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Esitteen tarkoitus

Sisävesiliikennettä pidetään turvallisena, energiatehokkaana sekä 
melko ympäristöä säästävänä liikennemuotona. EU on jo pitkään 
tunnistanut sisävesiliikenteen suuret mahdollisuudet ja pitää sitä 
tärkeänä osana liikenteen kokonaisjärjestelmää.

Kuten kaikessa sisävesien käytössä, myös väylien rakentamisessa 
ja hoidossa on noudatettava EU:n ympäristölainsäädäntöä, 
johon sisältyvät lintudirektiivi ja luontodirektiivi (eli 
luonnonsuojelusäädöksiä) sekä vesipolitiikan puitedirektiivi 
(VPD). Tämä esite on yhteenveto ohjeasiakirjasta, joka käsittelee 
sisävesiliikennettä ja lintu- ja luontodirektiivien toimeenpanoa. 
Ohjeasiakirja on laadittu Euroopan komission ympäristö- ja 
liikenneyksiköiden yhteistyönä vuonna 2012.

Ohjeasiakirja pyrkii antamaan ohjeita siitä, kuinka varmistetaan 
parhaiten, että sisävesiväylien rakentamisessa ja hoidossa 
noudatetaan EU:n yleistä ympäristöpolitiikkaa ja erityisesti EU:n 
luonnonsuojelusäädöksiä. Asiakirja tarjoaa hyödyllistä tietoa 
sekä viranomaisille ja väylärakentajille että väylähankkeiden 
vaikutusarviointien tekijöille ja Natura 2000 -alueiden hoitajille. 
Ohjeasiakirja kokonaisuudessaan on ladattavissa Euroopan 
komission ympäristöasioiden pääosaston verkkosivulta.

https://europa.eu/european-union/contact_fi
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EU-politiikan puitteet

Sisävesiväylät ovat tärkeitä tavaraliikenteen reittejä monissa 
osissa Eurooppaa. Niillä kuljetetaan vuosittain yli 500 miljoonaa 
tonnia kauppatavaraa. Purjehduskelpoisia sisävesiväyliä on yli  
40 000 kilometriä, ja väyläverkosto yhdistää teollisuuskeskittymät 
kaupan keskuksiin sekä tarjoaa kulkuyhteyden merelle.

EU:n liikennepolitiikan ytimen muodostaa asetus Euroopan 
laajuisista liikenneverkoista (TEN-T). Sen tarkoitus on luoda 
yhtenäinen kuljetusverkosto, joka liittää toisiinsa maaliikenteen 
(mukaan lukien sisävesiväylät) sekä meri- ja ilmaliikenteen verkot 
koko EU-alueella. TEN-T-asetuksen mukaisesta rahoituksesta 
vastaa Verkkojen Eurooppa -väline (CEF), jonka budjetissa 
osoitetaan liikenteelle 32 miljardia euroa.

TEN-T-asiakirjan artikla 8 määrää, että hankkeita suunniteltaessa 
ja toteutettaessa on suoritettava ympäristövaikutusten arviointi 
tai tehtävä lintu- ja luontodirektiivien mukainen asianmukainen 
arviointi.

Näiden kahden EU-direktiivin tavoitteena on säilyttää 
Euroopan arvokkaimmat ja uhanalaisimmat elinympäristöt 
ja luonnonvaraiset eliölajit jokiluonto mukaan luettuna. 
Luonnonsuojelusäädösten keskiössä on Natura 2000 -verkosto, 
joka suojelee direktiivien liitteissä mainittujen lajien ja 
luontotyyppien säilymiselle tärkeitä ydinalueita. Vesipolitiikan 
puitedirektiivin tavoitteena on puolestaan EU-alueen vesistöjen 
hyvä ekologinen tila, kun mittana käytetään sekä eliöyhteisöjen 
laatua että vesistöjen hydrologisia ja kemiallisia ominaisuuksia. 
Säädösten tarkoitus ei ole estää uusia suunnitelmia tai hankkeita 
vaan varmistaa, että ne toteutetaan tavalla, joka turvaa EU-
alueen luonnon monimuotoisuuden ja vesivarojen säilymisen.

Euroopan joet, tärkeä resurssi

Euroopan unionin alueella on noin 50 suurta jokea, joista 
20:n valuma-alue kattaa yli 50 000 km². Kaikilla niistä on myös 
merkittävä sivujokien verkosto. Joet muodostavat monella 
tapaa tärkeän voimavaran Euroopan taloudelle ja sosiaaliselle 
hyvinvoinnille, ja niistä hyötyvät monet toimialat.

Terveet jokiekosysteemit tuottavat tärkeitä hyödykkeitä ja 
palveluita. Ne tarjoavat tärkeän makeanveden lähteen ja 
puhdistavat vesistöstä ja sen valuma-alueelta tulevaa ravinne- ja 
saastekuormaa. Joet myös ehkäisevät eroosiota ja pidättävät 
maa-aineksia, ravinteita ja sedimenttejä ja muodostavat 
elintärkeän luonnollisen tulvapuskurin. Terveet luonnontilaiset 
joet ja niiden tulvatasangot pitävät yllä monimuotoista 
eliömaailmaa; ne tarjoavat tärkeitä elinympäristöjä lukuisille 
Euroopan luonnonvaraisille eläin- ja kasvilajeille, muun muassa 
lintu- ja luontodirektiiveissä luetelluille uhanalaisille lajeille.

Noin neljä prosenttia Natura 2000 -verkoston pinta-alasta on 
järvi- ja jokiekosysteemejä (EEA, 2010). Näiden Natura 2000 
-kohteiden valinta perustuu luonto- ja lintudirektiiveissä 
lueteltuihin makeanveden luontotyyppeihin ja lajeihin. Lajisto 
sisältää yleisesti tunnettuja lajeja, kuten lohi (Salmo salar), 
saukko (Lutra lutra) ja kuningaskalastaja (Alcedo atthis), sekä 
laajalle yleisölle tuntemattomampia lajeja, kuten kolorapu 
(Austropotamobius pallipes), vuollejokisimpukka (Unio crassus) 
ja euroopansuokilpikonna (Emys orbicularis). Luontotyyppeihin 
taas kuuluu uhanalaisia vesiluontotyyppejä ja niihin liittyviä 
elinympäristöjä, kuten jokivarsi- ja tulvametsät, kosteat niityt ja 
pensastot sekä letot.

Euroopan jokien moninainen käyttö on kuormittanut raskaasti 
tätä arvokasta luonnonvaraa 150 viime vuoden aikana. Alavien 
alueiden jokiosuuksista vain harva on enää luonnontilassa tai 
lähellä luonnontilaa. Kaupunkirakentaminen, tulvasuojelu, 
vesivoimatuotanto, sisävesiliikenne ja uomien oikaisu sekä 
maataloutta palveleva kuivatus vaikuttavat erittäin paljon 
vesistöjen hydromorfologiseen tilaan. Euroopan jokien tilan 
tuorein arviointi osoitti, että noin 40 prosenttia EU-alueen 
vesistöistä on köyhtynyt luonnonarvoiltaan.
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Jokiluonto kohtaa myös ilmastonmuutoksen ja vieraslajien 
kaltaisia uusia haasteita. On käynyt yhä selvemmäksi, että 
ilmastokehityksen aiheuttamat muutokset jääpeiteaikaan, 
virtaamiin, lämpötilakerrostuneisuuteen, ravinnemääriin 
ja kasvukauden pituuteen muokkaavat huomattavasti 
jokiekosysteemien lajistoa ja ravintoverkkoja. Myös jokien 
virtausolot voivat muuttua jyrkästi.

Vuonna 2015 julkaistussa arviossa Euroopan unionin luonnon 
tilasta kannetaan erityistä huolta sisävesien kalakannoista 
ja elinympäristöistä. Noin 75 prosentilla makeanveden 
luontotyypeistä suojelutaso on epäsuotuisa-riittämätön, ja 
monet lajit, kuten vaelluskalat, vähenevät huolestuttavasti. 
Kehityskulkujen kääntämiseksi on puututtava maatalouden 
muutosten ja vesistöjen alituisten hydrologisten muutosten 
aiheuttamiin huomattaviin paineisiin.

Sisävesiväylähankkeet voivat aiheuttaa seuraavanlaisia kielteisiä 
vaikutuksia EU:n luonnonsuojelusäädöksillä suojelluille 
luontotyypeille ja lajeille:
•	 Elinympäristön häviäminen, heikkeneminen ja 
pirstoutuminen: esim. elinympäristöjen suoranainen 
tuhoutuminen, luonnollisten hydromorfologisten prosessien, 
sedimenttitasapainon ja ravinnekiertojen häiriintyminen, 

vedenpinnan vaihteluiden ja tulvakierron estyminen sekä 
jokiuomien oikaisu. 
•	 Lajien häiriintyminen ja siirtyminen: melu, veden 
sameneminen, saasteet, ihmisten läsnäolo, sedimentoituminen ja 
veden jatkuva liike (esim. aaltovaikutus, potkuri-imu).
•	 Vaellus- ja leviämisesteet: esim. kalojen vaelluksen estävät 
padot ja aitaukset sekä maa-alueita pirstovat kanavat, jotka 
voivat estää maalla elävien lajien liikkumisen.
•	 Saastuminen: esim. laivojen jätteet ja pilssivedet sekä 
harvinaiset onnettomuus- ja vuototapaukset.

Kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että uusien 
väylähankkeiden mahdollisia haittoja voidaan merkittävästi 
lieventää uudenaikaisilla toteutusmenetelmillä. Ne voivat myös 
auttaa kohentamaan säännösteltyjen jokien ekologista tilaa 
ja tukemaan luonnonprosesseja niin, että sekä jokiluonto että 
joen käyttäjät – myös sisävesiliikenne – hyötyvät. Kun uusiin 
hankkeisiin sovelletaan uudenaikaisia menetelmiä, voidaan 
hankkeet suunnitella niin, että jokivesistön luontainen toiminta 
ja dynamiikka otetaan huomioon ja pyritään säilyttämään ja 
palauttamaan nämä ydintoiminnot aina kun mahdollista.
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Yhdennetyn suunnittelun merkitys

Nykyisin ymmärretään, että hankesuunnittelussa tarvitaan 
kokonaisvaltaista ja yhdennettyä lähestymistapaa, joka sovittaa 
yhteen ajoittain ristiriitaisiakin pyrkimyksiä. Niinpä yhä useampi 
infrastruktuurin suunnittelija soveltaa uutta toimintamallia, 
jossa infrastruktuurin ja luonnon tarpeita tarkastellaan yhdessä 
joen muiden käyttötarpeiden kanssa ja otetaan kokonaisuus 
huomioon jo hankkeen varhaisvaiheessa. Suunnitteluprosessista 
tulee samalla entistä vuorovaikutteisempi ja avoimempi, mikä 
rohkaisee luonnonsuojelijoita ja muita sidosryhmiä antamaan 
siihen oman panoksensa alusta alkaen.

Tällaisen yhdennetyn suunnitteluprosessin valmistelu ja 
toteuttaminen saattaa aluksi vaatia huomattavia investointeja, 
mutta on vahvaa näyttöä siitä, että lähestymistavan tuottamat 
merkittävät edut ylittävät lähes poikkeuksetta alkuvaiheen 
ylimääräiset kulut.

Yhdennetty suunnittelu voi olla pitkällä aikavälillä 
kustannustehokkaampaa ja johtaa kokonaisvaltaisempiin 
ratkaisuihin, jotka palvelevat yhtä aikaa eri sektoreiden 
etuja ja tarpeita. Se voi myös parantaa eri sektoreiden välistä 
vuoropuhelua ja edistää uusia, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, 
joita tuskin syntyisi, jos hankesuunnittelu etenisi perinteisen 
sektoriajattelun mukaisesti. Lisäksi se voi kohentaa hankkeen ja 
sen vastuutahojen julkisuuskuvaa.

Näiden huomattavien etujen vuoksi Euroopan komissio 
suosittelee voimakkaasti yhdennetyn lähestymistavan 
omaksumista sisävesiväylähankkeisiin, erityisesti kun  
(osa)rahoitusta haetaan EU-ohjelmista, esimerkiksi TEN-T, 
rakenne- ja koheesiorahastot sekä vuodesta 2014 lähtien 
Verkkojen Eurooppa -väline.

Esimerkki hyvästä käytännöstä: Elävä Rein

Rein on Euroopan suurin sisävesiväylä ja samalla poikkeuksellisen 
merkittävä jokikompleksi, joka yhdistää lukuisia jokia ja 
kosteikkoja Alpeilta Pohjanmereen. Joen varrella on noin 200 
Natura 2000 -kohdetta. Joen luontaiset hydromorfologiset 
ominaispiirteet ja dynamiikka ovat pitkälti hävinneet, mikä antoi 
sysäyksen kahdelle peräkkäiselle kansalaisjärjestön johtamalle 
hankkeelle (2003–2010) jokivarren heikentyneiden kohteiden 
elvyttämiseksi. Hankkeita johti Saksan luonnonsuojeluliitto NABU 
(Birdlife), ja ne saivat nimekseen “Elävä Rein – tuhansien saarten 
joki”. Askel askeleelta rakennettiin luottamusta ympäristöryhmien 
ja liikenteen eturyhmien välille ja aloitettiin tiivis yhteistyö. 
Yhteistyömuotoihin kuului muun muassa kansalaisjärjestöjen, 
väyläasiantuntijoiden ja valtionhallinnon edustajista koostuva 
neuvottelukunta.

Hankkeen toiminta-aikana tehtiin suunnitelmat 15 
paikallishankkeesta, joista on tähän mennessä toteutettu 
seitsemän. Rahoitus saatiin julkisilta ja yksityisiltä säätiöiltä, liike-
elämästä sekä EU:n LIFE- ja Interreg IIIb -ohjelmista. Rahoituksen 
ja toteutuksen järjestivät kansalaisjärjestöjen ohella liittovaltio- 
ja paikallishallinto. Hankkeissa muun muassa purettiin erilaisia 
rantatöyräiden suojakatteita, rakennettiin aallonmurtajia ja 
kunnostettiin sivu-uomia. Kunnostustoimien vaikutusten 
seurantaohjelma ja hankkeissa omaksuttu viestintästrategia 
auttoivat varmistamaan, että hankkeet saivat sekä julkista 
huomiota että poliittista tukea.

Lisätietoja:  
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Asianmukaisen arvioinnin toteutus

Strategisen suunnittelun ja yhdennetyn hallinnan 
lähestymistavat, jotka perustuvat ajatukseen “yhteistyössä 
luonnon kanssa”, voivat auttaa löytämään yhteiskunnan eri 
tavoitteita edistäviä ja yhdistäviä ratkaisuja. Ne voivat myös 
helpottaa ympäristölupamenettelyjä niissä hankkeissa, joilla voi 
olla merkittävä (kielteinen) vaikutus Natura 2000 -kohteeseen.

EU:n luonnonsuojelusäädökset edellyttävät, että suunnitelmista 
tai hankkeista, joilla saattaa olla merkittävä kielteinen 
vaikutus Natura 2000 -kohteeseen tai -kohteisiin, on tehtävä 
luontodirektiivin artiklan 6(3) mukainen asianmukainen arviointi 
(AA) ao. kohteeseen kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi.

Artikloissa 6(3) ja 6(4) esitetty menettely on toteutettava 
vaiheittain. Kussakin vaiheessa määritetään, onko seuraava vaihe 
tarpeen. Jos esimerkiksi tarpeellisuusselvityksessä päädytään 
siihen, ettei hankkeella ole haitallisia vaikutuksia Natura 2000 
-kohteeseen, suunnitelma tai hanke voidaan hyväksyä ilman 
arviointiprosessin seuraavia vaiheita.

Vaiheet ovat seuraavat: 
•	 Vaihe yksi: tarpeellisuusselvitys (seulonta) – määritetään, 
pitääkö suunnitelmalle tai hankkeelle tehdä asianmukainen 
arviointi. Se vaaditaan, jos suunnitelmasta tai hankkeesta koituu 
todennäköisesti merkittävää haittaa Natura 2000 -alueelle.
•	 Vaihe kaksi: asianmukainen arviointi – kun on päätetty, että 
asianmukainen arviointi on tehtävä artiklan 6(3) mukaisesti, 
laaditaan yksityiskohtainen selvitys siitä, miten suunnitelma 
tai hanke, yksin tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa, voi 
vaikuttaa Natura 2000 -alueen tai -alueiden eheyteen, alueen 
suojelutavoitteet huomioon ottaen. Jos AA:ssa todetaan, että 
haitallisia vaikutuksia syntyy (käytettävistä lieventämistoimista 
huolimatta), asianomaisten viranomaisten on hylättävä 
suunnitelma tai hanke tai sovellettava artiklan 6(4) mukaista 
poikkeusmenettelyä.
•	 Vaihe kolme: poikkeustapaukset – artiklassa 6(4) säädetään 
poikkeuksista artiklaan 6(3). Vaikka suunnitelmalla tai hankkeella 
todettaisiin olevan haitallinen vaikutus Natura 2000 -alueeseen, 
se voidaan silti hyväksyä erityistilanteissa, mikäli artiklan 6(4) 
ehdot täyttyvät. 

Artikla 6(4) edellyttää, että seuraavat ehdot toteutuvat, ennen 
kuin viranomaiset voivat myöntää suunnitelmalle tai hankkeelle 
poikkeuksen: 
•	 Esitetty vaihtoehto on kaikkein haitattomin elinympäristöille, 
lajeille ja Natura 2000 -alueen eheydelle, eikä tarjolla ole muuta 
toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa, joka ei vaikuttaisi alueen 
eheyteen.
•	 Hanketta pidetään oikeutettuna ylivoimaisen yleisen edun 
aiheuttamista pakottavista syistä, yhteiskunnalliset ja taloudelliset 
syyt mukaan luettuina.
•	 On ryhdytty kaikkiin tarpeellisiin korvaaviin toimiin, joilla 
turvataan koko Natura 2000 -verkoston yhtenäisyyden säilyminen. 
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EU:n ympäristölainsäädännön kahdella muulla peruskivellä on 
suora yhtymäkohta sisävesiliikennehankkeisiin: 
•	 Direktiivi 2001/42/EC, joka on annettu tiettyjen suunnitelmien 
ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (kutsutaan 
yleisesti SEA-direktiiviksi);
•	 Direktiivi85/337/EEC, joka on annettu tiettyjen julkisten ja 
yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, 
muutettu vuosina 1997 (97/11/EC) ja 2003 (2003/35/EC) – 
kutsutaan yleisesti YVA-direktiiviksi, niin kuin se on muutettu 
direktiivillä 2009/31/EC.

Vaikka nämä arvioinnit tehdään usein yhdessä osana 
yhdennettyä menettelyä, niillä on kuitenkin eri päämäärä ja niissä 
arvioidaan ympäristövaikutuksia eri tarkastelukulmasta. SEA tai 
YVA eivät siten voi korvata asianmukaista arviointia.

Eri direktiivien keskinäinen suhde 

Sisävesiliikennettä säätelee lintu- ja luontodirektiivien lisäksi 
myös muu EU-lainsäädäntö, erityisesti vesipolitiikan puitedirektiivi 
(VPD), tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista annettu direktiivi (SEA), ympäristövaikutusten 
arviointidirektiivi (YVA) ja tulvariskidirektiivi.

VPD: Vesipuitedirektiivin ja toisaalta lintu- ja luontodirektiivien 
välillä on vahvoja yhteyksiä. Ne kumpikin koskevat ainakin osin 
samaa ympäristön osaa: vesiekosysteemejä ja maaekosysteemejä 
sekä niistä suoraan riippuvaisia kosteikkoja. Myös direktiivien 
jokivesistöjä koskevat tavoitteet ovat pitkälti samat: varmistaa, 
ettei jokien kunto huonone ja kohentaa jokiekosysteemien 
ekologista tilaa.

Vesipuitedirektiivi sisältää selviä viittauksia lintu- ja 
luontodirektiiveihin. Niillä varmistetaan direktiivien täydellinen 
yhteensopivuus (artiklat 4(1)(c), 4(2), 4(8), 4(9), artikla 6 ja liite IV, 
artikla 8 ja liite V (1.3.5), artikla 11(3)(a) ja VPD:n liitteet VI ja VII).

Artikla 6 edellyttää, että jäsenvaltiot perustavat rekisterin 
jokivaluma-alueen kaikista alueista, joiden on määritelty 
vaativan erityissuojelua yhteisön erityislainsäädännössä: pinta- ja 
pohjavesien suojelua koskevassa lainsäädännössä tai vedestä 
suoraan riippuvaisten luontotyyppien ja lajien suojelua koskevassa 
lainsäädännössä. Natura 2000 -kohteet kuuluvat näihin alueisiin.

Artikla 8 edellyttää, että kehitetään ohjelmia veden tilan 
seurantaan, jotta saadaan yhdenmukaista ja kattavaa tietoa 
kunkin joen valuma-alueen vesien tilasta. Tämä antaa hyvän 
mahdollisuuden koordinoida lajien ja luontotyyppien tilaa 
käsitteleviä Natura 2000 -seurantaohjelmia.

Artikla 11 määrittää toimintaohjelman yleissisällön. Se edellyttää 
myös, että toimintaohjelma sisältää lintu- ja luontodirektiivien 
toimeenpanon vaatimia toimia, sikäli kuin nämä toimet 
ovat tarpeen näiden kahden direktiivin kattamille lajeille ja 
luontotyypeille, jotka ovat suoraan riippuvaisia vedestä.
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TXT/?uri=CELEX:32013R1315

Direktiivi ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA): 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/
TXT/?uri=CELEX:32014L0052

Direktiivi 2001/42/EC, direktiivi tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SEA): 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/
TXT/?uri=CELEX:32001L0042

Katsaus vesi- ja meripuitedirektiivien, lintu- ja luontodirektiivien 
sekä tulvadirektiivin tärkeistä säännöksistä (englanniksi): 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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