hoitosuunnitelmien 
laatiminen
Natura 2000 -alueille – erityisesti niille, jotka ovat yhteydessä 
satama- tai teollisuusalueisiin – tulisi laatia yhdennetty 
hoitosuunnitelma.

Satama- ja väyläviranomaisten tulisi osallistua aktiivisesti 
hoitosuunnitelman laadintaan, kun sellainen tehdään 
satamien ja niihin liittyvien väylien lähellä oleville Natura 
2000 -alueille.

Strategiset satamasuunnitelmat, vesipuitedirektiivin 
mukaiset vesienhoitosuunnitelmat ja Natura 2000 
-hoitosuunnitelmat tulisi koordinoida ja sovittaa 
mahdollisuuksien mukaan yhteen kaikkien osapuolten 
hyödyksi (win-win).

Sataman toiminnalle ja satamaväylien ylläpidolle tarpeelliset 
säännölliset huoltotoimet tulisi sovittaa yhteen Natura 
2000 -hoitosuunnitelmien kanssa ja laatia siten, etteivät ne 
vaaranna alueiden suojelutavoitteiden saavuttamista.

rannikkoalueelle. Niitä tuetaan seurantajärjestelmillä, joilla 
pystytään tunnistamaan suojelutavoitteiden saavuttamista 
haittaavat ennakoimattomat vaikutukset ja korjaamaan ne 
hyvissä ajoin.
•	 Suunnitelman tai hankkeen yllättävien vaikutusten tai 
lievennys- tai kompensaatiotoimien heikon tehon varalta on 
omaksuttava validoitu menettely, jolla seurataan suunnitelman 
tai hankkeen todellisia vaikutuksia sekä ryhdytään niiden 
edellyttämiin lieventämis- ja kompensaatiotoimiin.

alueellisten ja paikallisten viranomaisten tulee tehdä läheistä 
yhteistyötä aluesuunnittelusta vastaavien viranomaisten 
kanssa. Suunnitteluun tulee jo varhain ottaa mukaan kaikki 
olennaiset sidosryhmät, kuten satama- ja väyläviranomaiset, 
lastiterminaalien hoitajat, ympäristöjärjestöt ja muut 
sidosryhmät. Tämä tekee mahdolliseksi mukauttaa Natura 2000 
-alueilla tai niiden lähialueilla esiintyvät yhteiskunnalliset ja 
taloudelliset pyrkimykset luonnonsuojelutavoitteisiin. 
Eri hankkeiden kumulatiiviset vaikutukset tulee tunnistaa ja 
arvioida jo aluesuunnitelmia kehitettäessä.

Hankesuunnittelu ja ylläpitotoimet
Suunnitelmien ja hankkeiden laadinnassa tulee aina pyrkiä 
siihen, että kaikki osapuolet hyötyvät. Pyrkimyksenä on saavuttaa 
sekä Natura 2000 -suojelutavoitteet että yhteiskunnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet ja toteuttaa siten periaatetta “yhteistyössä 
luonnon kanssa”.
•	 Haittojen ehkäisy- tai välttämistoimien tulee aina olla 
ensisijaisia verrattuna haittojen hyvittämistoimiin.
•	 Ennakkoarvioinneissa arvioidaan suunnitelman tai hankkeen 
mahdolliset tulevat vaikutukset Natura 2000 -kohteisiin. 
Ennakkoarviointia tarvitaan, jotta voidaan päätellä, aiheuttaako 
suunnitelma tai hanke todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia 
Natura 2000 -kohteeseen ja vaaditaanko luontodirektiivin 
artiklan 6(3) mukaista “asianmukaista arviointia”.
•	 Sidosryhmien konsultointia suositellaan aina, ja se tulee 
toteuttaa hyvissä ajoin ja kattavasti, jotta vältytään vastustuksen 
heräämiseltä lupakäsittelyn aikana.
•	 Internetissä on saatavilla ohjeistusta luontodirektiivin artiklan 
6.3 säännöksistä sekä asiaan kuuluvista artiklan 6.4 säännöksistä, 
joita tulee noudattaa silloin, kun vaihtoehtoisten ratkaisujen 
puuttuessa annetaan lupa luontoa vaurioittavan hankkeen 
toteuttamiselle. Tällöin tarvitaan kompensointitoimia, joilla 
hyvitetään täysin kaikki Natura 2000 -alueelle aiheutuvat 
menetykset ja vauriot.
•	 Satamien ja vesiliikennepalvelujen ylläpitoa tulee käsitellä 
koko vesialuetta tai altistunutta Natura 2000 -aluetta 
koskevien yhdennettyjen hoitosuunnitelmien yhteydessä. 
Uudisruoppaustoimet tulee suunnitella yhdeksi osaksi kestävän 
ruoppaus- ja sedimenttitalouden hoitojärjestelmää.
•	 Natura 2000 -alueilla tai niiden läheisyydessä toteutettavat 
ylläpitotoimet on suunniteltava erikseen jokaiselle suisto- tai 



Lisäaineistoa
Euroopan komission ohjeasiakirja “The implementation of the 
Birds and Habitats Directives in estuaries and coastal zones” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Ohjeasiakirja asianmukaisen arvioinnin menettelystä ja 
luontodirektiivin artiklojen 6(3) ja 6(4) säännöksistä on saatavissa 
komission Natura 2000 -verkkosivulta: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Natura 2000 -verkostosta usein esitetyt kysymykset: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_fi.htm

Working towards creating synergies between the WFD,MSFD and 
the Habitats and Birds directives:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Overview on the main provisions of the Water and Marine 
Strategy Frameworks Directives, Birds, Habitats and Floods 
Directive: https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/
publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1

Natura 2000 -karttapalvelu: http://natura2000.eea.europa.eu/
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