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Ohjeasiakirja
Energiasektorin ulkopuolinen 
kaivannaistoiminta ja  
Natura 2000  
Yhteenveto

Ympäristö



Esitteen tarkoitus

Energiasektorin ulkopuolinen kaivannaistoiminta (Non-
Energy Extractive Industry, NEEI) tuottaa monia Euroopan 
teollisuudessa ja rakentamisessa tarvittavia perusraaka-aineita. 
NEEI-suunnitelmat ja -hankkeet voivat kuitenkin olla ristiriidassa 
luonnonsuojelun ja erityisesti EU:n luonto- ja lintudirektiivien 
kanssa.

Tämä esite on yhteenveto ohjeasiakirjasta “Energiasektorin 
ulkopuolinen kaivannaistoiminta ja Natura 2000”. Sen tarkoitus 
on antaa ohjeita siitä, kuinka NEEI-hankkeissa voidaan parhaiten 
varmistua yhteensopivuudesta EU:n luonto- ja lintudirektiivien 
kanssa. Asiakirja keskittyy erityisesti luontodirektiivin 
artiklan 6 mukaisiin menettelyihin. Se selkiyttää kyseisen 
hyväksymismenettelyn tiettyjä ydinkysymyksiä erityisesti NEEI-
hankkeita silmälläpitäen.

Ohjeasiakirja on suunnattu asianomaisille viranomaisille 
ja hankkeista vastaaville sekä konsulteille, Natura 2000 
-alueiden hoitajille ja muille toimijoille, jotka osallistuvat 
kaivannaissuunnitelmien tai NEEI-hankkeiden laatimiseen, 
suunnitteluun, toteuttamiseen tai hyväksymiseen. Asiakirja voi 
kiinnostaa myös kansalaisjärjestöjä, kansainvälisiä organisaatiota 
ja kansalaisia.

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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komissio hyväksyi marraskuussa 2008 raaka-aineita koskevan 
aloitteen. Se sisältää täsmällisiä toimenpiteitä, joilla pyritään 
turvaamaan ja parantamaan raaka-aineiden saantia EU:ssa.

Raaka-aineita koskeva aloite tukeutuu kolmeen 
peruspilariin: raaka-aineiden saatavuuden varmistamiseen 
maailmanmarkkinoilta kilpailijoiden kanssa samoin ehdoin, 
oikeanlaisten perusedellytysten luomiseen EU:ssa turvaamaan 
raaka-aineiden kestävä saanti eurooppalaisista lähteistä sekä 
yleisen raaka-ainetehokkuuden parantamiseen ja kierrätyksen 
edistämiseen EU-alueen kulutuksen vähentämiseksi.

Näistä toinen pilari on haastava, koska kaivannaistoimintaa 
voidaan harjoittaa vain siellä, missä on kaivannaisvarantoja. 
Toimintaa ei siten pystytä sijoittamaan sen mukaan, että 
vältettäisiin ristiriidat muun maankäytön, kansalaisten tai 
luonnon- ja maisemansuojelun kanssa.

Energiasektorin ulkopuolinen kaivannaistoiminta vaatii EU-
alueella vain alle prosentin maa-alasta. Koska toimintaan 
kuitenkin tarvitaan juuri tiettyjä alueita, voivat hankkeet silti 
joutua ristiriitaan kilpailevien maankäyttötapojen tai laajempien 
yhteiskunnallisten etujen kanssa – tai niistä saattaa koitua 
kohtuuttomia ympäristövaikutuksia.

Energiasektorin ulkopuolinen kaivannaistoiminta EU:ssa

Euroopassa harjoitettava energiasektorin ulkopuolinen 
kaivannaistoiminta jaetaan usein tuotteiden fysikaalisten ja 
kemiallisten ominaisuuksien perusteella – ja erityisesti tuotteiden 
jatkojalostajien mukaan – kolmeen päälohkoon: 
•	 rakennuskivimateriaaleihin, joihin luetaan yleensä 
raekooltaan monenlainen kiviaines, kuten hiekka, sora ja 
erilaiset kalliomurskeet (esim. liitu-, kalkki- ja hiekkakivimurske), 
luonnonkivet (esim. marmori ja graniitti) sekä saven, kipsin ja 
savikiven kaltaiset ainekset,
•	 teollisuusmineraaleihin, joihin sisältyvät fysikaaliset mineraalit 
(esim. bentoniitti, boraatit, kalsiumkarbonaatit ja piimaa) sekä 
kemialliset mineraalit (esim. suola, kaliumkarbonaatti ja rikki), 
sekä
•	 metallimineraaleihin, joihin sisältyy monenlaisia metalleiksi 
tai metalliaineiksi jalostettavia malmeja, kuten alumiini-, kromi-, 
kupari-, kulta-, litium- ja mangaanimalmeja.

Rakentamiseen tarvittavan kiven ja varsinkin kiviaineksen 
otto edustaa sekä rahallisesti että määrällisesti suurinta 
energiasektorin ulkopuolista kaivannaistoiminnan lohkoa EU:ssa.

Raaka-aineiden luotettava ja häiriintymätön saanti on yhä 
tärkeämpää EU:n kilpailukyvylle. Tämän tunnustaen Euroopan 
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EU-politiikan puitteet

Natura 2000 -verkosto sisältää tällä hetkellä yli 27 5000 kohdetta 
ja kattaa 18 % EU:n maa-alueesta ja yli 9 % merialueista. Alueet 
eivät ole tiukasti suojeltuja eikä kaikki ihmisen toiminta ole 
niillä kiellettyä. Luonto- ja lintudirektiivi luovat kaikille EU-maille 
yhteisen lainsäädäntöperustan, joka varmistaa, ettei ihmisen 
harjoittama toiminta, kuten energiasektorin ulkopuolinen 
kaivannaistoiminta, vaikuta kielteisesti Natura 2000 -kohteiden 
eheyteen.

Luontodirektiivin artikla 6 määrittää lupamenettelyn niille 
suunnitelmille ja hankkeille, joilla saattaa olla merkittävä 
vaikutus Natura 2000 -kohteeseen. Pohjimmiltaan se edellyttää, 
että tällaisesta Natura 2000-kohteeseen mahdollisesti 
vaikuttavasta hankkeesta tehdään “asianmukainen arviointi” 
(AA), jossa hankkeen vaikutukset ja niiden merkitys kohteen 
suojelutavoitteiden saavuttamiseen selvitetään yksityiskohtaisesti.

Muiden maankäyttötapojen tavoin myös energiasektorin 
ulkopuolisen kaivannaistoiminnan on noudatettava EU:n 
ympäristölainsäädäntöä, kuten luonto- ja lintudirektiivejä. 
Nämä direktiivit ovat EU:n biodiversiteettipolitiikan kulmakiviä. 
Niiden avulla EU:n jäsenvaltiot voivat työskennellä yhdessä 
suojellakseen Euroopan uhanalaisimpia ja herkimpiä lajeja ja 
luontotyyppejä sekä varmistaakseen niiden säilymisen.

Direktiiveillä on kaksi päätavoitetta: 
•	 suojella lajeja koko EU-alueella (lajien suojelua koskevin 
säädöksin); 
•	 suojella tiettyjä harvinaisia ja uhanalaisia luontotyyppejä tai 
tiettyjen uhanalaisten lajien tärkeitä elinympäristöjä turvatakseen 
niiden säilymisen (alueiden suojelua koskevin säädöksin, jotka 
johtavat Natura 2000 -verkoston perustamiseen).
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Myös kahden muun direktiivin – tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 
(SEA) ja ympäristövaikutusten arviointidirektiivin (YVA) – 
säädökset saattavat koskea NEEI-suunnitelmia ja -hankkeita.

SEA-direktiivin tarkoitus on varmistaa, että tiettyjen 
suunnitelmien ja hankkeiden ympäristövaikutukset tunnistetaan, 
arvioidaan ja otetaan huomioon hankkeita valmisteltaessa ja 
ennen niiden toteuttamista. Tämä luo usein edellytykset sijoittaa 
tulevat hankkeet sopivampiin paikkoihin, joissa ne eivät joudu 
ristiriitaan luonnonsuojelun kanssa.

YVA-direktiivi koskee yksittäisiä julkisia ja yksityisiä 
hankkeita. Hankkeisiin, joilla saattaa olla merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, voidaan myöntää lupa vasta, kun siitä on 
tehty ympäristövaikutusten arviointi ja sen tulokset on otettu 
huomioon.

SEA- ja YVA-menettelyissä sekä asianmukaisessa arvioinnissa on 
monia yhteisiä piirteitä, joten niiden koordinointia suositellaan. 
Menettelyjen välillä on kuitenkin myös selviä eroja, joten SEA tai 
YVA ei voi korvata AA-menettelyä, eikä mikään menettelyistä 
ole ensisijainen. AA keskittyy erityisesti Natura 2000 -kohteiden 

suojelutavoitteisiin, mutta lisäksi se eroaa muista menettelyistä 
tulostensa sitovuuden puolesta. SEAsta ja YVAsta poiketen 
AA:n tulokset ovat sitovia: mikäli arviossa ei saada täyttä 
varmuutta siitä, ettei suunnitelma tai hanke (lievennystoimet 
huomioon ottaen) aiheuta haittaa Natura 2000 -kohteen 
eheydelle, sille ei voida myöntää lupaa (paitsi erityistilanteissa: 
haitattomampien vaihtoehtojen puuttuessa, ylivoimaisen yleisen 
edun niin vaatiessa ja kompensaatiotoimien toteutuessa). 
SEA- ja YVA-menettelyt on toisaalta kehitetty sellaisiksi, että 
viranomaiset saavat tiedon suunnitelman tai hankkeen kaikista 
ympäristövaikutuksista ja voivat ottaa ne huomioon lopullisessa 
päätöksessään.

EU:n muita ympäristösäädöksiä ja -periaatteita, joilla on 
merkitystä NEEI-hankkeille ovat:
•	 kaivannaisteollisuuden jätehuoltodirektiivi (2006/21/EY)
•	 ympäristövastuudirektiivi (2004/35/EY)
•	 vesiensuojelun puitedirektiivi (2000/60/EY) ja 
pohjavesidirektiivi (2006/118/EY)
•	 meristrategiadirektiivi (2008/56/EY)
•	 EU:n luonnonvarojen kestävän käytön strategia
•	 varovaisuusperiaate
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Ympäristövaikutusten luonne ja voimakkuus vaihtelevat 
huomattavasti eri ottoalueiden välillä, mikä johtuu monista eri 
seikoista. Vaikutukset on siten arvioitava tapauskohtaisesti.

Jos kaivannaistoimintaa harjoitetaan samalla alueella 
useassa paikassa, on otettava huomioon myös toiminnan 
yhteisvaikutukset. Sama koskee yhteisvaikutuksia muunlaisen 
toiminnan (esim. infrastruktuuri- tai teollisuushankkeiden) 
kanssa. Vaikka siis arvioitaisiin, ettei jokin yksittäinen 
kaivannaishanke aiheuta kielteisiä vaikutuksia Natura 2000 
-kohteeseen, toiminnanharjoittajan on kuitenkin tarkasteltava 
niitä mahdollisia vaikutuksia, joita hanke voi aiheuttaa yhdessä 
alueen muiden suunnitelmien ja hankkeiden kanssa.

Kaivannaistoiminnasta syntyviä mahdollisia vaikutuksia yhteisön 
tärkeinä pitämiin elinympäristöihin:
•	 Elinympäristöjen katoaminen ja heikkeneminen. Suurin 
vaikutus luonnon monimuotoisuuteen syntyy usein NEEI-
hankkeissa maan ja sen pinnanmuotojen raivaamisesta joko itse 
toiminnan aikana tai rakennettaessa sitä tukevaa infrastruktuuria, 

NEEI-hankkeiden mahdolliset ympäristövaikutukset 

Kaivannaisten otto jättää väistämättä jälkensä toiminnan 
kohteena olevaan maa-alueeseen. Monesti nämä 
ympäristövaikutukset ovat kielteisiä, mutta yhä enemmän 
löytyy myös tapauksia, joissa toiminnan koko elinkaaren 
nettovaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat positiiviset. 
Tämä johtuu siitä, että yhä useampi soranottoalue, louhos ja 
kaivos kunnostetaan toiminnan päätyttyä edistämään luonnon 
monimuotoisuutta. Alueilla, joiden luonto on muutoin köyhtynyt, 
tällaiset kunnostetut kohteet voivat tarjota eliölajeille uusia 
elinympäristöjä ja rikastuttaa siten merkittävästi luontoa.

Arvioitaessa kaivannaistoiminnan mahdollisia vaikutuksia 
luontoon ja lajeihin on tärkeää muistaa, etteivät vaikutukset rajoitu 
pelkästään toiminnan kohteeseen. Erilaiset liitännäistoiminnot 
ja rakenteet, kuten yhdystiet, kuljettimet, murskaimet, 
varastointipaikat, jätekasat ja jätealtaat, voivat niin ikään aiheuttaa 
ympäristövaikutuksia. Vaikutuksia myös syntyy toiminnan kaikissa 
vaiheissa, mineraalivarojen etsinnästä ja itse kaivannaistoiminnasta 
(ja sen alueellisesta tuotantokierrosta tai laajenemisesta) 
toiminnan lopettamiseen ja alueen kunnostukseen.
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Strategisen suunnittelun merkitys 

Strateginen aluesuunnittelu on viranomaisten käyttämä 
menetelmä, jonka avulla alueelle voidaan luoda yhtenäinen 
ja kestävä kehityspolitiikka. Sen avulla voidaan tehokkaasti 
tunnistaa mahdolliset ristiriidat ja minimoida luontovaikutukset 
jo suunnittelun varhaisvaiheessa. Strateginen suunnittelu 
tuo toiminnalle yhtenäisemmät, avoimemmat ja vakaammat 
lähtökohdat sekä vähentää yksittäisten hankkeiden alttiutta 
häiriöille ja pienentää niiden viivästymisriskiä.

Parhaaseen tulokseen päästään, kun suunnittelussa kuullaan 
kaikkia sidos- ja eturyhmiä ja käsitellään yhdessä mahdolliset 
vaihtoehdot.

Kaivannaistoimintaa koskevassa strategisessa suunnittelussa 
olennaisia suunnitteluvälineitä ovat erilaisia kaivannaisvarantoja 
kuvaavat kartat, joiden avulla voidaan paikantaa kaupallisesti 
hyödyntämiskelpoiset mineraalivarat. Kun näiden karttojen 
rinnalle asetetaan Natura 2000 -kartat, joista ilmenevät 
Natura 2000 -kohteiden sijainnit ja aluerajaukset, voidaan 
nähdä nopeasti, millä alueilla ristiriitojen riski on olematon tai 
vähäinen ja missä se on suuri. Mahdollisten konfliktialueiden 
yksityiskohtaisesta analysoinnista voi huolehtia joko toimiala 
itse osana tulevaisuuteen suuntautuvaa strategiaansa tai sen 
voivat tehdä viranomaiset laatiessaan kaivannaisvarantojen 
käyttöä koskevia suunnitelmia tai alueellisia maankäyttö- tai 
kehityssuunnitelmia. Sen jälkeen ne voidaan ottaa SEA-, YVA ja 
AA-menettelyjen mukaiseen tarkasteluun.

kuten yhdysteitä ja jätealueita ja -altaita. Seurauksena voi olla 
elinympäristöjen muuttuminen, vaurioituminen, pirstoutuminen 
tai paikallinen häviäminen.
•	 Lajien häiriintyminen ja siirtyminen. Kaivannaistoiminta voi 
myös häiritä merkittävästi tiettyjä kasvi- ja eläinlajeja. Vaikutus 
voi olla väliaikainen tai pysyvä, suora tai välillinen. Se voi 
kohdistua ottoalueeseen tai sen ulkopuolelle, ja sitä voi esiintyä 
tuotannon eri vaiheissa. Eläimiä voivat häiritä monet asiat, kuten 
melu, pöly, saasteet, ihmisen läsnäolo ja säännöllinen liikenne 
(esim. tuotteiden kuljetukset). Ne voivat vaikuttaa eläinten 
lisääntymisen, ravinnonhankinnan, levon, leviämisen ja muuton 
edellytyksiin.

Kaivannaistoiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 
voivat syntyä muun muassa seuraavista seikoista:
•	 Maanraivaus. Maata raivataan, jotta päästään käsiksi 
mineraaleihin tai saadaan tilaa infrastruktuurille, kuten 
kiviaineskasoille tai jätevarastoille ja -altaille, sekä erilaisille 
rakenteille, kuten kuljettimille ja jalostuslaitoksille.
•	 Vesijärjestelyt. Mikäli toiminta edellyttää veden poistoa 
kaivoksesta tai muusta kaivannaisten ottopaikasta, voivat 
kohteen tai sen ympäristön hydrologiset olot muuttua. 
Pintavalunnan, vajoveden ym. virtaamien väliaikaiset häiriöt 
voivat aiheuttaa muutoksia luonnollisessa valumaverkostossa, 
mikä voi heijastua lähistöllä tai kauempana sijaitsevien lähteiden 
ja kosteikkojen veden määrään ja laatuun.
•	 Veden laadun muutokset. Joidenkin kaivannaisten otto- ja 
tuotantoprosessit saattavat liata tai aiheuttaa muita muutoksia 
veden laatuun, mikä voi vaikuttaa suoraan alueella esiintyvään 
vesilajistoon ja -elinympäristöihin tai välillisesti muihin kohteisiin, 
jotka ovat herkkiä tällaisille muutoksille.
•	 Elinympäristömuutokset voivat hyödyttää vieraslajeja. 
Kaivosten ja louhosten aiheuttamat ekologiset muutokset voivat 
suosia pioneerilajeja, joista osa saattaa vallata alaa haitallisesti.
•	 Muita seikkoja ovat muun muassa melu, tärinä, liikkumisesta 
syntyvät häiriöt ja pöly.
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•	 tarjota poikkeustilanteissa hyväksymismenettely suunnitelmille 
tai hankkeille, joissa ei saada täyttä varmuutta niiden 
haitattomuudesta Natura 2000 -kohteelle edes lievennystoimien 
jälkeen, kun näille suunnitelmille tai hankkeille ei ole 
vaihtoehtoisia ratkaisuja ja niiden katsotaan olevan ylivoimaisen 
yleisen edun mukaisia.

Suunnitelman tai hankkeen hyväksymisestä AA:n johtopäätösten 
perusteella vastaa asianomainen kansallinen viranomainen. Jos 
ei ole täyttä tieteellistä varmuutta siitä, ettei suunnitelma tai 
hanke aiheuta haittoja Natura 2000 -kohteeseen, viranomaisen 
on evättävä lupa tai vaadittava lisättäväksi uusia lievennystoimia, 
joilla tieteellinen epävarmuus poistuu.

Asianmukaisen arvioinnin toteuttaminen

Luontodirektiivin artiklan 6(3) mukainen asianmukainen arviointi 
(AA) saattaa koskea sekä suunnitelmia (esim. mineraalivarojen 
käyttösuunnitelmia) että yksittäisiä hankkeita.

AA:ssa on tarkasteltava kaivannaissuunnitelman tai -hankkeen 
vaikutuksia Natura 2000 -kohteiden eheyteen sekä yksin 
että yhdessä muiden suunnitelmien ja hankkeiden kanssa. 
Menettelyn tarkoitus on:
•	 arvioida suunnitelman tai hankkeen kaikki vaikutukset, joilla 
saattaa olla huomattava merkitys Natura 2000 -kohteelle;
•	 varmistaa, että haitalliset vaikutukset kohteen eheyteen 
voidaan sulkea pois – ellei voida, suunnitelma tai hanke voidaan 
hyväksyä vain, jos siihen voidaan soveltaa lievennystoimia 
tai lupaehtoja, jotka poistavat tai minimoivat Natura 2000 
-kohteeseen kohdistuvat haitat;
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Kunnostaminen ja luontokadon 
hyvittäminen
Energiasektorin ulkopuolisessa kaivannaistoiminnassa 
on huomattavaa pyrkimystä sekä vähentää alan 
ympäristövaikutuksia että myös edistää luonnon 
monimuotoisuuden suojelua erityisesti kunnostamalla 
kaivannaisten ottopaikkoja ja toteuttamalla hyvitystoimia.

Kunnostaminen on prosessi, jossa hylätty maa-alue muutetaan 
käyttökelpoiseksi. Se voi edellyttää sekä teknisiä että ekologisia 
ratkaisuja. Kunnostussuunnitelma on tavallisesti olennainen 
osa NEEI-hanketta ja sen lupaehtoja. Jos suunnitelma laaditan 
ja toteutetaan huolella, sen avulla voidaan lieventää tai 
kompensoida hankkeen haitallisia vaikutuksia.

Pääkriteeri sille, että kunnostaminen täyttää artiklassa 6.3 
asetetut vaatimukset lievennystoimenpiteelle on, että sen 
voidaan osoittaa pitävän yllä Natura 2000 -kohteen eheyttä. 
Kunnostamistoimen tulee erityisesti:
•	 kohdistua niihin luontotyyppeihin tai lajeihin, joihin hankkeen 
kielteiset vaikutukset kohdistuvat (eli on ennallistettava samoja 
luontotyyppejä tai lajeja);
•	 kohdistua altistuneeseen alueeseen;
•	 vähentää huomattavasti – ja lyhyessä ajassa kaivannaisten 
oton aikana – kielteisten vaikutusten kestoa, laajuutta ja 
voimakkuutta.

Luontokadon hyvittämistä käytetään usein NEEI-hankkeissa 
kompensoimaan toiminnasta syntyviä biodiversiteettivaikutuksia, 
joita on mahdoton välttää. Hyvittämistoimia voivat olla 
muun muassa elinympäristöjen luominen, ennallistaminen 
tai parantaminen ja myös korvaavaan alueen hankkiminen 
pitkäaikaista suojelua varten. Joissakin tapauksissa voidaan myös 
siirtää lajeja tai kasviyhteisöjä uuteen paikkaan. Hyvittäminen 
voi tarjota mahdollisuuden kompensaatioon luontodirektiivin 
artiklan 6(4) tarkoittamassa merkityksessä, kun kaikki artiklan 
asettamat ehdot täyttyvät.

Mikäli AA:n perusteella ei saada varmuutta siitä, ettei 
suunnitelma tai hanke vaikuta kielteisesti Natura 2000 -kohteen 
eheyteen, sovelletaan ehdotetun hankkeen eteenpäinviemistä 
koskevissa kaikissa päätöksissä luontodirektiivin artiklan 6(4) 
säädöksiä. Hankkeen on silloin täytettävä tietyt ehdot, ennen 
kuin viranomainen voi myöntää sille luvan. Mikäli jokin taho 
haluaa, että hankkeeseen sovelletaan artiklaa 6(4), sen on 
todistettava, että kyseiset ehdot täyttyvät. Ehdot ovat seuraavat:
•	 Hyväksyttäväksi esitetty vaihtoehto on Natura 2000 -kohteen 
eheyden perusteella määriteltynä vähiten haitallinen, eikä ole 
muita toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka eivät vaikuttaisi 
haitallisesti yhteenkään Natura 2000 -kohteeseen.
•	 Suunnitelma tai hanke on ihmisten terveyden ja yleisen 
turvallisuuden kannalta ylivoimaisen yleisen edun mukainen tai 
ympäristöseurauksiltaan ylivoimaisen hyödyllinen taikka sille on 
muita pakottavia syitä ja siitä on saatu komission kanta ennen 
luvan myöntämistä.
•	 Suunnitelmassa tai hankkeessa toteutetaan kaikki tarvittavat 
kompensaatiotoimet, joilla varmistetaan, että Natura 2000 
-verkoston eheys säilyy. 

Kompensaatiotoimien tulee:
•	 edistää yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien ja 
lajien suojelua kyseisellä luonnonmaantieteellisellä alueella 
tai sen piirissä olevilla muuttolintujen muuttoreiteillä tai 
talvehtimisalueilla (jotka on esim. suojeltu lintudirektiivin nojalla) 
asianomaisissa jäsenmaissa;
•	 kohdistua yhteisön tärkeinä pitämiin luontotyyppeihin ja 
lajeihin samassa suhteessa kuin suunnitelma tai hanke niitä 
vaurioittaa;
•	 pitää yllä ekologisia toimintoja, jotka ovat verrattavissa 
kyseisen Natura 2000 -kohteen valintaperusteina käytettyihin 
toimintoihin, pitäen erityistä huolta maantieteellisestä 
sijoittumisesta.
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NEEI-hankkeet ja merelliset Natura 2000 -alueet

Kaivutoiminnan merkittävimmät vaikutukset ovat meren 
syveneminen ja pohjasedimenttien poistuminen. Merenpohjan 
pinnanmuodoissa sekä sedimentin koostumuksessa ja 
rakenteessa tapahtuu nopeita muutoksia, jotka voivat tuhota 
pohjan eliöyhteisön. Tutkimuksissa on havaittu, että kaivetuilla 
alueilla merenpohjan selkärangattomien eläinten lajidiversiteetti, 
yksilötiheys ja biomassa on vähentynyt 30–80 % . Vaikutuksen 
suuruus vaihtelee sen mukaan, kuinka tehokasta kaivutoimintaa 
alueella harjoitetaan. Luontovaikutukset eivät rajoitu vain 
kaivetulle alueelle, sillä kaivamisesta syntyvät kiintoainepilvet 
voivat kulkeutua kauas työskentelyalueelta. Natura 2000 -alueen 
ulkopuolella tapahtuva kaivutoiminta voi siten vaikuttaa 
epäsuorasti alueeseen.

Tietyt lajit voivat olla erityisen haavoittuvia sille, että kiviaineksen 
ottoa harjoitetaan niiden lisääntymisalueella. Suurimman riskin 
aiheuttaa kiintoaineksen laskeutuminen kalojen, kuten sillin ja 
tuulenkalojen, mätimunien päälle. Merenpohjan eliöyhteisöjen 
vaurioituminen heijastuu myös koko ravintoketjuun, millä voi olla 
erittäin suuri merkitys suojelluille lajeille. Esimerkiksi tuulenkalat 
ovat merten ravintoverkkojen avainlajeja ja erityisen tärkeitä 
monille merilinnuille ja -nisäkkäille.

Kiviaineksen ottaminen merialueilta on muodostumassa yhä 
tärkeämmäksi. Eniten merenpohjasta nostetaan hiekkaa ja soraa, 
mutta myös muita mineraaleja, kuten simpukankuorikerrostumia 
ja metallimineraaleja.

Merialuesuunnittelu on keskeisessä asemassa optimoitaessa 
merialueiden käyttöä taloudelliseen toimintaan ja 
meriympäristön suojeluun. Vyöhyketarkastelu voi tarjota keinon, 
jolla merialueille sijoittuva kiviaineksen otto voidaan lomittaa 
muihin toimintoihin suunnitelmallisesti. Sen avulla voidaan 
osoittaa merenpohjan kaivamiseen todennäköisesti parhaiten 
soveltuvat ja hyväksyttävät alueet.

Kiviaineksen oton vaikutukset meriympäristöön voivat olla 
moninaiset: merenpohjan elinympäristöt voivat hävitä, vesi 
voi samentua ja sedimenttien koostumus voi muuttua, samoin 
virtaukset ja sedimenttikierto. Vaikutusten merkitykseen 
ja laajuuteen vaikuttavat monet seikat, muun muassa 
ottoalueen sijainti, merenpohjan pintakerroksen ja syvempien 
sedimenttikerrosten laatu, rannikkodynamiikka, kaivutapa, 
-menetelmä, -tehokkuus ja -määrä sekä Natura 2000 -alueella 
esiintyvien luontotyyppien ja lajien herkkyys muutoksille.
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Esimerkkejä lieventämistoimista 
merellisessä kiviaineksen otossa
Kaivun kestoa rajoitetaan tiettyyn tuntimäärään pinta-
alayksikköä (ha) kohti.

Kaivutoiminnasta pidättäydytään tiettyinä 
kalenterikuukausina häiriöille alttiiden lintulajien 
suojelemiseksi.

Merenpohjaa ei kaiveta lainkaan merinisäkkäiden 
lisääntymisaikana ja pienpoikasvaiheessa, jolloin eläimet 
ovat erityisen alttiita häiriöille.

Herkkien alueiden ympärille perustetaan riittävän laajoja 
puskurivyöhykkeitä, joilla toimintaa ei harjoiteta.

Työkohteet pidetään melko pieninä, jotta kaivun pinta-ala ja 
siten sen ekologinen jalanjälki saadaan minimoiduksi. Lupa 
myönnetään vain tietylle määrälle työkohteita, eikä uutta 
kohdetta saa aloittaa ennen kuin työskentely edellisellä on 
lopetettu. Aiemmalle työkohteelle ei saa palata uudestaan; 
näin luodaan optimiolot luonnon toipumiselle.

Sedimentin kaivusyvyyttä rajoitetaan.

Samentumien vähentämiseksi imuruoppauksen ylivuotovesi 
juoksutetaan mereen ruoppausaluksen pohjan alapuolelle.

Keskeiset suositukset
NEEI-hankkeiden tehokasta arviointia ja toteuttamista 
edistetään seuraavilla toimilla:

Perustetaan seurantaohjelma, jossa tarkastellaan hankkeen 
ympäristövaikutusten torjumista ja lieventämistä sekä 
mahdollisia kompensaatiotoimia.

Viranomaiset ja hakijat keskustelevat yhdessä hankkeen 
rajoituksista, jotta löydetään tapauskohtaisesti parhaat 
ratkaisut.

Viranomaisten, hankevastaavien ja asianmukaisten 
sidosryhmien välille luodaan jo varhain säännöllinen 
keskusteluyhteys.

Otetaan huomioon lintu- ja luontodirektiivien säädökset 
lajien suojelusta.
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Esimerkkitapauksia
Soranottopaikkaan suojelualue linnuille (SPA)

Dubnické štrkovisko on lintudirektiivin mukainen erityinen 
suojelualue (SPA). Se sijaitsee Slovakiassa, Vahjoen varrella, josta 
on aiemmin otettu soraa teollisuuden tarpeisiin. Sorankaivun 
jäljiltä alueella on altaita ja saarekkeita, jotka muodostavat 
arvokkaan luonnonympäristön. Soranoton päätyttyä luonto 
valtasi nopeasti alueen, jolloin paikasta tuli linnustolle erityisen 
otollinen. Tämä noin 60 hehtaarin alue on yksi Slovakian kolmesta 
parhaasta kalatiiran (Sterna hirundo) pesimäpaikasta. Kalatiira 
on lintudirektiivin suojelema laji, joka kärsii pesimäympäristönsä 
umpeenkasvusta. Tällä SPA-alueella umpeenkasvua torjuvat sekä 
viranomaiset että kansalaisjärjestöt. Alueella pesii kuusi muutakin 
lintulajia, muun muassa pikkuhaikara (Ixobrychus minutus) ja 
luhtahuitti (Porzana porzana).

Myös monet muuttolinnut levähtävät tai talvehtivat vanhalla 
soranottoalueella. Paikan ekologiset ominaispiirteet pysyvät 
yllä, vaikka se sijaitsee ihmisen voimakkaasti muokkaamalla, 
kaivannaistoimintaan osoitetulla alueella ja vaikka sen lähistöllä 
on sekä kaupunki että vilkas moottoritie.

Slovakian ympäristöministeriö, 2008.

Merihiekan ja -soran noston hyviä käytäntöjä

Isossa-Britanniassa merihiekalla ja -soralla on suuri merkitys sekä 
rakennustoiminnan laadukkaana raaka-aineena että rannikon 
suojelun kannalta. Nostoluvista vastaava viranomainen on The 
Crown Estate. Ennen luvan myöntämistä hankkeesta tehdään 
laaja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja sidosryhmien 
kuuleminen, jota aiemmin säätelivät CLG (Communities & Local 
Government), Ison-Britannian ympäristöministeriö ja Defra (Food 
and Rural Affairs) ja nykyisin MFA (Marine and Fisheries Agency), 
joka on Defran toimeenpaneva elin.

Tarkoitukseen saatiin vuonna 2002 uusi rahoituslähde, kun 
hallitus asetti veron sekä maa-alueilta että merestä nostettaville 
peruskiviaineksille. Kerätyillä verovaroilla kartutetaan ALSF-
rahastoa (Aggregate Levy Sustainability Fund), jolla on neljä 
päätavoitetta:
•	 minimoida peruskiviaineksen kysyntä
•	 edistää ympäristölle suotuisia kiviaineksen otto- ja 
kuljetustapoja
•	 puuttua kiviaineksen ottoon käytettyjen alueiden 
ympäristövaikutuksiin
•	 korvata paikallisyhteisöille kiviaineksen oton vaikutukset

Marine aggregate extraction: Helping to determine good practice. 
Conference proceedings: September 2006. Toimitt.: Newell ja Garner. 
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Kaivannaisvarojen käytön ohjeistus Englannissa

Englannin kaivannaispolitiikan suuntaviivat määritetään 
Minerals Policy Statement -asiakirjoissa. Täsmälliset tavoitteet 
asetetaan erikseen kullekin materiaalille (hiekka ja sora, tiilisavi, 
rakentamiseen ja kattamiseen käytettävä luonnonkivi, öljy, kaasu 
jne.).

Kun kaivannaishanketta suunnitellaan Natura 2000 -kohteen 
läheisyyteen tai niin, että hankkeella on huomattava 
vaikutus kohteeseen, on otettava huomioon asianomaiset 
suunnittelupolitiikan linjaukset ja ohjeet. Ne asettavat selkeät 
säännöt ja ehdot suunnitellulle toiminnalle sekä määrittävät 
aluesuunnitteluviranomaisen, hankevastaavan ja valtion 
luonnonsuojelutoimen vastuualueet.

Ohjeissa määritetään asianmukaisen arvioinnin (AA) sisältö 
ja julkisen kuulemisen vaihtoehdot sekä ohjeistetaan 
vaihtoehtoisten ratkaisujen arviointiin. Ne kattavat myös 
tilanteet, joissa tulevat harkittaviksi ylivoimaisen yleisen 
edun aiheuttamat pakottavat syyt sekä mahdollisten 
kompensaatiotoimien edellytykset.

Kansallinen suunnittelupolitiikka määrittää, millä tavoin 
kaivannaisvarojen käytön suunnittelusta vastaavien 
paikallisten viranomaisten tulee huolehtia tehtävästään. Kukin 
paikallisviranomainen laatii yleisen kehityssuunnitelman, jossa 
tulee:
•	 osoittaa luonnon monimuotoisuudelle tärkeät kohteet ja 
niiden status (suojeltu kansainvälisin, kansallisin, alueellisin vai 
paikallisin perustein), sekä
•	 osoittaa kunnostettavat alueet ja kohteet tai sellaiset, 
joille luodaan alueellisia tavoitteita tukevia uusia tärkeitä 
elinympäristöjä.

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5

Liito-oravia hyödyttävät lieventämistoimet

Kyseessä on Lounais-Suomessa sijaitseva kultakaivos, johon 
kuuluu sekä avolouhos että maanalainen kaivos. Luvan saantia 
edeltäneen ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi alueella 
tehtiin luontoselvitys, jonka mukaan siellä oleskeli 1–3 liito-
oravaurosta (Pteromys volans) ja kolme pesivää naarasta. Liito-
orava on alueen tärkein luontodirektiivin suojelema nisäkäs. 
Liito-oravien kaikki reviirit kartoitettiin yksityiskohtaisesti sekä 
selvitettiin niiden mahdolliset yhteydet kaivospiirin ulkopuolisiin 
liito-oravareviireihin. Lähin Natura 2000 -alue sijaitsee viiden 
kilometrin päässä kaivoksesta.

Keskusteltuaan alueviranomaisten kanssa hakija täydensi 
lupahakemustaan liito-oravan suojelun osalta. Lupaehdot 
sisälsivät muun muassa seuraavat määräykset:
•	 Avolouhoksen reuna saa ulottua enintään 40 metrin 
etäisyydelle lähimmästä pesäpuusta. Pesäpuun ja louhoksen 
välistä metsää ei saa kaataa lukuun ottamatta viiden metrin 
levyistä kaistaa louhoksen reunan ja metsän välissä, missä puiden 
kaataminen voidaan sallia turvallisuussyistä. Reviirillä 1 säilyy 
siten 40 metriä leveä vyöhyke pesäpuun ja avolouhoksen välissä.
•	 Kaivospiirin alueella sijaitsevia liito-oravareviirien lisääntymis- 
ja ravintopuita ei saa hävittää, ja pesäpuiden ympärillä tulee 
säilyttää riittävä suojapuusto. Alueella sijaitsevilta liito-oravien 
kulkureiteiltä ei saa hakata puustoa.

Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Suomi).



Lisäaineistoa
Tämä julkaisu on yhteenveto Euroopan komission ohjeasiakirjasta 
“Energiasektorin ulkopuolinen kaivannaisteollisuus ja Natura 
2000”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Komission tuottamat ohjeasiakirjat pyrkivät auttamaan 
kansalaisia ymmärtämään ja soveltamaan asianmukaisen 
arvioinnin menettelyä. Ohjeasiakirjat ovat saatavilla komission 
Natura 2000 -sivustolla: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/guidance_en.htm

Natura 2000 -alueiden hoito: luontodirektiivin 92/43/EEC artiklan 
6 säädökset  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_fi.pdf

Luontodirektiivi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/
TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Lintudirektiivi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/
TXT/?uri=CELEX:32009L0147

Katsaus vesipolitiikan puitedirektiivin, meristrategiadirektiivin, 
lintudirektiivin, luontodirektiivin ja tulvadirektiivin säännöksiin: 
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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