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ASIAKIRJAN TARKOITUS 
 
 
Tässä asiakirjassa annetaan ohjeita ja esitetään käytännön esimerkkejä siitä, miten 
vesivoimaa voidaan hyödyntää lintu- ja luontotyyppidirektiivien vaatimusten mukaisesti. 
Asiakirjassa tarkastellaan myös, millaisia vaikutuksia vesivoiman käytöllä voi olla, ja 
havainnollistetaan käytännön kokemusten avulla, miten vesivoiman vaikutuksia voidaan 
välttää tai ainakin minimoida eri olosuhteissa.   
 
Yleisenä tavoitteena on edistää energia-, luonto- ja vesiasioita koskevien EU:n eri 
politiikkojen ja käytäntöjen välisiä synergiaetuja, jotta EU:n tavoitteet voitaisiin saavuttaa 
koordinoidummin ja jotta eri tavoitteita koskevilla toimilla voitaisiin mahdollisuuksien 
mukaan tukea toisiaan. 
 
Luvussa 1 esitetään yleiskatsaus EU:n politiikkaan ja lainsäädäntöön, joita vesivoiman 
hyödyntämisessä on Euroopassa noudatettava. Luvussa esitetään lyhyt yhteenveto 
luontotyyppidirektiivin ja lintudirektiivin keskeisistä säännöksistä ja niiden suhteesta 
vesipuitedirektiiviin, ympäristövaikutusten arviointia koskevaan direktiiviin ja strategista 
ympäristöarviointia koskevaan direktiiviin.  
 
Luvussa 2 kuvataan EU:n joki- ja järviekosysteemien yleisesti heikkoa tilaa ja 
merkittävimpiä niihin kohdistuvia paineita ja uhkia. Tämän jälkeen tarkastellaan 
vaikutuksia, joita vesivoimalla voi olla makean veden ekosysteemeihin. Osiossa 
painotetaan erityisesti kumulatiivisten vaikutusten merkitystä.   
 
Hyvin monet lintu- ja luontotyyppidirektiivien nojalla suojelluista Euroopan 
luonnonvaraisista eläin- ja kasvilajeista, mukaan lukien nelisensataa makean veden lajia, 
ovat riippuvaisia joki- ja järviekosysteemeistä. Useimpien Euroopan jokien tila on kuitenkin 
hyvin huono ja niille aiheutuu merkittävää painetta useista sosioekonomisista toimista (ml. 
vesivoima).  
 
Viimeisimmistä ympäristön tilaa koskevista kertomuksista1 käy selvästi ilmi, että 
vesipuitedirektiivin ja kahden luontodirektiivin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vielä 
paljon toimia. Tässä onnistutaan vain, jos etusijalle asetetaan jokien tilan huononemisen 
ehkäisemisen lisäksi toimet, joilla pyritään aktiivisesti palauttamaan jokien ekologinen tila 
hyvälle tasolle ja poistamaan tai ainakin merkittävästi vähentämään niihin kohdistuvia 
paineita. 
 
Luvussa 3 tarkastellaan keinoja, joilla edellä mainittu tavoite voidaan saavuttaa. Keinoja 
havainnollistetaan antamalla esimerkkejä ekologisen ennallistamisen hyvistä käytännöistä 
eri puolilta EU:ta.  
 
Luvussa 4 keskitytään erityisesti strategisen suunnittelun tarpeeseen ja yhdennettyihin 
vesivoimaa koskeviin suunnitelmiin ja hankkeisiin, joissa joen ekologiset vaatimukset 
otetaan huomioon jo suunnittelun alkuvaiheessa ja tarvittaessa toteutetaan joen 
ekologista tilaa parantavia toimenpiteitä. 
 
Tämän jälkeen (luvussa 5) kuvataan tarkemmin menettelyä, jota on noudatettava 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklan mukaisessa vesivoimasuunnitelmien tai -hankkeiden 
asianmukaisessa arvioinnissa. Luvussa selvennetään hyväksymisprosessin tiettyjä 

                                                           
1 http://www.eea.europa.eu/soer 
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keskeisiä seikkoja ja sen suhdetta muihin EU:ssa noudatettaviin 
ympäristöarviointimenettelyihin. Käytäntö on osoittanut, että 6 artiklan mukaista 
hyväksymismenettelyä koskevat ongelmat johtuvat toistuvasti asianmukaisten arviointien 
heikosta laadusta tai vaillinaisuudesta. 
 
Tämä ohjeasiakirja on tarkoitettu ensisijaisesti toimivaltaisille viranomaisille, rakennuttajille 
ja konsulteille. Ohjeista on hyötyä myös kansalaisjärjestöille ja muille vesivoima-alan 
sidosryhmille. Asiakirjan laatimisessa on kuultu jäsenvaltioiden viranomaisia ja useita 
muita keskeisiä sidos- ja eturyhmiä, jotka ovat antaneet arvokasta palautetta asiakirjan 
luonnosversioista. 
 
Tässä asiakirjassa noudatetaan lintu- ja luontotyyppidirektiivejä sekä EU:n ympäristö- ja 
vesivoimapolitiikkaa koskevia yleisiä periaatteita. Asiakirja on mainittujen direktiivien 
tekstin mukainen. Asiakirjassa esitetyt hyvien käytäntöjen mukaiset menettelyt ja 
ehdotetut menetelmät eivät ole luonteeltaan määrääviä, vaan ne on tarkoitettu 
hyödyllisiksi neuvoiksi, ajatuksiksi ja ehdotuksiksi. Ne perustuvat alan toimijoiden, 
kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, tieteellisten 
asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin. 
 
Asiakirja edustaa ainoastaan komission näkemyksiä eikä ole oikeudellisesti sitova. EU:n 
direktiivien lopullinen tulkinta on unionin tuomioistuimen tehtävä. Tarpeen mukaan 
asiakirjassa käsitellään myös eurooppalaista oikeuskäytäntöä. Tätä asiakirjaa 
kannattaakin lukea yhdessä lintu- ja luontotyyppidirektiiviä koskevien yleisten ohjeiden ja 
unionin tuomioistuimen ratkaisujen kanssa.2 

  

                                                           
2 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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1. EU:N POLITIIKKA- JA LAINSÄÄDÄNTÖKEHYS 
 

 

Vesivoima on keskeinen osa uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin3 
täytäntöönpanoa ja EU:n vuosia 2020–2030 koskevien energiatavoitteiden saavuttamista. 
Vesivoiman hyödyntämisessä on kaiken muun veteen liittyvän toiminnan tapaan 
noudatettava EU:n ympäristölainsäädännön vaatimuksia, joiden tavoitteena on suojella ja 
ennallistaa Euroopan jokia ja järviä. Näistä vaatimuksista säädetään vesipuitedirektiivissä, 
tulvadirektiivissä, lintu- ja luontotyyppidirektiiveissä sekä ympäristövaikutusten arviointia 
koskevissa direktiiveissä (ympäristövaikutusten arviointia koskeva YVA-direktiivi ja 
strategista ympäristöarviointia koskeva SEA-direktiivi).   
 
Tässä luvussa käsitellään näiden EU-säädösten vesivoiman kannalta keskeisimpiä 
säännöksiä. Pääpaino on kahdessa luontodirektiivissä, jotka ovat tämän asiakirjan 
pääaiheena. 

 

1.1 Lintu- ja luontotyyppidirektiivit 
 

Euroopan joet ovat merkittävä biologisen monimuotoisuuden eli biodiversiteetin lähde ja 
tärkeä osa rikasta luonnonperintöämme. Ne ovat kuitenkin muuttuneet merkittävästi 
vuosikymmenten aikana. Muutokset ovat heikentäneet jokien kestävyyttä ja kykyä tukea 
luontoa ja ylläpitää luonnonvaraisia kasveja ja eläimiä. Useimpien jokien tila on 
huonontunut, ja jokia olisi ennallistettava. 
 
EU:n hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat tunnustaneet biologisen monimuotoisuuden 
huolestuttavan köyhtymisen ja asettaneet kunnianhimoiseksi tavoitteeksi suuntauksen 
pysäyttämisen ja kääntämisen vuoteen 2020 mennessä. Euroopan komissio antoi 
toukokuussa 2011 vuoteen 2020 ulottuvan luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n 
strategian4, jossa esitetään tavoitteen saavuttamisen edellyttämät poliittiset puitteet. 

Komissio antoi huhtikuussa 2017 uuden toimintasuunnitelman5, jolla on tarkoitus parantaa 
nopeasti lintu- ja luontotyyppidirektiivien täytäntöönpanoa sekä tukea ripeämpää 
edistymistä kohti EU:n vuodeksi 2020 asettamaa tavoitetta, jonka mukaan luonnon 
monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen väheneminen olisi pysäytettävä ja tämä 
suuntaus käännettävä. 
 
Lintu- ja luontotyyppidirektiivit ovat biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n politiikan 
kulmakivet. Niiden ansiosta kaikki EU:n jäsenvaltiot voivat toimia yhdessä, yhteisen 
lainsäädäntökehyksen puitteissa ja yli poliittisten ja hallinnollisten rajojen Euroopan 
uhanalaisimpien, vaarantuneimpien ja arvokkaimpien lajien ja luontotyyppien 
säilyttämiseksi niiden luontaisella levinneisyysalueella EU:ssa. 
 
Lintu- ja luontotyyppidirektiivien yleisenä tavoitteena on varmistaa, että niiden 

nojalla suojeltujen lajien ja luontotyyppien suotuisa suojelun taso6 säilytetään tai 

saatetaan ennalleen niiden luontaisella levinneisyysalueella EU:ssa. 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm 
5 EU:n toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm 
6 Ks. luontotyyppidirektiivin 2 artikla. ”Tämän direktiivin mukaisesti toteutetuilla toimenpiteillä pyritään 

varmistamaan yhteisön tärkeänä pitämien luontotyyppien ja luonnonvaraisen eläin- ja kasvilajien suotuisan 

 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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Tavoite on määritelty myönteisesti: tavoitteena on suotuisa tilanne, joka on saavutettava 
ja säilytettävä. Tämä tarkoittaa, että pelkkä tilan huononemisen estäminen ei riitä. 
 

Suotuisan suojelun tason määritelmä luontotyyppidirektiivissä 
 
1 artikla 
 
’Luontotyypin suojelun tasolla’ tarkoitetaan eri tekijöiden yhteisvaikutusta, joka koskee 
luontotyyppiä ja sillä luonteenomaisia lajeja ja joka voi vaikuttaa alueen luontaiseen 
levinneisyyteen, rakenteeseen ja toimintoihin pitkällä aikavälillä sekä sille 
luonteenomaisten lajien eloonjäämiseen pitkällä aikavälillä, EU:n alueella. 
 
Luontotyypin suojelun taso katsotaan ”suotuisaksi”, jos 

 sen luontainen levinneisyys sekä alueet, joilla sitä esiintyy tällä alueella, ovat vakaita 
tai laajenemassa ja 

 erityinen rakenne ja erityiset toiminnot, jotka ovat tarpeen sen säilyttämiseksi pitkällä 
aikavälillä, ovat olemassa ja säilyvät todennäköisesti ennakoitavissa olevassa 
tulevaisuudessa ja 

 alueelle luonteenomaisten lajien suojelun taso on suotuisa. 
 
’Lajin suojelun tasolla’ tarkoitetaan eri tekijöiden yhteisvaikutusta, joka voi vaikuttaa lajin 
kantojen levinneisyyteen ja lukuisuuteen pitkällä aikavälillä EU:n alueella. 
 
Suojelun taso katsotaan ”suotuisaksi”, kun 

 kyseisen lajin kannan kehittymistä koskevat tiedot osoittavat, että tämä laji pystyy 
pitkällä aikavälillä selviytymään luonnollisten elinympäristöjensä elinkelpoisena osana, 
ja 

 lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä ole vaarassa pienentyä 
ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa ja 

 lajin kantojen pitkäaikaiseksi säilymiseksi on ja tulee todennäköisesti olemaan riittävän 
laaja elinympäristö. 

 

 
 
Jotta tämä tavoite voitaisiin saavuttaa, EU:n luontodirektiivien mukaan jäsenvaltioiden on 
erityisesti 
 

 osoitettava ja suojeltava ydinalueita, joilla suojellaan luontotyyppidirektiivin liitteessä I 
ja II sekä lintudirektiivin liitteessä I lueteltuja lajeja ja luontotyyppejä sekä kaikkia 
säännöllisesti esiintyviä muuttolintuja. Nämä alueet muodostavat EU:n laajuisen 
Natura 2000 -verkoston, johon kuuluu tällä hetkellä yli 27 500 aluetta. Natura 2000 -
verkoston kokonaispinta-alasta noin 4 prosenttia on järvi- ja jokiekosysteemejä (tieto 
koskee EU:n 27:ää jäsenvaltiota; Euroopan ympäristökeskus, 2010). 

 perustettava lajien suojelujärjestelmä kaikille Euroopan luonnonvaraisille lintulajeille 
ja muille lajeille, jotka luetellaan luontotyyppidirektiivin liitteessä IV. Näitä toimenpiteitä 
sovelletaan EU:ssa lajien koko luontaisella levinneisyysalueella eli Natura 2000 -
alueiden kaltaisilla suojelualueilla ja niiden ulkopuolella. 

 

                                                                                                                                                                                
suojelun tason säilyttäminen tai sen ennalleen saattaminen.” Suotuisan suojelun tason käsitettä ei mainita 

lintudirektiivissä, mutta erityisiin suojelualueisiin liittyy vastaavia vaatimuksia. 
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Natura 2000 -alueiden suojelua koskevat säännökset 
 
Natura 2000 -alueiden suojelusta, käytöstä ja hoidosta säädetään 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklassa, jossa määritellään myös alueiden suojelun suhde 
suojelluilla alueilla ja niiden läheisyydessä harjoitettavaan muuhun maankäyttöön, kuten 
vesivoimaan.7  
 
Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan säännökset voidaan jakaa kahdenlaisiin toimenpiteisiin: 
 

 Ensimmäinen toimenpideryhmä koskee kaikkien Natura 2000 -alueiden suojelua ja 
hoitoa sekä alueita koskevien suojelutavoitteiden asettamista. Jäsenvaltioiden on 

a) laadittava ja toteutettava positiivisia suojelutoimenpiteitä, jotka vastaavat 
liitteen I luontotyyppien ja liitteessä II esitettyjen lajien ekologisia vaatimuksia 
alueilla (6 artiklan 1 kohta) ja 
b) toteutettava tarpeellisia toimenpiteitä luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen 
heikentymisen sekä alueilla esiintyviä lajeja koskevien merkittävien häiriöiden 
estämiseksi (6 artiklan 2 kohta). 

 
Luontotyyppidirektiivissä suositellaan, että Natura 2000 -alueille olisi laadittava hoito- 
ja käyttösuunnitelmat, joissa määritellään avoimesti ja läpinäkyvästi alueilla tarvittavat 
suojelutoimenpiteet Suunnitelmat ovat hyödyllisiä välineitä, sillä niissä voidaan asettaa 
suojelutavoitteita ja niiden avulla voidaan rakentaa eri sidos- ja eturyhmien 
yhteisymmärrystä alueiden hoitoa ja käyttöä koskevista ratkaisuista. Ne toimivat myös 
mekanismina, jonka avulla Natura 2000 -alueita koskevat suojelutoimenpiteet voidaan 
sisällyttää vesipuitedirektiivin laajempaan toimenpideohjelmaan. 

 

 Toinen toimenpideryhmä (6 artiklan 3 kohta) koskee kaikkien sellaisten 
suunnitelmien tai hankkeiden arviointia, jotka voivat vaikuttaa yhteen tai 
useampaan Natura 2000 -alueeseen (lisätietoa luvussa 5). Tiivistettynä 
arviointimenettely tarkoittaa, että kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka ovat omiaan 
vaikuttamaan merkittävästi johonkin Natura 2000 -alueeseen, on arvioitava 
asianmukaisesti sen kannalta, miten nämä vaikutukset vaikuttavat alueen 
suojelutavoitteisiin. 
 
Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä suunnitelman tai hankkeen vain, jos se on 
asianmukaisen arvioinnin tulosten perusteella varmistunut siitä, että suunnitelma tai 
hanke ei vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen. Tässä yhteydessä on syytä 
huomata, että arvioinnissa on osoitettava, että merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ei 
aiheudu – ei sitä, että niitä aiheutuu. 

 
Edellä esitetystä vaatimuksesta voidaan poikkeustilanteissa poiketa (6 artiklan 
4 kohta) ja Natura 2000 -alueen koskemattomuuteen vaikuttava suunnitelma tai hanke 
hyväksyä, jos voidaan osoittaa, että vähemmän vahingollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja 
ei ole, ja suunnitelma tai hanke on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottavista syistä. Tällöin on toteutettava tarvittavat korvaavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että Natura 2000 -verkoston yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. 

 

                                                           
7 Lisätietoa kaikista Natura 2000 -alueiden hoitoa ja käyttöä koskevista ohjeista: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm
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On syytä huomata, että luontotyyppidirektiivissä tarkoitettu arviointimenettely ei ole 
sama kuin YVA- tai SEA-direktiivissä8 taikka vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettu arviointimenettely. Ihannetilanteessa nämä kaikki arvioinnit tulisi kuitenkin 
yhdistää tai ainakin suorittaa koordinoidusti. 

 Lajien suojelua koskevat säännökset 

 
Luontodirektiivien toinen säännöskokonaisuus koskee tiettyjen lajien suojelua niiden 
koko luonnollisella esiintymisalueella EU:ssa eli sekä Natura 2000 -alueilla että niiden 
ulkopuolella. Lajien suojelua koskevia toimenpiteitä sovelletaan luontotyyppidirektiivin 
liitteessä IV lueteltaviin lajeihin ja kaikkiin EU:ssa esiintyviin luonnonvaraisiin lintulajeihin. 
Tarkat säännöt vahvistetaan lintudirektiivin 5 artiklassa sekä luontotyyppidirektiivin 
12 artiklassa (eläinten osalta) ja 13 artiklassa (kasvien osalta). 

 
Tiivistettynä jäsenvaltioiden on kiellettävä näiden lajien osalta 

 lajien tahallinen häiritseminen niiden lisääntymis-, jälkeläistenhoito-, talvehtimis- ja 
muuttoaikana 

 lajien lisääntymis- tai levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen 

 lajien pesien ja munien tahallinen tuhoaminen tai suojeltujen kasvien irtikiskominen 
tai hävittäminen. 

 
Lajien suojelua koskevista säännöksistä voidaan poiketa vain rajallisissa tapauksissa 
(esim. viljelmiä tai karjankasvatusta koskevien merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi 
taikka kansanterveyttä ja yleistä turvallisuutta koskevista syistä) edellyttäen, ettei muuta 
tyydyttävää ratkaisua ole ja että poikkeusten seuraukset eivät ole ristiriidassa direktiivien 
kokonaistavoitteiden kanssa. Poikkeuksia koskevat edellytykset vahvistetaan 
lintudirektiivin 9 artiklassa ja luontotyyppidirektiivin 16 artiklassa.9  
 
Lajien suojelua koskevat säännökset koskevat olennaisesti vesivoimaloiden 
toimintaa myös Natura 2000 -alueiden ulkopuolella. Säännösten avulla pyritään 
varmistamaan, etteivät uudet rakennushankkeet hävitä luonnonvaraisten lintulajien tai 
muiden luontotyyppidirektiivin liitteessä IV lueteltujen lajien lisääntymis- tai 
levähdyspaikkoja, ellei niille ole saatu toimivaltaisilta viranomaisilta poikkeusta direktiivien 
ehtojen mukaisesti. Tämä säännös voi olla erityisen tärkeä silloin, jos vesivoimalaitos 
sijaitsee joella, jolla esiintyy muuttavia tai vaeltavia lajeja, kuten muuttolintuja tai 
vaelluskaloja (esim. luontotyyppidirektiivin liitteessä IV mainitut sampi Acipenser sturio tai 
hyppijätsingeli Zingel asper). 
 

1.2 Vesipuitedirektiivi 
 
Vesipolitiikan puitedirektiivillä eli vesipuitedirektiivillä luodaan puitteet sisämaan 
pintavesien (jokien ja järvien), jokisuiden vaihettumisalueiden sekä rannikko- ja 
pohjavesien suojelua ja kestävää hoitoa varten. Sen tavoitteena on varmistaa, että 
kaikissa vesimuodostumissa saavutetaan ”hyvä tila” pääsääntöisesti vuoteen 2015 
mennessä (poikkeuksena voimakkaasti muutetut ja keinotekoiset vesimuodostumat, 
joiden osalta tavoitteena on saavuttaa hyvä ekologinen potentiaali). Luontodirektiivien 

                                                           
8 Komission YVA- ja SEA-verkkosivut: http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm ja 

http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm 
9 Komission ohjeet luontotyyppidirektiivin mukaiseen yhteisön tärkeinä pitämien eläinlajien tiukkaan 

suojeluun: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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tapaan vesipuitedirektiivillä ei siis pyritä ainoastaan estämään vesimuodostumien sekä 
vesiekosysteemeistä suoraan riippuvaisten maaekosysteemien ja kosteikkojen tilan 
huononemista entisestään. 
 
Tavoitteen saavuttamisen edistämiseksi vesipuitedirektiivissä edellytetään, että 
jäsenvaltiot laativat jokaiselle vesipiirille eli vesienhoitoalueelle vesienhoitosuunnitelman. 
Direktiivin mukaan näiden suunnitelmien laatiminen etenee sykleissä: suunnitelmia 
laaditaan, toteutetaan ja tarkastellaan uudelleen kuuden vuoden välein. 
 

1.3 Vesipuitedirektiivin ja luontodirektiivien yhteensovittaminen 
 
Vesipuitedirektiivi ja kaksi luontodirektiiviä liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä niillä 
molemmilla pyritään suojelemaan ja ennallistamaan Euroopan makean veden 
ekosysteemejä. Tämän vuoksi ne tulisi panna täytäntöön koordinoidusti, jotta voidaan 
varmistaa, että ne toimivat yhtenäisesti. Seuraavassa nostetaan esiin muutamia 
vesivoiman kannalta erityisen olennaisia seikkoja, joiden suhteen vesipuitedirektiivi ja 
luontodirektiivit liittyvät toisiinsa. Tiedot perustuvat komission laatimiin ohjeisiin10, joissa 
vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin vesipuitedirektiivin ja luontodirektiivien välisistä 
yhteyksistä. 
 

Vesipuitedirektiivin ja luontodirektiivien erilaiset tavoitteet 

 
Vesipuitedirektiivi ja luontodirektiivit koskevat ainakin osittain samaa ympäristöä, ja niillä 
on laajasti katsottuna samankaltaiset tavoitteet varmistaa jokien tilan huononemisen 
estäminen ja parantaa vesiekosysteemien tilaa. Yleisten tavoitteiden samankaltaisuudesta 
huolimatta direktiivien erityiset tavoitteet poikkeavat toisistaan – vaikkakin myös ne liittyvät 
läheisesti toisiinsa. 
 
Vesipuitedirektiivin tavoitteena on suojella kaikkia pinta- ja pohjavesiä ja parantaa niiden 
tilaa niin, että ne saavuttavat hyvän tilan tai potentiaalin. Lisäksi tavoitteena on välttää 
vesien tilan huononemista. Lintu- ja luontotyyppidirektiiveillä sitä vastoin pyritään 
suojelemaan, säilyttämään ja saattamaan ennalleen tiettyjä lajeja ja luontotyyppejä ja 
saattamaan niiden suojelun taso suotuisaksi koko niiden luontaisella esiintymisalueella 
EU:ssa. 
 
Vesipuitedirektiivin mukaisen hyvän ekologisen tilan saavuttaminen yleensä helpottaa 
vedestä riippuvaisten luontotyyppien ja lajien suojelutavoitteiden saavuttamista 
Natura 2000 -alueilla ja päin vastoin. Hyvän ekologisen tilan vaatimus koskee kuitenkin 
vesimuodostumia ja suotuisa suojelun taso puolestaan tiettyjä luontotyyppejä ja lajeja. 
 
Hyvä ekologinen tila ei välttämättä riitä suotuisan suojelun tason saavuttamiseen, vaikka 
kaikkien vesimuodostumien ekologinen tila olisi hyvä. Natura 2000 -alueen 
suojelutavoitteiden saavuttaminen niiden kohteena olevien lajien ja luontotyyppien osalta 
voikin edellyttää myös muita suojelutoimenpiteitä. 
 
Tämä tunnustetaan myös vesipuitedirektiivissä. Direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, että ”jos tiettyyn vesimuodostumaan sovelletaan useampaa kuin yhtä – – 
tavoitteista, on niistä sovellettava kaikkein tiukinta”. Jos alue on nimetty Natura 2000 -

                                                           
10 Ks. komission vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin vesipuitedirektiivistä ja luontodirektiiveistä: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf 
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alueeksi esimerkiksi saukon tai jokihelmisimpukan suojelemiseksi, alueella voi olla 
tarpeen myös rajoittaa liikakalastusta, vaikka se ei olisikaan välttämätöntä 
vesipuitedirektiivin mukaisen hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi. 
 
Nämä lisätoimenpiteet olisi hyvä sisällyttää vesipuitedirektiivin mukaisiin 
vesienhoitosuunnitelmiin tai ainakin niihin olisi hyvä viitata suunnitelmissa erityisinä 
suojelualueita koskevina säännöksinä, jotta voidaan varmistaa, että vesipuitedirektiivin 
nojalla toteutettavat toimenpiteet ja Natura 2000 -alueita koskevat toimenpiteet ovat 
keskenään johdonmukaisia eivätkä sodi toisiaan vastaan (ks. 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohta). 
 

 

Voimakkaasti muutetut tai keinotekoiset vesimuodostumat ja Natura 2000 

 
Vesipuitedirektiivin 4 artiklan 3 kohdan mukaan vesimuodostuma, jota ihmisen toiminta on 
fyysisesti muuttanut merkittävästi, voidaan nimetä voimakkaasti muutetuksi 
vesimuodostumaksi11, jos se täyttää kaikki 4 artiklan 3 kohdan säännösten vaatimukset. 
Vesimuodostumat, jotka ihminen on rakentanut paikalle, jossa ei entuudestaan ollut 
vesimuodostumaa, voidaan nimetä keinotekoisiksi vesimuodostumiksi (esim. ihmisen 
rakentama tekoallas tai keinotekoinen vesiliikennekanava).  
 
Voimakkaasti muutettuihin ja keinotekoisiin vesimuodostumiin sovelletaan 
vesipuitedirektiivin mukaisesti hyvän ekologisen potentiaalin tavoitetta (hyvän ekologisen 
tilan sijaan), jos niihin ei sovelleta vähemmän vaativia vaatimuksia, kuten tyydyttävän 
ekologisen potentiaalin tavoitetta. Selkokielellä tämä tarkoittaa parasta ekologista tilaa, 
joka on käytännössä mahdollista saavuttaa ja joka vastaa oikeutettua käyttöä, jonka 
vuoksi muodostuma on nimetty voimakkaasti muutetuksi tai keinotekoiseksi 
vesimuodostumaksi.12  
 
Voimakkaasti muutettu tai keinotekoinen vesimuodostuma voidaan nimetä myös 
Natura 2000 -alueeksi, jos sillä esiintyy jonkin lintudirektiivin liitteessä I tai 
luontotyyppidirektiivin liitteessä I tai II mainittu laji tai luontotyyppi. Tällöin on toteutettava 
myös kyseisen lajin tai luontotyypin kannalta tarvittavat suojelutoimenpiteet alueen 
suojelutavoitteiden mukaisesti. Myös tässä tapauksessa toimenpiteet voivat olla tiukempia 
kuin hyvän ekologisen potentiaalin edellyttämät toimenpiteet. Toimenpiteet tulisi myös 
sisällyttää vesipuitedirektiivin mukaisiin vesienhoitosuunnitelmiin erityisillä suojelualueita 
koskevilla säännöksillä (ks. 4 artiklan 1 kohdan c alakohta yhdessä 4 artiklan 2 kohdan 
kanssa). 
 

Uusien muutosten arviointi vesipuitedirektiivin mukaisesti 

 
Luontodirektiivien tapaan myös vesipuitedirektiivi sisältää erityisiä säännöksiä 
vesimuodostumia koskevien uusien muutosten arvioinnista. Puitedirektiivin 4 artiklan 
7 kohdan mukaan viranomaiset voivat tietyissä olosuhteissa poikkeuksellisesti sallia uusia 
muutoksia ja kestävän kehityksen mukaisia ihmisen toimia, jotka huonontavat 

                                                           
11 Voimakkaasti muutetulla vesimuodostumalla tarkoitetaan vesimuodostumaa, jota ihmisen toiminta on 

merkittävästi muuttanut fyysisesti ja jossa ei näiden muutosten vuoksi voida saavuttaa hyvää ekologista tilaa. 

. 
12 Vaatimuksia käsitellään tarkemmin yhteistä täytäntöönpanostrategiaa (CIS) koskevassa ohjeasiakirjassa 

nro 4: ”Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies”. 



 

12 

vesimuodostuman tilaa tai estävät hyvän ekologisen tilan tai potentiaalin taikka 
pohjaveden hyvän tilan saavuttamisen. Tämä voi mahdollisesti koskea myös uusia 
vesivoimaan liittyviä muutoksia.13  

 
Jos muutos voi vaikuttaa sekä vesipuitedirektiivin tavoitteisiin että Natura 2000 -
alueeseen, on noudatettava sekä vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohdan mukaista 
menettelyä että luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaista Natura 2000 -
arviointimenettelyä (mieluiten koordinoidusti tai yhdistetysti). Oikeudellisesti katsottuna 
menettelyissä painotetaan eri asioita: toisessa arvioidaan, onko hanke omiaan 
vaarantamaan vesipuitedirektiivin ensisijaisten tavoitteiden saavuttamisen, ja toisessa 
arvioidaan, vaikuttaako hanke Natura 2000 -alueen koskemattomuuteen. Tämä ei 
kuitenkaan estä arviointien tiettyjen osien sovittamista yhteen esimerkiksi 
kyselytutkimusten ja kuulemisten avulla. 
 
Vesipuitedirektiivissä sanotaan selvästi, että muutosta ei voida toteuttaa, jos se ei ole 
sopusoinnussa EU:n muun ympäristölainsäädännön kanssa. Tämä tarkoittaa, että vaikka 
hanke ei vaarantaisi vesipuitedirektiivin tavoitteiden saavuttamista, sitä ei voida 
hyväksyä kyseisen direktiivin nojalla, jos se vaikuttaa haitallisesti Natura 2000 -
alueen koskemattomuuteen, ellei sille ole myönnetty poikkeusta myös 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 4 kohdan nojalla. Ympäristötavoitteita koskevia 
poikkeuksia käsittelevän vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohdan soveltamisesta ja sen 
yhteyksistä luontodirektiiveihin annetaan selventäviä ohjeita vuonna 2017 vahvistetussa 
vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohtaa koskevassa CIS-ohjeasiakirjassa nro 3614.  
 

Raakun suojelu Irlannin vesistöalueiden osissa 
 
Jokihelmisimpukka eli raakku (Margaritifera margaritifera) on yksi maailman 
pitkäikäisimmistä selkärangattomista. Koska raakun elinkierto on monimutkainen ja se 
tarvitsee elinympäristökseen lähes luonnontilaista ja kirkasta virtaavaa vettä, raakku on 
tärkeä biologinen indikaattorilaji, jonka tila antaa viitteitä jokiekosysteemien laadusta. 
Raakku on suojeltu EU:n luontotyyppidirektiivin nojalla, mutta sen suojelun taso on 
epäsuotuisa koko Irlannissa. Huonon tilan merkittävimpiä syitä ovat sedimentaatio tai 
sedimentaatio yhdessä ravinnepitoisuuden kasvun kanssa. 
 
Raakun suotuisan suojelun tason saavuttamista tuettiin Irlannissa vuonna 2009 
kansallisella lainsäädännöllä. Säännöksissä asetettiin Natura 2000 -alueilla esiintyville 
raakkujen elinympäristöille pakolliset ympäristön laatutavoitteet. Lisäksi edellytettiin 
vesistöalueiden osia koskevien hoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien 
laatimista. Suunnitelmilla oli tarkoitus puuttua koko valuma-aluetta koskeviin 
ongelmiin, jotka heikentävät lajin tilaa. Suunnitelmissa noudatettiin samankaltaista mallia 
kuin vesipuitedirektiivin mukaisissa vesienhoitosuunnitelmissa, jotta niitä voitaisiin 
myöhemmin toteuttaa osana vesienhoitosuunnitelmien laajempaa kokonaisuutta. 
 
Irlannin toimissa painotettiin jo varhaisessa vaiheessa lintu- ja luontotyyppidirektiivien ja 
vesipuitedirektiivin läheisiä yhteyksiä. Kansallinen vesipuitedirektiivin teknisestä 
koordinoinnista vastaava ryhmä perusti vuonna 2009 alakomitean, kansallisen 
suojelutyöryhmän (National Conservation Working Group), käsittelemään 
vesipuitedirektiiviin liittyviä luonnonsuojelunäkökohtia. Työryhmän päätehtävänä oli 

                                                           
13 Vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohdan soveltamista koskevasta oikeuskäytännöstä ks. unionin 

tuomioistuimen tuomiot asioissa C-461/13 ja C-346/14. 
14 Vesipuitedirektiivin 4 artiklaa koskeva CIS-ohjeasiakirja nro 36: https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-

9f3b-4d91-bdbb-939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_7_FINAL.PDF 
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varmistaa, että vesipuitedirektiiviin liittyvien luonnonsuojelunäkökohtien kehittämistä 
koordinoidaan ja tuetaan Irlannissa hyvin, ja helpottaa toimiin osallistuvien valtion 
viranomaisten välistä viestintää. 
 
Ryhmällä oli myös tärkeä tehtävä raakkuihin liittyvien vesistöalueiden osia koskevien 
suunnitelmien laatimisessa, sillä se hioi ja kehitti joukon kansallisia raakkuihin 
keskittyviä valuma-aluekohtaisia vakiotoimenpiteitä, jotka ovat käytännönläheisiä, 
toimivia ja kustannustehokkaita. Ryhmä myös arvioi suunnitelmat varmistaakseen niiden 
vaikuttavuuden ja käytännön toimivuuden sekä määritti suunnitelmien täytäntöönpanoa 
haittaavia politiikan ja ohjeiden puutteita. 
 
http://www.wfdireland.ie/docs/5_FreshwaterPearlMusselPlans/ 
http://kerrylife.ie 
http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterQuality/WaterFrameworkDirective/ 
 

 

1.4 Tulvadirektiivi 
 
Direktiivi 2007/60/EY hyväksyttiin marraskuussa 2007. Direktiivillä luodaan tulvariskien 
arvioinnin ja hallinnan puitteet. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on laadittava 
 

 tulvavaara- ja tulvariskikartat, joissa kartoitetaan kunkin vesistöalueen (tai muun 
sovitun hallinnointialueen) tunnetut tulvariskialueet. Kartoista tulisi ilmetä myös 
erilaisiin tulvatilanteisiin liittyvät mahdolliset vahingolliset seuraukset, mukaan lukien 
tiedot mahdollisista lähteistä, jotka voivat tulvien seurauksena aiheuttaa ympäristön 
pilaantumista, sekä Natura 2000 -alueet ja muut suojelualueet (laatimisen määräaika: 
joulukuu 2013). 
 

 tulvariskien hallintasuunnitelmat tulvista mahdollisesti aiheutuvien vahingollisten 
seurausten hallintaan ja vähentämiseen. Suunnitelmiin on sisällyttävä 
tärkeysjärjestykseen asetetut toimenpiteet, joissa käsitellään kaikkia tulvariskien 
hallinnan näkökohtia ehkäisystä ja suojelusta valmiustoimiin, ja niissä on otettava 
huomioon asianomaisen vesistöalueen tai vesistöalueen osan erityispiirteet 
(laatimisen määräaika: joulukuu 2015). 

 
Tulvadirektiivin nojalla toteutettavien toimien on oltava luontodirektiivien vaatimusten 
mukaisia. Jos esimerkiksi tulvantorjuntatoimenpide saattaa vaikuttaa yhteen tai 
useampaan Natura 2000 -alueeseen, siinä on noudatettava luontotyyppidirektiivin 
6 artiklan mukaista menettelyä ja suunnitelmaa tai hanketta on arvioitava asianmukaisesti 
sen kannalta, miten se mahdollisesti vaikuttaa Natura 2000 -alueen tai -alueiden 
koskemattomuuteen. 
 

1.5 SEA- ja YVA-direktiivit 
 
SEA-direktiivi 

 
Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 
2001/42/EY (SEA-direktiivi) tarkoituksena on taata korkeatasoinen ympäristönsuojelu. 
Tähän pyritään varmistamalla, että tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien 



 

14 

ympäristövaikutukset selvitetään, arvioidaan ja huomioidaan suunnitelmien ja ohjelmien 
valmistelussa ja ennen niiden hyväksyntää. 
 
Strateginen ympäristöarviointi (strategic environmental assessment, SEA) on laadittava 
sellaisista suunnitelmista ja ohjelmista, joissa vahvistetaan puitteet YVA-direktiivissä 
lueteltujen tulevien hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille. Strateginen 
ympäristöarviointi on pakollinen myös kaikille suunnitelmille tai ohjelmille, joita on 
arvioitava luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti, koska ne ovat 
omiaan vaikuttamaan merkittävästi Natura 2000 -alueisiin. 
 
Strategista ympäristöarviointia koskevassa menettelyssä jäsenvaltioiden on laadittava 
ympäristöselostus, jossa arvioidaan suunnitelmien ja ohjelmien todennäköisiä merkittäviä 
ympäristövaikutuksia sekä kohtuullisten vaihtoehtojen vaikutuksia. Jäsenvaltioiden on 
myös kuultava yleisöä ja viranomaisia, joita suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamisesta 
aiheutuvat ympäristövaikutukset todennäköisesti koskevat sen vuoksi, että ne vastaavat 
ympäristöasioista (eli ympäristöviranomaisia).  
 
Kuuleminen on järjestettävä hyvissä ajoin, ja sen on annettava ympäristöviranomaisille ja 
yleisölle todellinen mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelma- tai 
ohjelmaluonnoksesta sekä siihen liitetystä ympäristöselostuksesta ennen suunnitelman tai 
ohjelman hyväksymistä. Strategisen ympäristöarvioinnin kehittäminen on tarkoitus 
koordinoida suunnitelman kehittämisen kanssa niin, että ympäristönäkökohdat 
huomioidaan suunnitelman lopullisessa versiossa. 
 
Strategisen ympäristöarvioinnin perimmäisenä tavoitteena on edistää yhdennetympää ja 
tehokkaampaa aluesuunnittelua, jossa ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta 
koskevat näkökohdat otetaan suunnitteluprosessissa huomioon aiemmin ja paljon 
strategisemmalla tasolla. Tämän uskotaan myöhemmin vähentävän ristiriitoja yksittäisten 
hankkeiden yhteydessä. Lisäksi menettely auttaa löytämään tuleville rakennushankkeille 
asianmukaisempia toteutuspaikkoja kauempana mahdollisesti ongelmallisista alueista, 
kuten Natura 2000 -alueista. 
 

YVA-direktiivi 

 
Strateginen ympäristöarviointi koskee suunnitelmia ja ohjeita, mutta ympäristövaikutusten 
arvioinnista (YVA) annettu direktiivi 2011/92/EU koskee yksittäisiä julkisia ja yksityisiä 
hankkeita. Direktiiviä kutsutaan YVA-direktiiviksi, ja sitä on muutettu direktiivillä 
2014/52/EU. Hankkeelle15, joka todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, voidaan myöntää lupa ainoastaan hankkeen todennäköisten 
ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen.   
 
Hankkeet jaotellaan YVA-direktiivissä hankkeisiin, joiden ympäristövaikutusten arviointi on 
pakollista (liitteessä I tarkoitetut hankkeet16), ja hankkeisiin, joiden osalta jäsenvaltioiden 
on määritettävä, onko niillä todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia (liitteessä II tarkoitetut 
hankkeet). Tätä varten tehdään tarpeellisuusarviointi, jossa huomioidaan YVA-direktiivin 

                                                           
15 ’Hankkeella’ tarkoitetaan YVA-direktiivissä rakennustyön tai muun laitoksen tai suunnitelman 

toteuttamista taikka muuta luonnonympäristöön ja maisemaan kajoamista. 
16 Liitteessä I tarkoitettuja hankkeita ovat muun muassa ”padot ja muut laitokset, joilla padotaan tai 

varastoidaan vettä pysyvästi, kun padottu tai varastoitu uusi vesimäärä tai vesimäärän lisäys on yli 

10 miljoonaa kuutiometriä”. . 
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liitteessä III esitetyt arviointiperusteet. Useimmat vesivoimalaitokset ovat liitteessä II 
tarkoitettuja hankkeita.17  
 

1.6 SEA- ja YVA-direktiivien suhde luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 

3 kohtaan 
 
YVA-direktiivin mukaan, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU, tulisi 
toteuttaa yhteensovitettu ja/tai yhteinen menettely, jos hanke on arvioitava sekä YVA-
direktiivin että luontodirektiivien mukaisesti. Komissio on antanut ohjeetyhteensovitetuista 
ja/tai yhteisistä menettelyistä hankkeille18, jotka on samanaikaisesti arvioitava YVA-
direktiivin, lintu- ja luontotyyppidirektiivien, vesipuitedirektiivin ja teollisuuspäästödirektiivin 
perusteella. 

 
Yhteensovitetussa menettelyssä jäsenvaltioiden on sovitettava yhteen unionin 
lainsäädännön edellyttämät tietyn hankkeen ympäristövaikutusta koskevat yksittäiset 
arvioinnit nimeämällä viranomainen tähän tarkoitukseen. Yhteisessä menettelyssä 
jäsenvaltioiden on tehtävä tietyn hankkeen ympäristövaikutuksesta yksi arviointi, jota 
asiaa koskeva unionin lainsäädäntö edellyttää. 
 
EU:n luontolainsäädännön perusteella tehtävän asianmukaisen arvioinnin on 
kuitenkin oltava arviointiselostuksessa selvästi erotettavissa ja tunnistettavissa. 
Tämä johtuu siitä, että luontotyyppidirektiivissä tarkoitetussa asianmukaisessa 
arvioinnissa mitataan luonnonympäristön eri seikkoja ja siinä määritellään vaikutusten 
”merkittävyys” eri tavalla kuin ympäristövaikutusten arvioinnissa tai strategisessa 
ympäristöarvioinnissa. Kahdessa viimeksi mainitussa arvioinnissa huomioidaan kaikki 
ympäristön osa-alueet, mukaan lukien biologinen monimuotoisuus, kun taas 
luontodirektiiveissä keskitytään erityisesti niihin vaikutuksiin, joita Natura 2000 -alueilla 
suojeltaviin lajeihin ja luontotyyppeihin voi kohdistua. 
 
Myös kunkin arvioinnit tulokset eroavat toisistaan. Strategisen ympäristöarvioinnin ja 
ympäristövaikutusten arvioinnin nojalla voidaan määrätä menettelyä koskevia 
vaatimuksia, mutta niissä ei vahvisteta pakollisia ympäristövaatimuksia. 
Luontotyyppidirektiivin mukaisen arvioinnin tulos sitä vastoin sitoo välittömästi 
toimivaltaista viranomaista ja vaikuttaa sen lopulliseen päätökseen.   
 
Tämä tarkoittaa, että jos asianmukaisen arvioinnin perusteella ei voida varmistua siitä, 
vaikuttaako suunnitelma tai hanke Natura 2000 -alueen koskemattomuuteen, 
viranomainen ei voi hyväksyä suunnitelmaa tai hanketta sellaisenaan lukuun 
ottamatta poikkeustapauksia, jotka täyttävät 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
poikkeusmenettelyn edellytykset. 
 
Euroopan unionin tuomioistuin on selventänyt, että jos hanke tai suunnitelma on 

arvioitava luontotyyppidirektiivin mukaisesti, siihen sovelletaan myös SEA-direktiiviä.19 

  

                                                           
17 Liitteessä II tarkoitettuja hankkeita ovat muun muassa ”padot ja muut laitokset veden patoamista tai 

pitkäaikaista varastoimista varten (muut kuin liitteessä I mainitut)”. 
18 EUVL C 273, 27.7.2016, s. 1–6. 
19 C-177/11, ECLI:EU:C:2012:378, s. 19–24. 
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Ohjeet yhteistä etua koskevien energiainfrastruktuurihankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnin virtaviivaistamiseksi 
 
Muiden rakennushankkeiden tapaan myös vesivoimalaitoksista on tehtävä lukuisia 
ympäristövaikutusten arviointeja. Komissio on antanut ohjeet siitä, miten näitä menettelyjä 
voitaisiin virtaviivaistaa etenkin Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevan asetuksen 
mukaisissa yhteistä etua koskevissa hankkeissa niin, että samalla voidaan varmistaa 
mahdollisimman korkea ympäristönsuojelun taso EU:n ympäristölainsäädännön 
mukaisesti. 
 
Komission ohjeissa annetaan suosituksia, jotka on laadittu yhteistä etua koskevia 
hankkeita ajatellen mutta jotka liittyvät myös kaikkiin muihin energia-alan suunnitelmiin ja 
hankkeisiin, myös vesivoiman rakentamiseen. Suosituksissa keskitytään erityisesti 
seuraaviin seikkoihin: 

 varhainen suunnittelu, etenemissuunnitelmien laatiminen ja arviointien rajaus 

 ympäristöarviointien ja muiden ympäristövaatimusten varhainen ja tehokas 
yhdistäminen 

 menettelyjen yhteensovittaminen ja aikarajat 

 tiedon kerääminen, jakaminen ja laadunvalvonta 

 rajat ylittävä yhteistyö 

 yleisön varhainen ja tehokas osallistuminen. 
 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf   
 
 
  

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf
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2. Makean veden ekosysteemit ja vesivoima EU:ssa 
 

2.1 EU:n joki- ja järviekosysteemien tila 
 
Joet ja järvet ovat rakenteeltaan monimutkaisia ja luonteeltaan hyvin dynaamisia, mikä 
tekee niistä poikkeuksellisen rikkaita ekosysteemejä, jotka tuovat suurille maaseutualueille 
elintärkeää vettä. Sen lisäksi, että joet ja järvet ovat itsessään arvokkaita luontotyyppejä, 
ne ovat myös tärkeitä ekologisia käytäviä, jotka edistävät lajien leviämistä, muuttoa ja 
vaeltamista pitkienkin matkojen päähän. Ne vaikuttavat myös rikkaan, toisiinsa 
kytkeytyvien ja vedestä riippuvaisten kosteikkojen, kuten tulva-alueiden metsien, 
marskimaiden, soiden ja kosteiden niittyjen, muodostaman mosaiikin kehittymiseen. 
Kosteikot puolestaan edistävät biologista monimuotoisuutta. 
 
Hyvin monet lintu- ja luontotyyppidirektiivien nojalla suojelluista Euroopan 
luonnonvaraisista eläin- ja kasvilajeista, mukaan lukien nelisensataa makean veden lajia, 
ovat riippuvaisia joki- ja järviekosysteemeistä. Kaiken kaikkiaan järvet ja joet kattavat noin 
4 prosenttia sellaisten Natura 2000 -alueiden maa-alasta (noin 31 560 km2 eli Belgiaa 
suuremman alueen), jotka on nimetty suojelualueiksi muun muassa lohen (Salmo salar), 
saukon (Lutra lutra), kuningaskalastajan (Alcedo atthis), koloravun (Austropotamobius 
pallipes), vuollejokisimpukan (Unio crassus) sekä luontotyyppien, kuten vuorten 
alapuolisten tasankojokien, tulvametsien, kosteiden ketojen, kosteiden niittyjen ja soiden, 
suojelemiseksi. 
 
Joet ovat myös elintärkeä ja monipuolinen resurssi Euroopan talouden ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin kannalta, sillä ne palvelevat useita eri aloja ja tarjoavat yhteiskunnalle monia 
tärkeitä hyödykkeitä ja palveluja. Jokien intensiivinen hyödyntäminen on kuitenkin 
rasittanut niitä merkittävästi viimeksi kuluneiden 150 vuoden aikana, minkä vuoksi harva 
suuri joki on nykyään täysin luonnontilainen. Eriasteinen pilaantuminen ja suuri 
ravinnekuormitus on monin paikoin heikentänyt veden laatua merkittävästi, minkä lisäksi 
monien jokien hydromorfologisissa ominaisuuksissa, luonnollisissa virtausoloissa ja 
elinympäristöjen kytkeytyneisyydessä on tapahtunut muutoksia. 
 
Euroopan ympäristökeskuksen julkaiseman Euroopan ympäristön tilaa koskevan vuoden 
2015 raportin20 mukaan yli puolet Euroopan joista ja järvistä ei ollut saavuttanut hyvää 
ekologista tilaa tai potentiaalia. Vuonna 2009 pintavesimuodostumista vain 43 prosentin 
ekologinen tila oli hyvä tai erinomainen. Tilanteen ei odotettu kohentuvan merkittävästi 
vuoteen 2015 mennessä, sillä hyvä ekologinen tila odotettiin saavutettavan vain 
53 prosentissa vesimuodostumista. Nämä luvut ovat kaukana vesipuitedirektiivin 
tavoitteista. 

 
EU:ssa suojeltujen makean veden lajien ja luontotyyppien tilanne on vieläkin huonompi. 
Euroopan komission viimeisimmässä luonnon tilaa koskevassa kertomuksessa21 
käsitellään luontodirektiivien nojalla vuosina 2007–2012 suojeltujen luontotyyppien ja 
lajien suojelun tasoa. Kertomuksen mukaan suojelun taso oli lähes kolmessa 
neljäsosassa makean veden lajeista (74 %) ja makean veden luontotyypeistä (73 %) 
”epäsuotuisa/riittämätön” tai ”epäsuotuisa/huono”. Vain 17 prosenttia lajeista ja 
16 prosenttia luontotyypeistä oli sellaisia, että niiden suojelun taso oli suotuisa. 
 

                                                           
20 http://www.eea.europa.eu/soer 
21 http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu 

http://www.eea.europa.eu/soer
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Suojelun taso Suojelun taso 
a) Lajit (5 615 arviointia) b) Luontotyypit (94 arviointia) 

 

 

  Suotuisa   Tuntematon 

  Epäsuotuisa/riittämätön  Epäsuotuisa/huono 

 
Joki- ja järviekosysteemeihin liittyvien luontotyyppidirektiivissä tarkoitettujen lajien (a) ja luontotyyppien (b) 
suojelun taso ja sen kehitys. Lähde: Euroopan ympäristökeskus, 2015b, 17 artiklan mukaiset kertomukset ja 
arvioinnit. 

 
Euroopan jokien yleinen huono tila on merkittävä syy huoleen. On selvää, että monet 
Euroopan joista ovat hyvin huonossa tilassa ja että vesipuitedirektiivin ja kahden 
luontodirektiivin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vielä paljon toimia. Tavoitteet 
voidaan saavuttaa vain, jos etusijalle asetetaan tilan huonontumisen estämisen 
lisäksi myös aktiiviset toimet jokien ekologisen tilan parantamiseksi. 
 

2.2 Euroopan makean veden ekosysteemeihin kohdistuvat paineet ja 

uhkat 
 
Vesimuodostumiin kohdistuu paineita monenlaisesta toiminnasta. Erityisesti 
hydromorfologisten paineiden vaikutukset ovat merkittäviä, ja niitä kohdistuu yli 
40 prosenttiin joista ja jokisuiden vaihettumisalueista. Vesipolitiikan puitedirektiivin nojalla 
tehdyn vesistöalueiden ominaispiirteiden ensimmäisen tarkastelun22 perusteella useimmat 
EU:n jäsenvaltiot ilmoittivat merkittävimpien paineiden aiheutuvan 
kaupunkirakentamisesta, tulvien torjunnasta, sähköntuotannosta (ml. vesivoima), 
sisävesiliikenteestä, vesiväylien suoristamisesta ja maan kuivattamisesta maataloutta 
varten ja totesivat, että nämä paineet vaikuttavat vesimuodostumien hydromorfologiseen 
tilaan hyvin paljon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Komission tiedonanto: Kohti kestävää vesienhoitoa Euroopan unionissa – Vesipolitiikan puitedirektiivin 

2000/60/EY täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe, KOM(2007) 128 lopull. 
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Jokiin kohdistuvat 
paineet 

 

Jokiin 
kohdistuvat 
vaikutukset 

 
 

Ei paineita (22) Ei vaikutuksia (19) 

Pistekuormitus (22) 

 

Orgaanisten 
ravinteiden 
kuormitus (16) 

Hajakuormitus (22) 
 

Ravinteiden 
lisääntyminen (19) 

 Pilaantuminen (18) 
 

 
Vedenotto (19) 
 

Happamoituminen 
(10) 

Hydromorfologia (22) 
 

Luontotyyppien 
muutokset (16) 

Muut paineet (19) 
 

Muut vaikutukset 
(14) 

  Prosenttia vesimuodostumista   Prosenttia vesimuodostumista 

 
Jokiin kohdistuvat merkittävät paineet (vasen) ja vaikutukset (oikea). Jäsenvaltioiden määrä 
sulkeissa. (”European waters — assessment of status and pressures”, 2012). 

 
 
 
Luonnon tilaa koskevan kertomuksen mukaan Natura 2000 -alueilla sijaitseviin makean 
veden muodostumiin kohdistuvista uhkista ja paineista selvästi yleisin on 
”vesimuodostumien olosuhteiden muutokset”. 
 
 
Kaavio 4.37. Kymmenen useimmiten mainittua (esiintymisprosentteina mitattuna) joki- ja järviekosysteemeihin 
liittyviin lajeihin (luontotyyppidirektiivi) kohdistuvaa merkittävää painetta ja uhkaa 

 
J02 Vesimuodostumien 
olosuhteiden muutokset 

 

 
J03 Ekosysteemien muut 
muutokset 

H01 Pintavesien 
pilaantuminen 

 
I01 Haitalliset vieraslajit 

 
A02 Viljelykäytäntöjen 
muutokset 

 
K03 Eläinlajien väliset 
suhteet 

F02 Kalastus ja 
vesiluonnonvarojen 
hyödyntäminen 

 
A07 Torjunta-aineiden 
käyttö maataloudessa 

 
D01 Tiet, rautatiet ja polut 

K02 Kasvillisuuden 
sukkessio / eliöyhteisön 
evoluutio 

      

Paineet Uhkat 
 
Euroopan ympäristökeskus, State of nature in the EU, 2015. 
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Vesivoima EU:ssa 
 
EU:ssa oli kirjattujen tietojen mukaan vuonna 2011 noin 23 000 vesivoimalaitosta. Niistä 
ylivoimaisesti suurin osa (91 %) on pieniä (alle 10 MWh). Pienet laitokset tuottavat noin 13 % 
kaikesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä. Suuria vesivoimaloita on kaikista voimaloista vain 9 %, 

mutta ne tuottavat noin 87 % kaikesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.23 

 
Teknisten syiden vuoksi vesivoimalat keskittyvät usein vuoristoisille seuduille, mutta niiden 
vaikutukset ulottuvat kauas, kaikenlaisten alueiden suuriin ja pieniin jokiin ja järviin. Pienissä joissa 
jo pienikin virtauksen heikkeneminen tai luonnollisten ekologisten olosuhteiden häiriintyminen voi 
olla hyvin haitallista. 
 
Seuraavassa on lyhyt kuvaus yleisimmistä vesivoimalaitostyypeistä: 
 
Jokivoimalaitos: Jokivoimalaitoksissa sähköntuotanto perustuu joen virtaukseen ja 
korkeuseroihin. Sähköä tuotetaan virtavesimuodostuman luonnollisen virtauksen avulla. Vettä ei 
varastoida myöhempää käyttöä varten. Tämän tyyppiset vesivoimalaitokset ovat yleensä pieniä, 
mutta tekniikkaa voidaan käyttää myös suurissa laitoksissa. 
 
Altaallinen jokivoimalaitos: Säännöstelyallas mahdollistaa veden varastoinnin ja säännöstelyn 
kysynnän mukaan. Tällaisten voimalaitosten tuotantokapasiteetti on siis vähemmän riippuvainen 
veden virtauksesta. Altaat voivat mahdollistaa säännöstelyn päivän, kauden tai vuoden tasolla, 
jolloin voimalaitos voi vastata sähkön kysyntähuippuihin. Säännöstelymahdollisuus helpottaa myös 
epäsäännöllisen, vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon, kuten tuulivoiman, yhdistämisen 
energiajärjestelmään. 
 
Säännöstelyvoimalaitos: Perinteisissä säännöstelyvoimalaitoksissa veden varastointiallas on niin 
suuri, että vettä voidaan varastoida sekä sateisina että kuivina kausina. Vesi padotaan altaaseen, 
ja sitä voidaan käyttää voimalan tarpeen mukaan. Tällaisia voimalaitoksia voidaan käyttää ympäri 
vuoden joko peruskuorman tuotantoon tai tarpeen mukaan huippukuormien aikana. 
 
Pumppuvoimalaitos: Pumppuvoimalaitosten toiminta perustuu eri korkeuksissa oleviin altaisiin, 
jotka mahdollistavat lisäsähkön tuotannon kysyntähuippujen aikaan. Vesi pumpataan pienemmän 
kysynnän aikana ylempään altaaseen ja ajetaan korkean kysynnän aikana turbiinien läpi alas. 
Pumppuvoimalaitokset kuuluvat uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin soveltamisalaan, 
mutta niitä ei huomioida uusiutuvaa energiaa koskevissa tilastoissa. 
 
 

 

                                                           
23 Arcadis, Hydropower generation in the context of the EU WFD, Euroopan komission ympäristöasioiden 

pääosasto, 2011, s. 168. 

http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-

pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-

N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsK

wiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&Cata

logueNumber=KH-30-13-438-EN-N 

Ks. myös ”Water management, Water Framework Directive & Hydropower. Common Implementation 

Strategy Workshop”. 

http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N


 

21 

 

2.3 Vesivoiman vaikutukset makean veden ekosysteemeihin 
 
Vesivoimalaitoksen vaikutukset EU:n kahden luontodirektiivin nojalla suojeltuihin lajeihin 
ja luontotyyppeihin voivat vaihdella merkittävästi alueesta toiseen. Vaikutukset riippuvat 
kyseisen joen ominaisuuksista, sen fyysisestä ja ekologisesta tilasta (mm. siitä, onko tila 
jo huonontunut vai yhä koskematon, onko joki suuri vai pieni tai onko se vuoristossa vai 
alangolla), vesivoimalan tyypistä ja koosta sekä suojeltavista lajeista ja luontotyypeistä. 
Tämän vuoksi vesivoimalaitoksia on tarkasteltava tapauskohtaisesti. 
 
Vaikutuksia voi aiheutua vesivoimalaitoksen elinkaaren kaikissa vaiheissa laitoksen 
rakentamisesta kunnostustöihin ja käytöstäpoistoon sekä päivittäisen käytön ja hoitamisen 
aikana. Ne voivat johtaa luontotyyppien ja niistä riippuvaisten lajien kantojen häviämiseen, 
huononemiseen ja pirstaloitumiseen. Häviämisen aste riippuu vaikutusten laajuudesta ja 
voimakkuudesta sekä niiden kohteena olevien luontotyyppien ja lajien harvinaisuudesta ja 
haavoittuvuudesta. 
 
Tämän luvun loppuosassa esitellään erilaisia vaikutuksia, joita vesivoimalla voi olla 
erityisesti EU:n luontodirektiiveissä tarkoitettuihin luontotyyppeihin ja lajeihin. Erilaisten 
vaikutusten tunteminen ja jokiekosysteemien monimuotoisuuden ymmärtäminen auttavat 
toimijoita varmistamaan, että niiden toiminta täyttää vesipuitedirektiivin ja luontodirektiivien 
vaatimukset. Ne antavat toimijoille myös paremmat mahdollisuudet tunnistaa kaikkia 
osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja jokien heikentyneen tilan korjaamiseksi mahdollisuuksien 
mukaan. 
 

 Jokien morfologian ja luontotyyppien muutokset 
 
Vesimuodostumien kaikenlainen fyysinen muokkaaminen vaikuttaa hydrologisiin 
prosesseihin ja haittaa makean veden järjestelmien ekologista jatkuvuutta24 sekä sivu- 
että pituussunnassa muun muassa katkaisemalla joen yhteyden sitä ympäröiviin tulva-
alueisiin ja kosteikkoihin tai luomalla patoavan vaikutuksen joessa olevien voimaloiden 
läheisyydessä. 
 
Luontotyyppien häviämisen selvin muoto on voimalaitoksen ympärillä taikka sen ylä- tai 
alapuolella sijaitsevien luontotyyppien fyysinen tuhoutuminen (esim. maan käyttöönoton, 
tulvimisen, rantakasvillisuuden poistamisen tai joen fyysisen rakenteen muutosten vuoksi). 
Vaikka maa-alaa ei otettaisikaan fyysisesti käyttöön, luonnollisten hydromorfologisten 
prosessien häiriintyminen voi haitata tai muuttaa myös luontotyypin rakenteen ja 
toiminnan kannalta olennaisia bioottisia ja abioottisia ominaisuuksia. Lisäksi haitalliset 
vieraslajit voivat vallata alaa huonontuneissa luontotyypeissä ja voivat jopa syrjäyttää 
luonnonvaraista eläimistöä. 

 
 Suojeltujen lajien muuton, vaelluksen ja leviämisen esteet 
 
Joilla, järvillä ja ranta-alueilla on suuri merkitys makean veden lajien leviämiselle, muutolle 
ja vaeltamiselle ja niiden lyhyempien välimatkojen liikkumiselle ravinnonhankinta-, 

                                                           
24 Ks. lisätietoa vesipolitiikan puitedirektiivin yhteisestä täytäntöönpanostrategiasta ”WFD and 

hydromorphological pressures. Technical Report. Good practice in managing the ecological impacts of 

hydropower schemes”: https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-

413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf 

https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf
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Eri vesivoimalaitosten aiheuttamat vaikutukset Lähde: Veronika Koller-Kreimel 

 
 

lisääntymis-, levähdys- ja pesimäalueiden välillä. Ne ovat maisemissa elintärkeitä 
ekologisia käytäviä tai askelkiviä. Pienilläkin esteillä, jotka hankaloittavat lajien liikkumista 
ylä- ja alavirtaan, voi olla merkittäviä seurauksia lajien selviytymisen kannalta.  
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Vesivoimalaitokset voivat suoraan ja välillisesti haitata tai estää lajien leviämistä, 
vaeltamista ja muuttoa. Ilmiselvimpiä esteitä ovat padot ja padotut alueet, jotka 
muodostavat fyysisen esteen kalojen vaellukselle ja estävät kalojen kulun joen ylä- ja 
alavirtaan. Tämä vaikuttaa merkittävästi useiden eri makean veden lajien 
selviytymismahdollisuuksiin ja johtaa erityisesti tiettyjen makean veden kalalajien kantojen 
pirstaloitumiseen, eristyneisyyteen ja jopa häviämiseen. 
 
Estevaikutus on erityisen vakava silloin, jos esteitä on joella useampia. Jopa hyvin pienet 
rakenteet tai fyysiset esteet voivat tehdä joesta nopeasti kulkukelvottoman. Myös 
keinotekoiset kanavat voivat estää lajien liikkumisen, koska ne leikkaavat ja pirstovat 
maa-alueiden luontotyyppejä. Ne voivat myös luoda valuma-alueiden välille keinotekoisia 
yhteyksiä, jotka voivat edistää alkuperäisen lajiston kannalta haitallista vieraslajien 
leviämistä.                                        
 
Vaikka ala- ja ylävirtaan suuntautuvat vaellusmatkat ovat tärkeitä kaikille kalalajeille, 
jokijatkumo on erityisen tärkeä diadromisille lajeille. Ylävirtaan vaeltaminen on tärkeintä 
anadromisille kala- ja nahkiaislajeille, kuten lohelle (Salmo salar), merinahkiaisille 
(Petromyzon marinus) ja nahkiaisille (Lampetra fluviatilis), tai sammelle (Acipenser sturio) 
ja eräille muille sampikaloille, koska niiden on tehtävä kausittain (mieluiten vuosittain) 
pitkiä vaellusmatkoja. Alavirtaan vaeltaminen on välttämätöntä näiden lajien poikasille ja 
aikuisille katadromisille kaloille, kuten ankeriaalle (Anguilla anguilla), joka on suojeltu 
ankeriasasetuksen25 nojalla.  
 
 

 Sedimenttien kulkeutumisen häiriintyminen 
 
Sedimentti eli maa-aines on luonnollinen osa vesiekosysteemejä ja tärkeää niiden 
hydrologisen, geomorfologisen ja ekologisen toiminnan kannalta. Sedimentit muodostavat 
erilaisia luontotyyppejä, jotka tukevat välittömästi ja välillisesti monien lajien selviytymistä. 
Luonnonoloissa maa-ainesta (pääasiassa soraa) kulkeutuu jatkuvasti alavirtaan, mikä 
ylläpitää jokien ekologista rakennetta ja toimintaa. Poikittaisrakenteet, kuten padot, 
yleensä häiritsevät luonnollista sedimenttitasapainoa. 
 
Suuret säännöstelyaltaat voivat pidättää jopa 90 prosenttia niihin kulkeutuvasta maa-
aineksesta, mikä voi lisätä joenuoman ja -törmien eroosiota alajuoksulla sekä tuhota 
paikallisesti merkittäviä hydromorfologisia rakenteita kuten soraikkoja. Patojen huoltotöihin 
kuuluu muun muassa ajoittain sedimenttien huuhteleminen pois rakenteista (etenkin 
kesällä, kun vettä on vähän), mikä voi olla luontotyyppien ja lajien kannalta haitallista, jos 
sitä ei hoideta asianmukaisesti. 
 
Padon yläpuolisissa altaissa sedimenttien heikentynyt kulkeutuminen saa maa-aineksen 
kasautumaan, mikä voi olla lajien ja luontotyyppien kannalta haitallista muun muassa 
siksi, että se edistää levien ja muiden vesirikkakasvien kasvua. Nämä puolestaan vievät 
elintilaa suojelluilta lajeilta. Soran ja hiesuisten sedimenttien kertyminen joenuomaan tai 
vesipatsaaseen voi olla erityisen haitallista harjukselle (Thymallus thymallus), raakulle 
(Margaritifera margaritifera), vuollejokisimpukalle (Unio crassus) ja muille litofiilisille 
lajeille, jotka käyttävät niitä kutemiseen. Se on haitallista myös eräille lintulajeille, kuten 
kurmitsoille tai kurpille, jotka käyttävät kuivia sorarantoja pesimiseen. 
 
 

                                                           
25 Saatavilla seuraavassa osoitteessa: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1100 
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Esteiden poistaminen Tonavan vesienhoitoalueelta 
 
Tonavan vesienhoitoalueella noin 45 prosenttia jokien ja luontotyyppien jatkumoa haittaavista 
esteistä johtuu vesivoimasta. Esteitä on alueen joissa yhteensä 1 688. Jokien valuma-alueet 
kattavat yli 4 000 km. Esteistä 600 on patoja, 729 luiskia tai pohjakynnyksiä ja 359 muunlaisia 
jatkumon katkaisevia esteitä. Esteistä 756:een on tämän hetkisten tietojen mukaan rakennettu 
kalateitä. Jatkumon katkaisevista esteistä 932 (55 %) on estänyt kalojen vaelluksen vuodesta 2009 
lähtien, ja ne luokitellaan merkittäviksi paineiksi. Tonavan vesienhoitoalueen viimeisimmän 
vesienhoitosuunnitelman mukaan maat, joiden alueella Tonava kulkee, aikovat vähentää patojen 
muodostamia esteitä merkittävästi vuoteen 2021 mennessä. 
 

 
  
 
 
 
Tonavan vesienhoitoalue: Joki- ja luontotyyppijatkumoiden esteet – (yllä) tilanne vuonna 2015; (1. kartta) 
odotetut parannukset vuoteen 2021 mennessä (2. kartta) – Lähde: Tonavan vesienhoitosuunnitelma  
https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published 
 

 
 
 

https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published
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 Ekologisen virtaaman muutokset 
 
Ekologiset virtaamat ovat elintärkeitä mekanismeja, jotka auttavat ylläpitämään keskeisiä 
terveiden jokiekosysteemien prosesseja, joista EU:ssa suojeltavat lajit ja luontotyypit ovat 
riippuvaisia, ja varmistamaan vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan.26 Ekologisen 

virtaaman muuttuminen voi vähentää tai huonontaa vedenalaisen luontotyypin laajuutta ja 
sen yhteyttä ranta-alueiden luontotyyppeihin. 
 
Esimerkiksi liian heikolla virtauksella voi olla laajat kielteiset vaikutukset. Se voi muun 
muassa johtaa kala- ja nahkiaislajien kutualueiden kuivumiseen tai estää mätimunien ja 
kalanpoikasten kehittymisen. Heikon virtaaman jokiosuudet voivat myös vaikeuttaa 
kalojen vaeltamista ylävirtaan joko siksi, että heikko virtaama muodostaa tukkeumia, tai 
siksi, etteivät kalat saa riittävästi virikkeitä, jotka kannustaisivat niitä vaeltamaan. 
 
Alkuperäisen joenuoman riittämätön virtaama voi myös johtaa siihen, että joen vesi 
lämpenee liikaa eikä sisällä riittävästi happea (ks. kuvaus edellä). Tällöin elinolosuhteet 
ovat epäsuotuisat monille virtaavan veden elinympäristöistä riippuvaisille lajeille, kuten 
kala-, rapu- ja nahkiaislajeille, simpukoille tai sudenkorennoille. 

 
 Lyhytaikaissäännöstelystä johtuvat virtausolojen muutokset 
 
Virtauksen voimakas vaihtelu voi 
vahingoittaa merkittävästi sekä lajeja että 
niiden elinympäristöjä etenkin pienissä 
joissa. Lyhytaikaissäännöstely kuormittaa 
sen vaikutusalueilla eläviä organismeja, 
etenkin niitä, jotka eivät kykene 
mukautumaan veden korkeuden äkillisiin 
muutoksiin (esim. kalanpoikaset), ja muita 
hitaasti liikkuvia tai paikallaan pysyviä 
organismeja (erityisesti kasvilajit). 
Lyhytaikaissäännöstely vaikuttaa myös 
suojeltujen lajien saalistamien lajien käyttäytymiseen ja siten suojeltujen lajien terveyteen. 
 
Lyhytaikaissäännöstelyn vaikutukset ovat erityisen vakavia herkkien kausien (esim. 
kuivien kausien tai pakkasjaksojen) aikana, ja ne ovat yhä merkityksellisempiä 
ilmastonmuutoksen kannalta. Lyhytaikaissäännöstelyn haittavaikutuksiin lukeutuu myös 
se, että juoksutushuipun aikana veden lämpötila poikkeaa usein tavanomaisesta 
(huomattavasti kylmempää). Veden tavanomaiseen lämpötilaan sopeutuneet lajit eivät 
selviydy äkillisistä muutoksista, jotka kestävät useita tunteja vuorokaudessa. 

 
 Tulvakausien muutokset 
 
Joskus joenuomia muokataan, jotta veden virtausta voitaisiin kontrolloida paremmin. 
Virtauksen hallintatoimet voivat häiritä tulvakausien rytmiä, mikä voi johtaa tulvakausien 
vaihteluun liittyvien luontotyyppien tai lajien häviämiseen. Tällaisia luontotyyppejä ovat 
esimerkiksi tulvametsät, tilapäiset lammikot ja juoluat sekä niihin liittyvät lajit. 
 

                                                           
26 Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive: 

https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031 %20-

%20Ecological%20flows%20%28final%20version%29.pdf 

https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdf
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EU:N RIPEAK-TUTKIMUSHANKE: Jokivarsien metsien reagointi 
lyhytaikaissäännöstelyyn – kohti kestävää vesivoiman hallintaa 
 
Lyhytaikaissäännöstelyllä tarkoitetaan juoksutuksesta johtuvia lyhytaikaisia muutoksia 
joen virtauksessa vuorokauden aikana. Säännöstelyssä vesivoimalan turbiinit laitetaan 
päälle tai pois sähkön tuottamiseksi markkinakysynnän vaihtelun mukaan. Tämä 
muuttaa joen ylä- ja alajuoksun hydrologisia olosuhteita, hydraulisia parametrejä, veden 
laatua, joen morfologiaa ja viime kädessä koko jokiekosysteemiä. 
Lyhytaikaissäännöstelyn vaikutuksia on tutkittu vain vähän, ja useimmissa tieteellisissä 
tutkimuksissa on keskitytty kaloihin. Rantakasvillisuuteen kohdistuvia vaikutuksia ei ole 
tutkittu. 
 
Lyhytaikaissäännöstely voi johtaa rannoilla elävien lajien rekrytoitumisen ongelmiin ja 
siten vaikuttaa näiden kantojen säilymiseen. Lyhytaikaissäännöstelyn ja kasvillisuuden 
reaktioiden välisiä suhteita voitaisiin kenties määrittää tutkimalla siementen itämistä ja 
taimien menestymistä. Tällä tavalla voitaisiin arvioida määrällisesti luonnon biologisia 
reaktioita lyhytaikaissäännöstelyyn, selvittää niiden korrelointia ja pyrkiä ennustamaan 
niitä. Suhteiden selvittäminen on tärkeää, jotta voidaan objektiivisesti määritellä 
kynnysarvoja vesivoiman hyödyntämisen ekologisten vaikutusten minimoimiseksi ilman, 
että tuotantoa rajoitetaan merkittävästi. 
 
Tässä hankkeessa pyritään tuomaan selvyyttä vesivoimatuotantoon valjastettujen jokien 
kestävään hoitoon. Tätä varten on tarkoitus tehdä perusteellinen kirjallisuuskatsaus, 
analysoida virtauksen vaihteluja vuorokauden sisällä sekä suorittaa kenttäkokeita ja 
tietokonemallinnuksia. Hankkeessa pyritään tuottamaan seuraavat tuotokset: 1) uusia 
mittausmenetelmiä lyhytaikaissäännöstelyn hydrologisiin ja ekologisiin 
(rantakasvillisuutta koskeviin) vaikutuksiin, 2) uusia hydrologis-ekologisia malleja 
vaikutusten määrälliseen esittämiseen ja 3) uusia tehokkaita toimenpiteitä 
vesivoimaloiden patojen kestävään käyttöön. 
 
http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-
forests-to-hydropeaking/ 

 

 
 Veden kemian ja lämpötilan muutokset 
 
Padot voivat muuttaa perusteellisesti joen kemiallista laatua, mineraalikoostumusta ja pH-
arvoa sekä ylä- että alajuoksulla esimerkiksi siksi, että sedimenttiin kertyy pilaantumista 
aiheuttavia aineita. Kaikki nämä muutokset vaikuttavat joessa elävien kasvi- ja 
eläinyhteisöjen koostumukseen. Organismeihin vaikuttavat myös veden lämpötilan 
muutokset ja niihin liittyvä happipitoisuuden muuttuminen. Säännöstelyaltaat voivat johtaa 
lämpötilan nousuun mutta myös sen laskuun, jos vesi otetaan altaan pohjalta. 
 

 Yksittäisten eläinten loukkaantuminen ja kuoleminen 
 
Vesivoimalaitoksen läpi kulkemin voi vaurioittaa tai tappaa kaloja ja muita eläimiä. 
Vesivoimalaitos voi aiheuttaa seuraavanlaisia vahinkoja:27 
 

                                                           
27 Arcadis, Hydropower generation in the context of the EU WFD, Euroopan komissio, ympäristöasioiden 
pääosasto, 2011, s. 168. 

http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-forests-to-hydropeaking/
http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-forests-to-hydropeaking/
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- fyysiset vammat törmäyksestä ohjaussiipiin taikka turbiinin juoksupyörään tai 
vaippaan 

- vauriot paineen vaihtelusta turbiinin läpi kulkiessa 
 

- välppään painautumisen tai puhdistuskoneiden aiheuttamat vahingot 
- ohijuoksutuksen voimakkaan virtauksen ja tulvaluukkujen rakenteiden aiheuttamat 

vauriot 
- saalistajille altistuminen suuntavaiston menettämisen vuoksi. 

 
Kuolleisuusaste voi vaihdella yksittäisessä vesivoimalaitoksessa 0 prosentista 
100 prosenttiin.28 Se riippuu pitkälti siitä, millaisia kaloja alueella esiintyy, miten 
vesivoimalaitos on rakennettu ja millaisia lieventäviä toimenpiteitä on toteutettu. 
Turbiineista johtuva kuolleisuus lisääntyy mitä enemmän roottorissa on siipiä, mitä 
nopeammin ne pyörivät ja mitä lähempänä siivet ovat toisiaan (Kaplan-turbiini). 
Kuolleisuus voi olla jopa 100 prosenttia kalojen kulkeutuessa korkean paineen 
voimaloiden turbiinien läpi (esim. Pelton-turbiini). 

 
 Lajien ja luontotyyppien siirtyminen ja häiriöt 
 
Jokien rakennustyöt voivat häiritä tiettyjä lajeja ja niiden elinkiertoa Natura 2000 -alueilla 
ja niiden ulkopuolella. Tämä koskee erityisesti pohjaeläimistöä ja -kasvistoa, jotka ovat 
riippuvaisia veden hyvästä laadusta. Häiriöt voivat vaikuttaa lajien kykyyn lisääntyä, 
hankkia ravintoa, levätä, levittäytyä ja muuttaa tai vaeltaa. 
 
Jos häiriöt ovat merkittäviä, ne voivat johtaa lajin häviämiseen alueelta ja siten 
elinympäristön käytön vähenemiseen tai heikentää lajin selviytymis- ja/tai 
lisääntymismahdollisuuksia. Harvinaisten ja uhanalaisten lajien tapauksessa jo pienillä ja 
tilapäisilläkin häiriöillä voi olla vakavia seurauksia lajin pitkän aikavälin 
selviytymismahdollisuuksille alueella. Tällaiset tilanteet ovat ristiriidassa luontodirektiivien 
lajien suojelua koskevien säännösten kanssa. 
 

 Vaikutukset maalla esiintyviin lajeihin ja luontotyyppeihin 
 
Vesivoimalaitokset voivat vaikuttaa makean veden lajien ja luontotyyppien lisäksi myös 
maalla esiintyviin lajeihin ja luontotyyppeihin. Vaikutuksia voi aiheutua voimalaitoksen 
koko elinkaaren ajan sen rakentamisesta käytöstäpoistoon tai kunnostamiseen. Lajeihin ja 
luontotyyppeihin voivat vaikuttaa myös voimalaitoksiin liittyvät infrastruktuurit, kuten tiet, 
putkistot tai voimalinjat, joiden avulla vesivoimalaitos liitetään sähköverkkoon.   
 
Luontotyyppien häviämisen, huononemisen tai pirstaloitumisen lisäksi rakennelmat voivat 
aiheuttaa maalajeille merkittävää häiriötä tai johtaa jopa yksilöiden kuolemaan. 
Esimerkiksi linnut voivat törmätä voimalinjoihin ja saada niistä sähköiskuja, ja tieliikenne 
voi häiritä merkittävästi niiden pesimäalueita. Tällaiset vaikutukset voivat olla erityisen 
vakavia erityisesti silloin, jos vesivoimalaitos ja siihen liittyvät infrastruktuurit sijaitsevat 
muuttoreittien varrella, petolintujen käyttämien kallioiden välissä kulkevissa kapeissa 
laaksoissa tai lähellä tärkeitä lintukosteikkoja. 

  

                                                           
28 Lähteet: Ferguson, Absolon, Carlson ja Sandford, Transaction of the American Fisheries Society 135:139–
150, 2006; Calles ja Greenberg, River Research and Applications 25:1268–1286, 2009; Gustafsson, 2010. . 
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2.4 Kumulatiiviset vaikutukset 
 
Kuten ympäristön tilaa koskeva Euroopan ympäristökeskuksen raportti osoittaa, 
useimpien Euroopan jokien tila on huonontunut. Useimmissa joissa on saavutettu 
saturaatiopiste, eli ne eivät enää kestä uusia rakennustöitä tai muuta toimintaa ilman, että 
joen tila huononee entisestään merkittävästi. Tämän vuoksi kaikkien jokien ja erityisesti 
Natura 2000 -alueiden osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota vesivoimalaitoksia 
koskevien ja muiden uusien toimien mahdollisten kumulatiivisten vaikutusten 
arviointiin. 
 
Kumulatiivisten vaikutusten arvioiminen on tärkeää erityisesti lähes luonnontilaisten, 
etenkin pienten, jokien osalta, sillä ne ovat haavoittuvia hydromorfologisille muutoksille. Jo 
yksi tai kaksi pientä laitosta voi aiheuttaa liian suuria vaikutuksia, jotka ovat ristiriidassa 
vesipuitedirektiivin ja kahden luontodirektiivin oikeudellisten vaatimusten kanssa. 
 
Kumulatiivisten vaikutusten arvioinnissa olisi otettava huomioon kaikki valuma-alueen 
vesivoimalaitokset ja muut rakenteet riippumatta siitä, sijaitsevatko ne Natura 2000 -
alueilla vai niiden ulkopuolella. Voi nimittäin olla, että yksittäisellä vesivoimahankkeella ei 
ole merkittäviä vaikutuksia, mutta sen yhteisvaikutukset jo harjoitettavan toiminnan tai 
aiemmin hyväksyttyjen hankkeiden kanssa voivat olla merkittäviä. 
 
Kumulatiiviset vaikutukset ilmenevät usein vasta ajan kuluessa. Tämän vuoksi 
arvioinnissa on tärkeää huomioida kaikki suunnitelmat ja hankkeet. Tämä koskee aiemmin 
hyväksyttyjä suunnitelmia ja hankkeita, joita ei ole vielä toteutettu tai saatu päätökseen, 
sekä jo olemassa olevia paineita ja uhkia. Tässä voi olla hyötyä vesipuitedirektiivin 
mukaisten vesienhoitosuunnitelmien ja Natura 2000 -alueiden hoito- ja 
käyttösuunnitelmien tiedoista. 
 
On myös tärkeä huomata, että aiemmin hyväksytyt suunnitelmat tai hankkeet eivät ole 
peruste, joka puoltaisi muiden, myöhemmin ehdotettavien suunnitelmien tai hankkeiden 
hyväksymistä. Jos esimerkiksi vesivoimalaitoksen rakentamisesta ei aiheudu merkittäviä 
vaikutuksia ja se hyväksytään, tämä hyväksyntä ei tarkoita, että jatkossa myös muut 
vesivoimahankkeet hyväksyttäisiin. Vaikutus on itse asiassa päinvastainen: hankkeen 
hyväksyminen voi tarkoittaa, että joen kantokyky on saavutettu eikä se enää kestä uusien, 
pienienkään voimaloiden rakentamista. 
 
Kumulatiivisten ja yhteisvaikutusten arviointi ei myöskään rajoitu saman alan saman 
tyyppisten suunnitelmien tai hankkeiden arviointiin. Arvioinnissa olisi nimittäin otettava 
huomioon myös kaikki muunlaiset suunnitelmat tai hankkeet, jotka voivat yhdessä 
tarkasteltavan suunnitelman tai hankkeen kanssa aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia. 
Mahdollisia kumulatiivisia vaikutuksia olisi arvioitava laadullisten perusteiden lisäksi myös 
lähtötilannetta koskevan luotettavan tiedon valossa. Kumulatiivisten vaikutusten arvioinnin 
olisi oltava olennainen osa yleistä arviointia eikä vain sivuhuomio arviointiprosessin 
lopussa. 
 
Kumulatiivisten vaikutusten arvioinnissa on myös otettava huomioon joella jo olevat 
laitokset (niin sanottu esikuormitus).29 Jos esimerkiksi suunnitteilla on uusi hanke uuden 
turbiinin käyttöönottamiseksi, sen vaikutusten arvioinnissa on huomioitava olemassa oleva 
vesivoimalaitos, vaikka se olisikin rakennettu vuosikymmeniä aiemmin. Jos kumulatiiviset 
vaikutukset ovat merkittävät, uutta hanketta ei hyväksytä. 

                                                           
29 Unionin tuomioistuimen tuomio 26.4.2017, komissio v. Saksa, C-142/16, ECLI:EU:C:2017:301.  
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Pieniä vesivoimalaitoksia koskevat suositukset, Saksan liittovaltion 
ympäristövirasto 
 
Saksassa vesivoiman hyödyntämismahdollisuuksista on jo käytössä noin 80 prosenttia. 
Myös teknisiä mahdollisuuksia on hyödynnetty tehokkaasti. Tämä näkyy siinä, että 
tukiohjelmissa on tarjolla suhteellisen vähän tukea vesivoiman hyödyntämiseen. Vielä 
hyödynnettävissä olevat mahdollisuudet koskevatkin pitkälti pieniä, aiemmin 
hyödyntämättömiä ja käytännössä häiriintymättömiä vesimuodostumia. Mahdolliset 
ekologiset haittavaikutukset ovat kuitenkin Saksan harvoissa häiriintymättömissä, pienissä 
vesistöissä todennäköisesti huomattavia. 
 
Makroekonomisessa kustannus-hyötyanalyysissä on myös osoitettu, että taloudelliset 
kustannukset voivat olla mittavat hyötyihin nähden. Mitä pienempi laitoksen kapasiteetti 
on ja mitä luonnontilaisempi vesistö on, sitä huonommat ovat kustannus-hyötyanalyysin 
tulokset. Taloudellisten arvioiden mukaan energiantuotannon kustannukset ovat kaikissa 
kolmessa tapauksessa – uudisrakentamisessa, laitoksen modernisoinnissa ja uudelleen 
käynnistämisessä – korkeammat kuin uusiutuvia energialähteitä koskevaan lakiin 
perustuvat maksut etenkin pienten, kapasiteetiltaan enintään 100 kW:n 
vesivoimalaitosten osalta. Tämän vuoksi sähköä on monissa tapauksissa vaikea 
tuottaa taloudellisesti, vaikka olosuhteet olisivatkin suotuisat. 
 
Taloudellisten seikkojen arviointi osoittaa, että pienten vesivoimaloiden 
käyttökustannukset kattava tuki on makroekonomisesti kallis keino vähentää 
hiilidioksidipäästöjä, etenkin alle 100 kW:n laitosten tapauksessa. Kun otetaan 
huomioon ekologiset haitat, pienten vesivoimalaitosten lisähyödyntäminen ei ole 
ilmastonsuojelussa ensisijainen toimintatapa. 
 
Voimassa olevien säännösten ja EU:n vesipuitedirektiivin vaatimusten perusteella on 
annettu seuraavat suositukset: 

 Jo rakennetuissa ja padotuissa vesistöissä suositaan sekundäärisessä käytössä 
pien- ja mikrolaitosten sijaan yleensä suuria vesivoimalaitoksia, koska ne ovat 
tehokkaampia. Vesivoimakapasiteetin rakentamisessa olisi kiinnitettävä huomiota 
näiden laitosten optimointiin. 

 Vesivoiman hyödyntäminen olisi kiellettävä lähes häiriintymättömissä 
vesistöissä tai vesistöissä, jotka on tarkoitus palauttaa luonnontilaan. 

 Pienten vesivoimalaitosten rakentaminen ja uudelleen käyttöönotto eivät aiheuta 
ongelmia jo olemassa olevien patorakennelmien yhteydessä, jos patoja ei voida 
purkaa. Näin on etenkin silloin, jos samalla voidaan parantaa ekologisia olosuhteita 
esimerkiksi mahdollistamalla uudelleen vapaa virtaus. 

 Käytöstä poistettujen laitosten avaamisessa uudelleen ja vesioikeuksien 
uudistamisessa olisi otettava voimakkaammin huomioon vesiensuojelunäkökohdat ja 
asetettava niitä koskevia ehtoja (esim. toimivat kalaportaat, rakenteellisesti taattu 
dynaaminen vähimmäisvirtaus ja äkkitulvien estäminen patojen alapuolella). 

 Uusien laitosten tapauksessa on pyrittävä välttämään vesistöjen patoamista 
veden johtamiseksi muualle. Laitosten rakentamisessa olisi valittava sellaisia 
menetelmiä, jotka ohjaavat käytetyn veden niin, että vesistön vapaa virtaus ja 
ominaisuudet säilyvät (esim. vedenotto sivulta vettä ohjaavan rakenteen avulla). 
Vaatimuksia on asetettava vähimmäisvirtaukselle ja turbiinien kaloille aiheuttamien 
vahinkojen ehkäisytoimille. Äkkitulvat padon alapuolella on kiellettävä. 
 

Abstrakti lähteestä: Hydroelectric Power Plants as a Source of Renewable Energy- legal 
and ecological aspects, Umweltbundesamt, marraskuu 2003 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf  

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf
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2.5 Merkittävien ja merkityksettömien vaikutusten erottaminen 
 
Kaikki vaikutustenarvioinnit aloitetaan määrittämällä vesivoimalaitoksen 
rakentamissuunnitelman tai -hankkeen vaikutuspiiriin todennäköisesti kuuluviin lajeihin ja 
luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset. Tämän jälkeen on määritettävä, onko vaikutus 
Natura 2000 -alueen suojelutavoitteiden kannalta merkittävä. Merkittävyyden arviointi on 
tietenkin tehtävä tapauskohtaisesti. Siinä on huomioitava alueella esiintyvät lajit ja 
luontotyypit sekä hankkeen tarkat ominaisuudet ja hyödynnettävä vankkaa tieteellistä 
asiantuntemusta (ks. luku 5). 
 
Muutamien yksilöiden menetys voi olla joidenkin lajien kannalta merkityksetöntä mutta voi 
aiheuttaa toisille lajeille vakavia seurauksia. Kannan koko, levinneisyys, levinneisyysalue, 
lisääntymisstrategia ja elinkaari vaikuttavat kaikki vaikutusten merkittävyyteen, joka 
vaihtelee Natura 2000 -alueesta toiseen, vaikka alueilla suojeltaisiinkin samoja lajeja. 
Lisäksi on otettava huomioon vaikutusten keskinäiset yhteydet. Maan käyttöönotto ei 
välttämättä ole itsessään merkittävää tietyn lajin kannalta, mutta yhdessä muiden joen 
luonnolliseen virtaukseen kohdistuvien merkittävien häiriötekijöiden kanssa sen 
vaikutukset voivat olla merkittävät. 
 
Merkittävyyttä olisi arvioitava asianmukaisessa maantieteellisessä laajuudessa. Pitkiä 
matkoja kulkevien muutto- ja vaelluslajien, kuten lohen (Salmo salar), osalta tietyllä 
alueella aiheutuvilla vaikutuksilla voi olla lajille seurauksia suurella maantieteellisellä 
alueella (vesistöalueella). Paikallaan pysyvien laajalla alueella elävien tai erilaisia 
luontotyyppejä hyödyntävien lajien osalta mahdollisia vaikutuksia voi olla tarpeen arvioida 
paikallistason sijaan alueellisesti. 
 
Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteet ovat myös olennainen apu sen määrittelemisessä, 
onko merkittävien vaikutusten aiheutuminen todennäköistä. Tämä todetaan myös unionin 
tuomioistuimen asiassa Waddenzee antaman tuomion30 49 kohdassa: ”kun suunnitelma 
tai hanke, joka ei liity suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellinen, voi 
vaarantaa alueen suojelutavoitteet, sitä on pidettävä sellaisena, että se voi vaikuttaa 
merkittävästi alueeseen. Kyseinen riski on arvioitava erityisesti sen alueen, jota tämä 
suunnitelma tai hanke koskee, ominaisuuksien ja erityisten ympäristöolosuhteiden 
valossa.”   
 
Asianmukaisen arvioinnin on perustuttava parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Tämä 
voi edellyttää asiaa koskevien kenttätutkimusten tai seurantaohjelmien toteuttamista 
jonkin aikaa ennen hanketta. Investoijien on kyettävä ennakoimaan tämä 
suunnitelmissaan ja varmistettava, että biologisen ja hydrologisen valvonnan avulla 
kerättävät tiedot sisältävät tietoa kaikista merkittävistä näkökohdista (elinkaari ja 
kausittainen vaihtelu). Tällaiset tutkimukset voivat joskus kestää useita vuosia, jotta niistä 
saadaan riittävästi tietoa lajien ja luontotyyppien elinkaaresta (ks. lisätietoa luvusta 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 7.9.2004, Waddenzee, C-127/02, ECLI:EU:C:2004:482.  
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Merkittävyyden kynnysarvojen asettamista koskevat ohjeet Saksassa 
 
Asianmukaisen arvioinnin keskeisin tehtävä on arvioida Natura 2000 -alueilla suojeltaviin 
lajeihin ja luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyttä. Arviointi on kuitenkin 
ollut vaikeaa niin Saksassa kuin muissakin maissa, sillä siihen liittyy paljon 
subjektiivisuutta. Tämän vuoksi toimivaltaisilla viranomaisilla ei useinkaan ollut riittävää 
tieteellistä varmuutta voidakseen perustella suunnitelman tai hankkeen hyväksymistä tai 
epäämistä. Tämä tarkoitti myös sitä, että päätökset olivat alttiita valituksille. Puuttuakseen 
tähän ongelmaan ja varmistaakseen, että vaikutusten merkittävyyden arvioinnin 
käytännön toimintatavat olisivat yhtenäiset ja johdonmukaiset, Saksan liittovaltion 
luonnonsuojeluvirasto (BfN) teetti tutkimuksen, jonka tavoitteena oli tuottaa kaikkia 
Saksassa esiintyviä lintu- ja luontotyyppidirektiiveissä tarkoitettuja luontotyyppejä ja lajeja 

koskevat tieteellisesti testatut säännöt ja käytännöt.31 Tutkimushankkeessa laaditut ohjeet 

julkaistiin vuonna 2007. 
 
Ohjeiden lähtökohtana on, että luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen pysyvää 
häviämistä Natura 2000 -alueelta tulisi pitää merkittävänä vaikutuksena. Tietyn asteista 
häviämistä voidaan kuitenkin pitää joidenkin luontotyyppien ja lajien kohdalla 
merkityksettömänä tietyissä olosuhteissa. Ohjeissa esitetään merkittävyyden arvioimiseen 
tieteellisesti määritetyt kynnysarvot ja perusteet, joissa huomioidaan sekä laadulliset että 
toiminnalliset näkökohdat, ei pelkästään määrällisiä arviointiperusteita. 
 
Jotta vaikutus voidaan katsoa merkityksettömäksi, kaikkien seuraavien edellytysten on 
täytyttävä: 

- Luontotyypin tai lajien elinympäristön taikka tavanomaisten lajien keskeisten 
elinympäristöjen on pysyttävä muuttumattomina. 

- Alueen absoluuttisen määrällisen pienenemisen ohjearvot eivät ylity. 
- Alueen suhteellisen määrällisen pienenemisen täydentävä yhden prosentin arvo ei 

ylity. 
- Muiden hankkeiden kanssa yhteiset kumulatiiviset vaikutukset eivät ylitä niille 

asetettuja kynnysarvoja. 
- Kumulatiivisia vaikutuksia ei aiheudu suhteessa muihin seikkoihin. 

 
Toisen alakohdan osalta määriteltiin seitsemän luontotyyppiluokkaa ja kahdeksan 
lajiluokkaa sekä niistä kullekin kynnysarvojen vaihteluvälit. Jokaiselle luokalle asetettiin 
kolmen asteisia kynnysarvoja. Saksassa esiintyy yhteensä 91 luontotyyppiä. Niistä 21:n 
osalta ei sallita lainkaan häviämistä, mutta muiden osalta jonkinlainen häviäminen voidaan 
katsoa merkityksettömäksi suhteessa kokoluokkaan ja asteeseen. Luontotyyppidirektiivin 
liitteessä II tarkoitetuista 53 lajista 16:lle ei ole määritelty alustavia kynnysarvoja. Sama 
koskee 20:ta lintudirektiivissä luetelluista 98 lajista. Tämä tarkoittaa, että mitään 
vaikutusta ei todennäköisesti hyväksytä. Kaikki asiakirjassa esitetyt päätelmät, luvut ja 
kynnysarvot on tarkoitettu ainoastaan ohjeiksi, eli jokainen asianmukainen arviointi 
edellyttää tapauskohtaista pohdintaa. 
 
Ohjeet on niiden julkaisemisen jälkeen todettu asianmukaisiksi useissa saksalaisissa 
tuomioistuimissa, ja nykyään niitä sovelletaan koko maassa. 
http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html    

                                                           
31 Lambrecht H., Trautner J. (2007) Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der 

Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. 

(Asiantuntijatietoa koskeva järjestelmä ja asiantuntijasäännöt asianmukaisen arvioinnin puitteissa tehtävää 

merkittävyyden arviointia varten – Loppuraportti, asiantuntijasääntöjä koskeva osa, lopputilanne kesäkuussa 

2007. Julkaistu saksaksi.) 

http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html
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Tšekki: asianmukaisen arvioinnin hyväksyttyjen asiantuntijoiden käyttämät asteikot 
 
Asianmukaisen arvioinnin osana arvioidaan myös vaikutusten merkittävyyttä. Yksi siihen 
liittyvistä käytännön haasteista on merkittävyyden asteikko. Asiasta ei ole annettu 
säännöksiä, mutta pitkän käytännön kokemuksen perusteella Tšekissä suositellaan lain 
mukaisesti hyväksytyille asianmukaisen arvioinnin asiantuntijoille seuraavaa asteikkoa.32 

Vaikutuksen merkittävyyttä arvioidaan suhteessa jokaiseen kyseisen alueen 
kohdeominaisuuteen eli sillä suojeltavaan lajiin tai luontotyyppiin. Jos jotakin ominaisuutta 
koskevan vaikutuksen arvoksi annetaan -2, katsotaan automaattisesti, että hanke 
vaikuttaa alueen koskemattomuuteen eikä sille voida myöntää lupaa 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisessa menettelyssä. 

 

Arvo Termi Kuvaus Esimerkkejä 

-2 Merkittävä 
haitallinen 
vaikutus 

Merkittävä haitallinen vaikutus. 
Estää suunnitelman/hankkeen 
toteuttamisen. 
Häiritsee tai tuhoaa merkittävästi 
luontotyyppiä tai lajin kantaa taikka sen 
merkittävää osaa. Häiritsee merkittävästi 
luontotyypin tai lajin ekologisia tarpeita. 
Vaikuttaa merkittävästi lajin 
elinympäristöön tai luonnolliseen 
kehitykseen. Vaikutusta voidaan tietyissä 
olosuhteissa pienentää lieventävillä 
toimenpiteillä. 

Vaikutukset 
katkaisevat 
anadromisten lajien 
vaellusreitit 
kutualueille. 
Uuden padon 
rakentaminen tuhoaa 
luontotyypin 
tulvimisen vuoksi. 
Veden johtamisesta 
johtuvat hydrologiset 
muutokset 
vaikuttavat 
merkittävästi lajin 
kantaan. 

-1 Kohtalainen 
haitallinen 
vaikutus 

Rajallinen/kohtalainen/merkityksetön 
haitallinen vaikutus. Ei estä 
suunnitelmaa/hanketta. 
Aiheuttaa kohtalaisen ongelmallisen 
vaikutuksen luontotyypille tai lajin kannalle. 
Häiritsee kohtalaisesti luontotyypin tai lajin 
ekologisia tarpeita. Vaikuttaa vähäisesti 
lajin elinympäristöön tai luonnolliseen 
kehitykseen. 
Vaikutus voidaan estää lieventävillä 
toimenpiteillä, mutta toimenpiteiden 
toteuttamista ei voida valvoa, ellei 
kansallisessa lainsäädännössä muuta 
vaadita. 

Nykyaikaistaminen – 
kalojen kannalta 
vähemmän 
vahingollisen 
tekniikan käyttö ja 
kalateiden 
rakentaminen 
olemassa oleville 
esteille. 
Vaikutukset 
kohdistuvat vain 
pieneen osaan 
kantaa. 
Vaikutukset 
kohdistuvat 
ympäröivillä alueilla 
yleiseen 
luontotyyppiin. 

0 Ei vaikutusta Suunnitelmalla/hankkeella ei ole 
osoitettavissa olevaa vaikutusta. 

Esiintymisalueen 
ulkopuolella. 

+1 Kohtalainen Aiheuttaa kohtalaisen suotuisan Lyhytaikaissäännöste

                                                           
32 Asteikkoa on suositeltu Tšekin tasavallan lain mukaisesti hyväksytyille asianmukaisen arvioinnin 

asiantuntijoille vuodesta 2007 lähtien – http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci 

http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci
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myönteinen 
vaikutus 

vaikutuksen luontotyypille tai lajin kannalle. 
Parantaa kohtalaisesti luontotyypin tai lajin 
ekologisia tarpeita. Saa aikaan kohtalaisen 
myönteisen vaikutuksen lajin 
elinympäristöön tai luonnolliseen 
kehitykseen. 

lyä harjoittavan 
jokivoimalaitoksen 
rakentaminen 
uudelleen ilman 
patoa. 

+2 Merkittävä 
myönteinen 
vaikutus 

Aiheuttaa merkittävän suotuisan 
vaikutuksen luontotyypille tai lajin kannalle. 
Parantaa merkittävästi luontotyypin tai lajin 
ekologisia tarpeita. Saa aikaan merkittävän 
myönteisen vaikutuksen lajin 
elinympäristöön tai luonnolliseen 
kehitykseen. 

Vesivoimalaitoksen 
purkaminen. 
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3. Esimerkkejä hyvistä käytännöistä vesivoiman vaikutusten 

lieventämiseksi ja ympäristön ennallistamiseksi 
 

3.1 Vesivoima ja jokien parhaan mahdollisen ekologisen tilan 

saavuttaminen   
 
Kuten edellisessä luvussa todettiin, Euroopan joista vain harvat ovat suhteellisen 
luonnontilaisia, sillä jokiin on vuosien saatossa tehty fyysisiä muutoksia monista syistä, 
muun muassa vesivoiman hyödyntämiseksi. Tämän vuoksi uusien vesivoimalaitosten 
rakentamisen sijaan tulisi ensisijaisesti nykyaikaistaa jo olemassa olevia 
voimalaitoksia niiden ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi.   
 
Vesivoimaloiden haitallisia vaikutuksia jokiekosysteemeihin ja ympäröiviin 
luontotyyppeihin ja lajeihin voidaan lieventää lukuisilla eri toimilla, jotka auttavat myös 
parantamaan jokien, luontotyyppien ja lajien suojelun tasoa. Tällaiset toimenpiteet ovat 
merkittävä osa vesipuitedirektiivin ja kahden luontodirektiivin tavoitteiden saavuttamista. 
 
Lisäksi olisi pyrittävä mahdollisuuksien mukaan poistamaan käytöstä tehottomia ja 
vanhentuneita laitoksia ja poistaa niiden rakennelmat jokivesistöistä. On syytä huomata, 
että jos olemassa oleva laitos on huonontanut vesimuodostuman tilaa, joki on 
vesipuitedirektiivin mukaan oletusarvoisesti palautettava hyvään ekologiseen tilaan. 
Merkittäviä fyysisiä muutoksia voidaan tehdä vain, jos ne palvelevat jotakin oikeutettua 
tarkoitusta, jota ei voida saavuttaa muilla, ympäristön kannalta paremmilla keinoilla 
(lisätietoa varten ks. vesipuitedirektiivin 4 artiklan 3 kohta, jossa esitetään vaatimukset, 
jotka koskevat vesimuodostuman nimeämistä voimakkaasti muutetuksi tai keinotekoiseksi 
vesimuodostumaksi, ja tähän liittyvät ohjeet). 
 
Vesivoimalaitosten teknisen uudistamisen ja ekologiseen ennallistamiseen tähtäävien 
toimenpiteiden mahdollisuuksia on arvioitava tapauskohtaisesti ottaen huomioon niiden 
kumulatiiviset vaikutukset. Se, millaisia ympäristötoimia voidaan toteuttaa, riippuu pitkälti 
paikallisista olosuhteista, kuten joen tilasta, muista jokeen kohdistuvista paineista ja 
olemassa olevista rakenteista sekä alueella esiintyvistä lajeista ja luontotyypeistä. 
 

3.2 Natura 2000 -alueeseen haitallisesti vaikuttavia olemassa olevia 

vesivoimalaitoksia koskevat toimet 
 
Natura 2000 -alueella tai sellaisen lähistöllä sijaitsevien taikka Natura 2000 -alueeseen 
kielteisesti vaikuttavien vesivoimalaitosten on aina oltava luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 
2 kohdan säännösten mukaisia. Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 2 kohdassa asetetaan 
velvollisuus varmistaa, että alueen tila ei heikkene verrattuna aikaan ennen kuin se 
nimettiin Natura 2000 -alueeksi. Tämä tarkoittaa, että jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kaikki tarvittavat toimet, joita niiltä voidaan kohtuudella odottaa, varmistaakseen, etteivät 
luontotyypit tai lajien elinympäristöt heikkene ja/tai lajeille aiheudu merkittävää häiriötä. 
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Jäsenvaltioilla on siis lainsäädäntöön perustuva velvollisuus  
 

 selvittää uhkat ja paineet, joita vesivoimalaitoksista aiheutuu niille lajeille ja 
luontotyypeille, joiden vuoksi alue on nimetty suojelualueeksi  

 toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet, jos nämä paineet johtavat suojelun 
kohteena olevien lajien tai luontotyyppien määrän pienenemiseen tai tilan 
huononemiseen.    

 
Unionin tuomioistuin on vahvistanut vaatimuksen asiassa C-117/0033 (Owenduff) 

antamassaan tuomiossa, jossa se katsoi 6 artiklan 2 kohtaa rikotun, koska 
erityissuojelualueella ei ollut toteutettu asianmukaisia toimenpiteitä sen välttämiseksi, että 
sellaisten lajien elinympäristöt, joita varten erityissuojelualue osoitettiin, eivät huonone. 
Unionin tuomioistuin on selventänyt lintudirektiivin 4 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 2 kohdan edellyttämiä oikeudellisia suojelujärjestelmiä 
useissa asioissa antamissaan ratkaisuissa34. Niissä painotetaan, että oikeudellisen 

järjestelmän on oltava täsmällinen, johdonmukainen ja kattava ja sen avulla on 
voitava varmistaa kyseisten alueiden kestävä käyttö ja hoito sekä tehokas suojelu 
(C-293/07). 
 
Tuomioistuin on katsonut rikkomuksiksi myös sellaiset tapaukset, joissa järjestelmä on 
ollut ”liian yleisluonteinen eikä koskenut nimenomaisesti kyseistä erityistä suojelualuetta 
tai sillä esiintyviä lajeja” (C-166/04), toteutetut toimenpiteet ovat olleet ”osittaisia ja 
hajanaisia toimenpiteitä, joista vain osa edistää kyseisten lintukantojen suojelua, mutta ne 
eivät muodosta yhtenäistä kokonaisuutta”, (C-418/04) tai erityisiin suojelualueisiin 
sovellettiin ”heterogeenisia oikeudellisia järjestelmiä, jotka eivät taanneet erityisille 
suojelualueille riittävää suojelua” (C-293/07). Tuomioistuin on myös katsonut, että pelkät 
hallinnolliset tai vapaaehtoiset toimenpiteet eivät ole riittäviä 6 artiklan 2 kohdan 
noudattamiseksi (C-96/98). 
 
On syytä todeta, että luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 1 kohdassa edellytetään myös, että 
jäsenvaltioiden on toteutettava Natura 2000 -alueilla suojelutoimenpiteet, jotka vastaavat 
liitteen I luontotyyppien ja liitteessä II esitettyjen lajien ekologisia vaatimuksia alueilla. 
Tämä tarkoittaa, että vesivoimalaitosten on vastattava myös 6 artiklan 2 kohdan nojalla 
asetettuja kunnianhimoisia suojelutavoitteita, joissa ei tyydytä pelkästään estämään tilan 
huononemista. Ne olisi myös sisällytettävä vesienhoitosuunnitelman 
toimenpideohjelmaan. 
 
Vaikka se ei olekaan pakollista, luontotyyppidirektiivissä kannustetaan viranomaisia 
laatimaan Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia tiiviissä yhteistyössä 
paikallisten sidosryhmien ja asianosaisten maanomistajien kanssa, jotta voitaisiin 
tunnistaa kutakin Natura 2000 -aluetta koskevat paineet ja uhkat sekä yhdessä määritellä 
niiden edellyttämät suojelutoimenpiteet. 
 
Vesivoimalaitosten käyttäjien on tärkeää viestiä tehokkaasti viranomaisten ja/tai alueiden 
käytön ja hoidon suunnittelusta vastaavien elinten kanssa. Hyvä viestintä voi auttaa 
valitsemaan sellaisia toimenpiteitä, jotka tukevat sekä suojelutavoitteiden saavuttamista 
että vesivoiman tuotantoa.  
 
 

                                                           
33 Ks. myös asiat C-75/01, C-418/04 ja C-508/04. 
34 Ks. myös asiat C-166/97, C-96/98, C-57/89, C-44/95, C-75/01, C-415/01, C-6/04, C-508/04, C-
241/08, C-491/08 ja C-90/10. 
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3.3 Ekologisten lieventämis- ja ennallistamistoimien käyttöönotto 
 
Olemassa olevien ja uusien vesivoimalaitosten ekologisia vaikutuksia voidaan vähentää 

monilla erilaisilla toimenpiteillä.35  Niillä voidaan lieventää mahdollisia vaikutuksia ennalta 

tai korjata jo tapahtuneita vahinkoja. Toimenpiteillä voidaan esimerkiksi 
 
- ennallistaa jokijatkumo ja kalojen vaellusreitti esimerkiksi poistamalla vanhoja tai 

käytöstä pois jääneitä rakenteita tai rakentamalla kalateitä 

- vähentää kalojen kuolleisuutta esimerkiksi asentamalla vedenottoaukoille välppiä ja 
käyttämällä erikoismuokattuja turbiineja 

- palauttaa riittävä, vaihteleva ekologinen virtaama (mukaan lukien heikkojen virtaamien 
voimistaminen, dynaamisten ja kalojen tarvitsemien virtausolojen varmistaminen ja 
virtaaman nopeiden muutosten lieventäminen) ja sedimenttien kulkeutuminen, jotka 
parantavat makean veden luontotyyppien rakennetta ja toimintaa. 

Monenlaisilla toimenpiteillä voidaan myös aktiivisesti ennallistaa, yhdistää ja luoda 
uudelleen arvokkaita luonnollisia jokiluontotyyppejä sekä harvinaisten ja uhanalaisten 
lajien elinympäristöjä, jotta voidaan edistää joen ekologisen tilan parantamista 
vesipuitedirektiivin ja luontodirektiivien tavoitteiden mukaisesti. Se, millaisia toimenpiteitä 
valitaan, riippuu paljon kyseisen vesimuodostuman ekologisesta tilasta, kyseessä olevan 
vesivoimalaitoksen tyypistä, muista paineista ja uhkista sekä kokonaiskustannuksista ja 
mahdollisuuksista parantaa vesivoimalaitoksen tehokkuutta ja tuotantokapasiteettia.   
 
Toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen olisi otettava käyttöön seurantajärjestelmä, jotta 
voidaan varmistaa, että toimilla on toivotut vaikutukset. Jos ei ole, puutteet olisi korjattava 
korjaavilla toimenpiteillä. 
  

                                                           
35 On tärkeää huomata, että lieventävät toimenpiteet eroavat merkittävästi korvaavista tai ennallistavista 

toimenpiteistä (ks. kohta 5.3, s. 80). 
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Lieventämisen, korvaamisen ja ekologisen ennallistamisen erot 
 
Lieventävät toimenpiteet liittyvät suoraan todennäköisiin vaikutuksiin. Niiden 
toteuttaminen on osa hanketta tai viranomaisen asettama edellytys suunnitelman tai 
hankkeen hyväksymiselle. Ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti näiden 
toimenpiteiden tavoitteena on poistaa tai estää todennäköiset kielteiset vaikutukset taikka 
pienentää niitä sellaiselle tasolle, jolla ne eivät enää vaikuta alueen koskemattomuuteen. 
Hankkeeseen kuuluvilla vaikutuksia lieventävillä toimenpiteillä on varmistettava, että 
hetkellä, jolloin annetaan lupa hankkeen toteuttamiselle, ei ole mitään tieteelliseltä 
kannalta perusteltua epäilyä siitä, että kyseessä olevan alueen koskemattomuuden 
kannalta haitallisia vaikutuksia ei aiheudu.36 
 
Korvaavien toimenpiteiden tarkoituksena on korvata hankkeen aiheuttamat vahingot. 
Niitä voidaan harkita 6 artiklan 4 kohdan nojalla vain, jos suunnitelma tai hanke on 
hyväksytty erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista syistä eikä vaihtoehtoja ole 
(ks. luku 5). 
 
Ekologisen ennallistamisen toimenpiteet eivät välttämättä liity ympäristövaikutusten 
arviointiin. Niiden tavoitteena on parantaa huonontuneen joen ekologista tilaa 
vesipuitedirektiivin ja luontodirektiivien tavoitteiden mukaisesti. 
 

Taulukko: Yleiskatsaus tavanomaisimmista toimenpiteistä veden varastoinnin vaikutusten 
lieventämiseksi 

Hydromorfologiset 
muutokset 

Suurin ekologinen 
vaikutus 

Lieventävien 
toimien kohde 

Toimenpide-
vaihtoehdot 

Kalankulku ylävirtaan, 
vaellusmahdollisuudet 
heikentyvät tai 
vaellusreitti katkeaa 

Kalat: vaellus- ja 
muiden jokikalojen 
kannat häviävät tai 
pienenevät 

Kalankulku 
ylävirtaan 

– luiska 
– kalatie 
– ohituskanava 
 

Kalankulku alavirtaan, 
vaellusmahdollisuudet 
heikentyvät tai 
vaellusreitti katkeaa 

Kalat: vaellus- ja 
muiden jokikalojen 
kannat häviävät tai 
pienenevät 

Kalankulku 
alavirtaan 

– kalojen kannalta 
vähemmän 
vahingolliset turbiinit 
– kalasulut 
– ohituskanava 
– kalatie 

Keinotekoisesti erittäin 
heikko virtaama tai 
pitkäkestoinen heikko 
virtaama 

Kasvi- ja eläinlajien 
esiintymisrunsauden 
pieneneminen; 
kasvi- ja eläinlajiston 
koostumuksen 
muutokset 

Heikko virtaama – virtaaman 
lisääminen 
– joen morfologian 
muuttaminen 

Virtaaman häviäminen 
tai heikkeneminen 
siten, etteivät ne 
käynnistä tai ylläpidä 

Vaelluskalat häviävät 
tai vähenevät 

Kalojen kulun 
edellyttämä 
virtaama 

Taataan kalojen 
tarvitsema virtaama 

                                                           
36 Ks. sivulla 38 käsiteltävä unionin tuomioistuimen asiassa C-142/16 antama tuomio: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16. Ks. myös sivun 40 esimerkit vesivoimalaitoksiin 

liittyvistä lieventävistä toimenpiteistä. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16
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Hydromorfologiset 
muutokset 

Suurin ekologinen 
vaikutus 

Lieventävien 
toimien kohde 

Toimenpide-
vaihtoehdot 

kalojen vaellusta 

Huuhtelun 
edellyttämän riittävän, 
vaihtelevan virtaaman 
häviäminen, 
heikkeneminen tai 
puuttuminen 

Kalalajien ja 
selkärangattomien 
lajien runsauden 
vaihtelu/vähenemine
n 

Vaihteleva 
virtaama 

– virtaaman 
passiivinen vaihtelu 
– virtaaman aktiivinen 
vaihtelu 

Virtaaman äkillinen 
vaihtelu (ml. 
lyhytaikaissäännöstely
) 

Eläin- ja kasvilajien 
esiintymisrunsauden 
väheneminen uoman 
kuivumisen tai 
eläinten ja kasvien 
pois huuhtoutumisen 
vuoksi 

Virtaaman 
äkillinen 
vaihtelu 

– säännöstelyaltaiden 
tasapainottaminen 
(sisäinen) 
– alakanavan 
uudelleen 
sijoittaminen 
– vaihtelunopeuden 
pienentäminen 
– joen morfologian 
muokkaaminen 
– säännöstelyaltaiden 
tasapainottaminen 
(ulkoinen) 
 

Yleisten fysikaalis-
kemiallisten 
olosuhteiden 
muuttuminen ylä- ja 
alajuoksulla (esim. 
lämpötila ja 
ylikyllästys) 
 

Selkärangattomien ja 
kalojen yhteisöjen 
koostumuksen tai 
kasvun muutokset tai 
kalojen kuolleisuus 

Fysikaalis-
kemialliset 
muutokset 

– joustava vedenotto 
– useita 
vedenottokanavia 
– säännöstelyaltaan 
vedenkorkeuden 
hallinta 

Jokijatkumo häiriintyy 
tai heikkenee 
sedimenttien 
kulkeutumisen 
kannalta ja siitä 
seuraavat muutokset 
pohjan laadussa 

Kalojen ja 
selkärangattomien 
määrällinen 
väheneminen ja 
pohjan koostumus 
muuttuu 

Sedimentin 
muutokset 

– joenuoman pinnan 
mekaaninen 
rikkominen 
– sedimentin 
poistaminen 
– uuden sedimentin 
tuominen 
(vedenottorakenteet) 
– uuden sedimentin 
tuominen 
(sääntelyaltaat) 
– 
sivueroosioprosessie
n ennallistaminen 
– sedimenttien 
kulkeutumista 
edistävien virtaamien 
käyttöönotto 
 

Järven 
vedenkorkeuden 
äärimmäiset 

Kasvi- ja eläinlajien 
esiintymisrunsauden 
pieneneminen; 

Järven 
vedenkorkeude
n muuttuminen 

– vedenoton 
vähentäminen 
– sisäänvirtauksen 
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Hydromorfologiset 
muutokset 

Suurin ekologinen 
vaikutus 

Lieventävien 
toimien kohde 

Toimenpide-
vaihtoehdot 

keinotekoiset 
muutokset, matalan 
veden ja 
rantavyöhykkeen 
luontotyyppien 
pieneneminen ja 
laadun heikkeneminen 

lajiston 
koostumuksen 
muutokset 

lisääminen 
– lahtien luominen 
– rantojen / matalien 
vesien luontotyyppien 
hoitaminen 
– yhteydet sivujokiin 
– keinotekoiset 
kelluvat saaret 
 

Rannan kuivuminen ja 
joen virtaaman 
hidastuminen – joen 
allastuminen 

Kasvi- ja eläinlajiston 
koostumuksen 
muuttuminen (esim. 
suosii häiriöitä 
kestäviä lajeja / 
seisovan veden 
lajeja) 

Jokien 
allastuminen 
(patoaminen) 

– ohitusuoma 
– säännöstelyaltaan 
vedenkorkeuden 
laskeminen 
– uoman 
luontotyyppien 
parantaminen 
– sivuttaisten 
yhteyksien 
muodostaminen 
uudelleen 

 
Lähde: Muokattu ECOSTAT-työryhmän raportin ”Common understanding of using 
mitigation measures for reaching good ecological potential for heavily modified water 
bodies, part 2: Impacted by water storage”37 taulukosta 3. 

 
Vesivoimalaitoksissa kiinnitetään usein erityistä huomiota kaikkiin niihin erilaisiin 
tekniikoihin, joiden avulla voidaan ennallistaa tai helpottaa kalojen ja jokivesistöjen muun 
vesieläimistön liikkumista ylä- ja alavirtaan. Ala kehittyy jatkuvasti, ja erilaisia tekniikoita ja 
innovatiivisia ratkaisuja kokeillaan ja arvioidaan jatkuvasti. Menetelmät eivät kuitenkaan 
ratkaise kaikkia ongelmia.  
 
On olemassa liian paljon esimerkkejä, joissa vaikutuksia on pyritty lieventämään 
rakentamalla kalateitä, jotka ovat kuitenkin osoittautuneet tehottomaksi tai jopa haitallisiksi 
niille kalalajeille, joiden avuksi ne on rakennettu. Tämä voi johtua siitä, että rakennelmat 
on suunniteltu huonosti tai ne eivät vastaa tarkoitustaan, tai siitä, että niissä ei ole 
huomioitu joen muiden, jo olemassa olevien esteiden kumulatiivisia vaikutuksia. 
Kalateiden epäonnistumisen syynä voi olla myös se, että rakennelmaa tai laitetta ei ole 
käytetty tai huollettu asianmukaisesti tai että sen toimivuutta ei ole seurattu millään 
tavalla.   
 
Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, että kalatie tai mukautettu turbiini on alan 
viimeisimmän kehityksen ja vallitsevien hyvien käytäntöjen mukainen ja että sen 
tehokkuudesta kerätään tietoa luotettavalla seurantajärjestelmällä. Seurannan tulisi 
osoittaa, että laite mahdollistaa kaikkien jokilajien kulun ja että suurin osa (esim. 
85 %) eläimistä selviää läpikulusta hengissä. 
 
Kalateissä tulisi mahdollisuuksien mukaan suosia luonnonmukaisia ratkaisuja, koska 

                                                           
37 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-

mitigation-measures-reaching-good-ecological 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological
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yleensä kalatie toimii sitä paremmin, mitä luonnonmukaisempi se on. Sopivimman kalatien 
valinta (esim. pystyrakokalatie, ohitusuoma, kivistä rakennettu luiska tai kalahissi) riippuu 
merkittävästi paikallisista olosuhteista (esim. esteen korkeus, virtapaikan luonne ja 
ympäröivien alueiden käyttömahdollisuudet) ja edellyttää huolellista, tapauskohtaista 
selvitystä. 
 
Myös turbiinit vaikuttavat kaloihin yleensä merkittävästi, mutta vaikutuksia voidaan 
joissakin tapauksissa pienentää tekemällä tiettyjä muutoksia turbiinin muotoon ja 
toimintatapaan. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että tällaisten mukautettujen 
turbiinien avulla voitaisiin taatusti välttää kalakuolemat tai että turbiini ei muodostaisi 
vaellusestettä. Toimivuutta on tässäkin yhteydessä arvioitava tapauskohtaisesti. 
 
Kalateiden tai mukautettujen turbiinien suunnittelun tulisi perustua myös muualla 
jokivesistössä olevien esteiden kumulatiivisten vaikutusten arviointiin. Yhden kalatien 
rakentaminen esteitä täynnä olevaan jokeen voi olla sekä kallista että tehotonta. Tämän 
vuoksi parhaan korjaavan toimenpiteen valinnassa on tärkeää tarkastella strategisemmin 
kaikkia kyseisellä jokiosuudella olevia esteitä.    
 
Kaikkia uusia rakenteita varten on myös laadittava säännöllinen huoltosuunnitelma. 
Kalateiden ja turbiinien toimivuus heikkenee keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, jos niitä ei 
huolleta riittävän säännöllisesti. 
 
 
Milloin kalaportaat katsotaan riittäväksi lieventäväksi toimenpiteeksi?   
Unionin tuomioistuimen arviointi Moorburgin hiilivoimalaa koskevassa asiassa C-
142/16 
 
Moorburgin hiilivoimala sijaitsee Hampurin satamassa Süderelben etelärannalla. Joki 
toimii tiettyjen luontotyyppidirektiivin liitteessä II lueteltujen kalalajien vaellusreittinä, ja sillä 
on sen vuoksi tärkeä tehtävä useiden sellaisten Geesthachtin padon (Saksa) yläpuolella 
sijaitsevien Natura 2000 -alueiden kannalta, joiden suojelutavoitteet käsittävät kyseiset 

lajit. Nämä alueet ulottuvat noin 600 kilometrin päähän voimalasta. Geesthachtin pato 

sijaitsee Elbe-joella Moorburgin voimalan ja Natura 2000 -alueiden välissä. 

 
Moorburgin voimalan rakentamiseksi 30. syyskuuta 2008 annettua lupaa edelsi Saksan 
vesilainsäädännön mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Arvioinnissa katsottiin, että 
lupa oli Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteiden mukainen, koska toiminnanharjoittaja oli 

sitoutunut sijoittamaan toiset kalaportaat Geesthachtin padolle, noin 30 kilometrin päähän 
kyseisestä voimalasta. Tarkoituksena oli tasapainottaa Moorburgin voimalan 
jäähdytysjärjestelmän käytöstä johtuvia kalakuolemia. Voimalan jäähdyttäminen edellyttää 
huomattavien vesimäärien ottoa. Arvioinnin päätelmissä mainittiin lisäksi monivaiheinen 
seuranta, jonka tarkoituksena oli selvittää kalatien tehokkuus. Komission mukaan 
viranomainen oli katsonut virheellisesti, että kalaportaat ovat lieventävä toimenpide. 
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Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta: 
 
”Varmistuakseen siitä, ettei Moorburgin voimalan rakennushanke vaikuta asianomaisten 
Natura 2000 -alueiden koskemattomuuteen, Saksan viranomaisten oli otettava huomioon 

kyseiseen rakennushankkeeseen sisällytetyt suojelutoimenpiteet. Tämän osalta on 
todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ennalta varautumisen periaatteen 
soveltaminen [luontotyyppidirektiivin] 6 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanossa edellyttää, 
että toimivaltainen kansallinen viranomainen muun muassa ottaa huomioon kyseiseen 
hankkeeseen sisältyvät suojelutoimenpiteet, joiden tarkoituksena on välttää tai 
vähentää kyseiselle alueelle suoraan aiheutuvia haitallisia vaikutuksia, sen 
takaamiseksi, ettei hanke vaikuta suojelualueen koskemattomuuteen (...C-
521/12...C-387/15 ja C-388/15...). 
 
Käsiteltävässä asiassa on todettava, että – – kyseinen kalatie mahdollistaa unionin 
tuomioistuimelle toimitetun asiakirja-aineiston mukaan vaelluskalojen kantojen 
vahvistamisen, koska sen avulla kyseiset lajit kykenevät saavuttamaan nopeammin 
lisääntymisalueensa Elben keski- ja yläjuoksulla. Kantojen vahvistaminen kompensoi 
asiakirja-aineiston mukaan Moorburgin voimalan läheisyydessä tapahtuvat menetykset, 
minkä vuoksi kyseisestä voimalasta nähden jokea ylöspäin sijaitsevien 
Natura 2000 -suojelualueiden tavoitteisiin ei vaikuteta merkittävästi. 

 
Vaikutusten arvioinnista ilmenee kuitenkin, että se ei sisällä lopullisia toteamuksia kalatien 
tehokkuudesta, vaan siinä tyydytään täsmentämään, että kyseiselle tehokkuudelle 
saadaan vahvistus vasta usean vuoden seurannan jälkeen. 
 
On näin ollen todettava, että luvan myöntämishetkellä kalatie ei ollut luonteeltaan 
sellainen, että sillä olisi varmistettu – yhdessä muiden tämän tuomion 35 kohdassa 
mainittujen toimenpiteiden kanssa –, ettei ollut minkäänlaista perusteltua epäilyä siitä, 
ettei kyseinen voimala vaikuta alueen koskemattomuuteen [luontotyyppidirektiivin] 
6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, vaikka sillä pyritään vähentämään merkittäviä 
vaikutuksia, joita Moorburgin voimalasta nähden jokea ylöspäin sijaitseville 

Natura 2000 -alueille suoraan aiheutuu. 

 
Ennusteista, joihin vaikutusten arviointi perustui, on todettava, että Saksan liittotasavalta 
toimitti vuosia 2011–2014 koskevat tiedot 30.9.2008 annetun luvan myöntämisen jälkeen. 
 
Tästä on palautettava mieleen, että hetkellä, jolloin annetaan lupa hankkeen 
toteuttamiselle, ei saa olla olemassa mitään tieteelliseltä kannalta perusteltua 
epäilyä siitä, että kyseessä olevan alueen koskemattomuuden kannalta haitallisia 
vaikutuksia ei aiheudu (tuomio 26.10.2006, komissio v. Portugali, C-239/04, 

EU:C:2006:665, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). 
 
Komissio katsoi myös, että Hampurin kaupunki myönsi luvan ottamatta huomioon 
Moorburgin voimalan vaikutusten arvioinnissa mahdollisia kumulatiivisia vaikutuksia, jotka 
liittyvät Geesthachtin pumppuvoimalaitoksen olemassaoloon. Geestachtin voimalaitos on 
ollut olemassa vuodesta 1958 lähtien, eikä siinä ole erityisiä laitteistoja kalalajien 
suojelemiseksi. Komission mukaan on merkityksetöntä, että Geesthachtin 
pumppuvoimalaitos perustettiin ennen luontotyyppidirektiivin täytäntöönpanolle asetetun 
määräajan päättymistä, koska kyseisen direktiivin 6 artiklan 3 kohdan säännökset eivät 
rajoitu yksinomaan suunnitelmiin ja hankkeisiin, jotka on hyväksytty tai saatettu 
päätökseen kyseisen määräajan päätyttyä. 
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Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta 
 
Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa kansallisten viranomaisten edellytetään 
ottavan kumulatiivisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä huomioon kaikki hankkeet, jotka 
yhdessä sen hankkeen kanssa, jota varten lupaa on pyydetty, ovat omiaan vaikuttamaan 
merkittävästi kyseisen direktiivin tavoitteisiin, vaikka ne edeltäisivät kyseisen direktiivin 
täytäntöönpanopäivää. 
 
Hankkeista, jotka voivat Geesthachtin pumppuvoimalaitoksen tavoin aiheuttaa yhdessä 
vaikutusten arvioinnin kohteena olevan hankkeen kanssa huonontumista tai häiriöitä, 
jotka ovat omiaan vaikuttamaan joessa esiintyviin vaelluskaloihin, ja näin ollen 
asianomaisen alueen huonontumista, kun otetaan huomioon luontotyyppidirektiivin 
tavoitteet, on tehtävä luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohtaan perustuva 
vaikutusten arviointi. 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16  
 
 

ICPDR:n tekninen asiakirja: toimenpiteet kalankulun turvaamiseksi 
poikittaisrakenteiden kohdalla 
 
Asiakirjan tavoitteena on antaa Tonavan alueen maille tietoa olemassa olevista teknisistä 
ratkaisuista jokijatkumon palauttamiseksi kalojen vaellusta varten. Asiakirjassa 
tarkasteltiin kaikkia Tonavan yläjuoksun valuma-alueella annettuja ohjeita. Vertailussa 
todettiin, että ohjeet ovat rakenteeltaan ja sisällöltään yleisesti ottaen yhdenmukaiset ja 
että poikkeukset ovat useimmiten vähäisiä. Koska suurin osa ohjeista on saatavilla 
ainoastaan saksaksi, tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa keskeisimmistä seikoista 
tietoa englanniksi. 
 

 https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids  

 

3.4 Esimerkkejä vaikutusten lieventämisen ja/tai ekologisen 

ennallistamisen hyvistä käytännöistä 
 
Seuraavassa käsiteltävät hyvien käytäntöjen esimerkit havainnollistavat, millaisia erilaisia 
vaikutusten lieventämiseen ja/tai alueiden ekologiseen ennallistamiseen tähtääviä toimia 
vesivoimalaitoksissa on toteutettu eri olosuhteissa. 
  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16
https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids
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Makean veden Natura 2000 -alueiden käyttö ja hoito Englannissa: vesivoima ja 
jokien erityisten suojelutoimien alueet 
 
Natural England on Englannin Natura 2000 -alueita ja muita suojelualueita koskevasta 
lakisääteisestä neuvonnasta vastaava virasto. Se lähestyy suojeltuja makean veden 
alueita koskevaa päätöksentekoa luontotyyppien näkökulmasta mutta ottaa huomioon 
myös alueiden lajiston. Viraston tavoitteet perustuvat ekosysteemien luonnolliseen 
toimintaan, ja makean veden lajeja suojellaan aina mahdollisuuksien mukaan 
luonnollisten ekosysteemien luonteenomaisina osina. 
 
Virasto tarkastelee suojeltuja makean veden luontotyyppejä kokonaisvaltaisesti. Tämä 
tarkoittaa, että jokiluontotyyppi (esim. luontotyyppidirektiivin liitteessä II mainittu 
ominaispiirre H3260: joet, joissa on Ranunculion fluitantis- ja Callitricho-Batrachium-
kasvillisuutta) kattaa koko jokikäytävän kaikkine pienine biotooppeineen. Kaikki 
luontotyypin luonnollisen toiminnan osat (virtausolot, luonnollinen morfologia ja sedimentin 
kulkeutuminen, vesikemia ja suoran biologisen paineen, kuten vieraslajien, puuttuminen) 
ovat olennainen osa kyseisen luontotyypin ominaispiirteen suhteen asetettuja tavoitteita. 
Osien luonnonmukaisuuden tavoitetasot vahvistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan 
suojelualueita koskevissa ohjeissa. Luonnollisen toiminnan osiin kohdistuvia vaikutuksia 
torjutaan useilla erilaisilla suojelu- ja ennallistamistoimenpiteillä. 
 
Toimintatapa muistuttaa monilta osin vesipuitedirektiivissä tarkoitettujen ekologista tilaa 
koskevien tavoitteiden periaatteita. Erot koskevat ennalta varautumisen astetta 
päätöksenteossa, luonnonmukaisen toiminnan suojelun ja aiemmin aiheutuneiden 
vahinkojen korjaamisen kunnianhimoisuutta sekä ekosysteemien luonnolliseen toimintaan 
kohdistuvien vaikutusten huomioimisen merkitystä. Toimintatapa vastaa myös makean 
veden ekosysteemejä koskevia ilmastonmuutokseen sopeutumisen periaatteita, joissa 
edellytetään keskittymistä luonnollisen toiminnan ennallistamiseen. 
 
Englannin pintavesiverkostossa (ml. makean veden erityisten suojelutoimien alueet) on 
tuhansia uomiin rakennettuja rakenteita, jotka vaikuttavat merkittävästi joki- ja 
järviekosysteemien luonnolliseen toimintaan. Osa rakenteista on kookkaita, ja niistä 
aiheutuu mittavia ekologisia vaikutuksia. Lisäksi on lukuisia pieniä rakenteita, joilla on 
huomattavia kumulatiivisia vaikutuksia. Monet rakenteista liittyvät jo annettuihin 
vedenottolupiin, joista kaikkia ei välttämättä käytetä. Osa rakenteista on rakennettu 
vesivoimaa varten, mutta monet voitaisiin jälkikäteen muuttaa tarkoitukseen sopiviksi. 
 
  

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/CSM_rivers_jan_14.pdf
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/CSM_rivers_jan_14.pdf
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Englannissa on laadittu ennallistamissuunnitelmia, joiden tavoitteena on 
mahdollisuuksien mukaan poistaa erityisten suojelutoimien jokialueiden fyysisiä 
muutoksia luontotyyppien luonnollisen toiminnan palauttamiseksi. Kyseessä on 
kymmenen vuotta sitten käynnistetty kunnianhimoinen pitkän aikavälin ohjelma 
(Wheeldon ym.  2015). Lisäksi on ohjelmia, joilla pyritään lieventämään vedenotosta 
ja pilaantumisesta aiheutuvaa painetta sekä torjumaan vieraslajeja.  
 
Natural England on antanut Englannin vesialan sääntelyviranomaisen (ympäristöviraston) 
kanssa yhteisen vesivoimaa koskevan lausunnon, jossa määritellään suojelualueita 
koskevat päätöksentekoprosessit. Lausunnossa todetaan, että on toteutettava ympäristöä 
koskevia varotoimia, huomioitava kumulatiiviset vaikutukset asianmukaisesti ja otettava 
päätöksissä huomioon kyseisellä alueella esiintyviä lajeja koskevat suojelutavoitteet ja 
ennallistamissuunnitelmat. 
 
Jos uomaan rakennetun rakenteen poistaminen katsotaan Natura 2000 -alueella olevan 
joen ennallistamissuunnitelmassa mahdottomaksi tai jos sen katsotaan kestävän kauan, 
voidaan harkita vesivoiman tuotantoa (pysyvää tai väliaikaista). Rakennetta olisi kuitenkin 
muokattava niin, että se vaikuttaa mahdollisimman vähän luontotyypin luonnolliseen 
toimintaan. Rakenteen käytössä on myös noudatettava luonnollisia virtausoloja koskevia 
tavoitearvoja (ml. vedenoton vuoksi heikentyneiden virtausosuuksien kumulatiivisten 
vaikutusten rajoitukset). Englannin makean veden suojelualueiden tavoitteet ja 
luontotyyppien luonnollisen toiminnan palauttamiseen liittyvä ennalta varautuminen ja 
kunnianhimo, makean veden Natura 2000 -verkosto ei ole luontainen painopistealue 
vesivoiman rakentamiselle. Vaikka vesivoimaa voidaankin tietyissä paikallisissa 
olosuhteissa hyödyntää Natura 2000 -tavoitteiden mukaisesti, suojelualueiden 
ulkopuolinen pintavesiverkosto tarjoaa paremmat mahdollisuudet vesivoiman 
hyödyntämiseen. 
 
Jos vesivoimalaitoksen rakentaminen Natura 2000 -alueelle on erityisen tärkeää mutta 
suojelutavoitteiden vastaista, voidaan vedota yleisen edun kannalta pakottaviin syihin. 
Vaihtoehtoiset, muihin uusiutuviin energialähteisiin perustuvat ja ympäristön kannalta 
vähemmän haitalliset ratkaisut ovat kuitenkin todennäköisesti vesivoimaa 
kustannustehokkaampia.   
 
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=56059
10663659520  
  

http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
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Hallittu tulvittaminen Ebro-joen vesivoimaloissa (Espanja)  
 
Hallittu tulvittaminen sallittiin Espanjan lainsäädännössä vuonna 2008. Siitä lähtien 
tulvittamista on harjoitettu Välimeren alueen joissa.  Esimerkiksi Ebro-joen alajuoksulle 
(Koillis-Espanja) on laskettu hallitun tulvittamisen asteet ja tulvittamista on harjoitettu 
vuodesta 2002 lähtien joen säännöstelyyn käytettävien patojen avulla (Mequinenzan, 
Ribarrojan ja Flixin padot). 
 
Tulvittamisen päätavoitteena on ollut makrofyyttikantojen hallinta ja sedimenttiaineksen 
kulkeutumisen parantaminen uomassa (Tena ym., 2013). Kolmen padon muodostama 
kokonaisuus rakennettiin vuosina 1948–1969, ja sen säännöstelyaltaiden tilavuus on 
yhteensä noin 1 700 hm3. Patojen rakentamisen tarkoituksena oli vesivoiman tuotanto, 
vesihuolto (mm. alajuoksulla olevalle ydinvoimalalle) ja tulvasuojelu. 
 
Tulvavesien juoksuttamisesta vastasi vesivoimalaitoksen toiminnanharjoittaja (Endesa 
Generación S.A.), ja sitä valvoi Ebro-joen vesienhoitoalueesta vastaava viranomainen. 
Vesivoimalaitoksen toiminnanharjoittaja, vesialan viranomaiset ja tiedeyhteisö pääsivät 
vuonna 2002 yhteisymmärrykseen tulvavesien juoksuttamisesta. Siitä lähtien hallittua 
tulvittamista on tehty säännöllisesti, kaksi kertaa vuodessa (syksyllä ja keväällä). Vettä on 
tavanomaisesti juoksutettu noin 36 hm3 16 tunnin ajan. Juoksutushuippujen aikana vettä 
on juoksutettu 900–1 300 m3/s (kullakin padolla). 
 
Tulvittamisen suunnittelua ja vaikutuksia alajuoksulla on seurattu ja käsitelty useissa 
tutkimuksissa (Batalla ym., 2006; Batalla & Vericat, 2009; Tena ym., 2013). Myös 
juoksutuksen kustannuksia on laskettu ja analysoitu. Tutkimusten mukaan keinotekoisten 
tulvien aiheuttaminen on maksanut vain pienen murto-osan markkinoille toimitetun sähkön 
tuotosta ja vuotuisesta kokonaistuotosta (0,17 % kummankin vuotuisen hallitun tulvan 
osalta) (Gómez ym., 2014). 
 
Lähteet 
Gómez, C.M., Pérez-Blanco, C.D., & Batalla, R.J. 2014. ”Tradeoffs in river restoration: Flushing 
flows vs hydropower generation in the Lower Ebro River, Spain”, Journal of Hydrology 518: 130–
139. 
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Ranskan kansallinen vaelluskaloja koskeva puitestrategia 
 
Ranskan joissa elää yksitoista diadromista kalalajia, jotka vaeltavat monimutkaisen 
elinkiertonsa aikana pitkiä matkoja meren ja makean veden alueiden välillä. Monia näistä 
lajeista, kuten sampea, lohta, pikkusilliä ja nahkiaista, suojellaan EU:n 
luontotyyppidirektiivin nojalla. Suojelutoimista huolimatta näiden kaikkien lajien tila on yhä 
epäsuotuisa niin Ranskassa kuin muuallakin EU:ssa.  
 
Ranskan ekologiasta ja kestävästä kehityksestä vastaava ministeriö tunnusti lajien 
kohtaamien ongelmien laajuuden ja laati vuonna 2010 kansallisen vaelluskalojen 
suojelustrategian. Strategia on puitestrategia, jota päivitetään jatkuvasti. Siinä asetetaan 
useita yleistavoitteita, joita voidaan ajan mittaan muuttaa lajien elpymiskyvyn mukaan. 
 
Koska vaelluskalakantojen suojeluun, käyttöön ja ennallistamiseen osallistuu ja näiden 
toimien vaikutuspiiriin kuuluu useita eri hallinnonaloja ja sidosryhmiä, alusta asti nähtiin 
paljon vaivaa sen eteen, että strategian laatimiseen otettiin mukaan kaikki 
asianosaiset. Tällä pyrittiin varmistamaan, että kaikki tukivat valittua toimintatapaa ja 
olivat valmiita edistämään strategian toteuttamista. Kestävän kehityksen ministeriö 
hyväksyi strategian virallisesti vuonna 2010, ja kaikki työhön osallistuneet antoivat sille 
tukensa. 
 
Useissa Ranskassa laadituissa vesienhoitosuunnitelmissa (Schémas directeurs 
d’amenagement et de gestion des eaux, SDAGE) esitetään huomattavan paljon toimia 
alueilla esiintyvien vaelluskalojen tilanteen parantamiseksi kansallisen strategian 
mukaisesti. 
 
Myös vuonna 2010 hyväksytty kansallinen jokijatkumoiden ennallistamissuunnitelma 
on olennainen osa vaelluskaloja koskevan kansallisen strategian toteuttamista. 
Suunnitelma sisältää viisi keskeistä toimea: 

 Laaditaan kansallinen luettelo 60 000 esteestä, joilla on merkittäviä vaikutuksia 
vesiekosysteemien toiminnalle. 

 Määritellään painopistealueet kunkin vesistöalueen tasolla toteutettaville toimille 
(vihreää ja sinistä infrastruktuuria koskevan Grenelle-suunnitelman mukaisesti). 

 Tarkistetaan vesialan virastojen ohjelmia, jotta painopistealueiden 
ennallistamistoimiin on saatavilla tarvittavaa rahoitusta. 

 Annetaan vesialueista vastaaville poliiseille tehtäväksi valvoa kalojen 
vaellusta eniten haittaavia esteitä monivuotisen valvontaohjelman mukaisesti. 

 Arvioidaan ennallistamistoimien ympäristöhyödyt ja varmistetaan toimien 
vaikutusten tiivis seuranta. 

 
Referenciel des obstables a L’ecoulement: une cartographe nationale des obstacles sur 
les cours d’eau: http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l


 

47 

Jokijatkumoiden ennallistaminen Itävallassa 
 
Itävallan vesienhoitosuunnitelmassa todetaan, että pitkittäis- ja poikittaissuuntaisen 
jatkumon puute on yksi suurimmista maan jokiin kohdistuvista paineista. 
Suunnitelmassa todetaan, että vesipolitiikan puitedirektiivin mukainen hyvä ekologinen 
tila voidaan saavuttaa vain, jos vesilajit pääsevät vaeltamaan ja maa-aines 
kulkeutumaan joen alkupäästä joen suulle ja joesta kosteikkoihin. Jokijatkumot ovat 
tärkeitä myös kahden luontodirektiivin nojalla suojeltujen lajien ja luontotyyppien tilan 
elpymisen kannalta. 
 
Pitkittäisen jatkumon palauttaminen on yksi suunnitelman ensisijaisista tavoitteista. 
Vuonna 2009 kartoitettiin alueita, joilta pitäisi ensisijaisesti poistaa vaellusesteitä. 
Tämän jälkeen on toteutettu useita jokien ennallistamishankkeita. Niistä moniin on 
saatu osa rahoituksesta EU:n LIFE-ohjelmasta. Tämä on auttanut varmistamaan, että 
ennallistamistoimet parantavat jokijatkumoa, tukevat vesipuitedirektiivin tavoitteita ja 
vaelluskaloja sekä edistävät suojelun tasoa joen varrella olevilla Natura 2000 -alueilla. 
 
Vuonna 2011 toimet vietiin uudelle tasolle käynnistämällä mittava LIFE+-hanke laajan 
toimenpidekokonaisuuden toteuttamiseksi Tonavan Itävallan alueella kulkevissa osissa. 
Hankkeen nimi on ”LIFE+ Network Danube”, ja se on laatuaan suurin Itävallassa 
toteutettu hanke. Sen kokonaisbudjetti on 25 miljoonaa euroa. Hankkeen 
toteutuksesta vastaa Itävallan suurin sähköyhtiö VERBUND. Sitä tukevat 
ympäristöasioista vastaava liittovaltion ministeriö ja kalastusyhdistykset. Tavoitteena on 
jatkaa Tonavan aiemmissa LIFE-hankkeissa tehtyä työtä, jonka ansiosta on onnistuttu 
mahdollistamaan kalojen kulku Melk-, Pielach- ja Ybbs-joissa 20 kilometrin matkalla. 
 
Hankkeessa toteutetaan Tonavan yläjuoksulla erilaisia toimia, joilla pyritään 
parantamaan joen yleistä ekologista tilaa ja noin 17:n luontotyyppidirektiivin nojalla 
suojellun kalalajin suojelun tasoa. Lisäksi joen varrella olevien neljän suuren 
Natura 2000 -alueen välille rakennetaan ekologisia askelkiviä, joiden odotetaan 
parantavan alueiden suojelun yleistä tasoa. 
 
Tarkemmin määriteltynä Network Danube -hankkeessa pyritään ennallistamaan 
kalojen esteettömiä vaellusreittejä (vähintään 22 kilometriä) viidellä 
jokivoimalaitoksella Tonavan Itävallan alueella kulkevalla osalla. Tavoitteen 
saavuttamiseksi toteutetaan useita erilaisia ekologisia toimenpiteitä. Lisäksi näiden 
viiden voimalan säännöstelyaltaisiin rakennetaan uudelleen tärkeitä 
soraluontotyyppejä (sorapenkereitä ja -saarekkeita) ja ennallistetaan 500 metriä 
Tonavan haarajokia. Hankkeessa huomioidaan myös tulvasuojelu. 
 
Yksittäisistä hankkeista keskustellaan parhaillaan aluetasolla, ja ne toimitetaan 
vastuuviranomaisten hyväksyttäviksi ennen toteutusta. Yksi hankkeista on Ottensheim-
Wilheringin voimalaitoksen ohitusuoma, josta tulee Itävallan toistaiseksi pisimmät 
kalaportaat. Innbach-Aschach-kanavan kautta kulkevan 14,2 kilometrin ohitusreitin 
rakentaminen maksaa noin 8 miljoonaa euroa. 
 
VERBUNDin perimmäisenä tavoitteena on mahdollistaa kalojen kulku koko 
Tonavan Itävallan läpi kulkevassa osuudessa (noin 352 km) vuoteen 2027 
mennessä. 
http://www.life-netzwerk-donau.at/de/ 
 
 
 

 

http://www.life-netzwerk-donau.at/de/
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Hydromorfologisen ennallistamisen painopisteet Itävallassa 
 
Hydromorfologiset paineet, kuten vedenotto, padot ja veden juoksutus, vaikuttavat 
huomattaviin osiin Itävallan vesimuodostumia. Tämä on suurin syy siihen, että kahdessa 
kolmasosassa jokia ei ole saavutettu vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämää hyvää 
ekologista tilaa (BMLFUW 2014). Itävallan tuoreimman vesienhoitosuunnitelman vuonna 
2015 julkaistussa luonnoksessa asetetaan etusijalle jokien hydromorfologian 
parantaminen. Siinä painotetaan tarvetta toteuttaa laajamittaisia ympäristön 
elvyttämisohjelmia, jotta voidaan parantaa jokien rakennetta ja elvyttää voimakkaasti 
virtaavissa vesissä elävien kalalajien uhanalaisia kantoja. Dynaamisten tulvatasanteiden 
ja niiden rantavallien ennallistaminen auttaa parantamaan joen ekologista tilaa 
vesipuitedirektiivin mukaisesti mutta parantanee myös Natura 2000 -alueiden sekä niillä 
esiintyvien lajien ja luontotyyppien suojelun tasoa. 

 
Mur-joen yläosa on määritetty yhdeksi painopistealueeksi, ja siihen onkin keskitytty 
useissa ennallistamishankkeissa, joista monia on rahoitettu osin EU:n LIFE-ohjelmasta.38  
Hankkeiden ansiosta Mur-joen rakennetta on muutettu ja meandereja oikaistu. Rantojen 
vahvistamiseksi rakennettuja keinotekoisia rakennelmia on osittain poistettu yhteensä 
4,7 kilometrin matkalta. Tämä mahdollistaa kalojen vapaan kulun joessa yli 90 kilometrin 
matkalla. 
 
Joen seitsemän muun kohdan muokkaamista jatketaan toisessa LIFE-hankkeessa. Koko 
joen Itävallan halki kulkevalla osuudella (330 km) on kuitenkin yhä haasteena se, miten 
voidaan sovittaa yhteen yhtäältä vesipuitedirektiivin, Natura 2000 -alueiden ja 
tulvadirektiivin vaatimukset ja toisaalta tarve tuottaa uusiutuvaa energiaa. Ratkaistakseen 
ongelman viranomaiset ovat kuulleet sidosryhmiä ja laatineet uuden suunnitelman, johon 
sisältyy huolella laadittu aluejako, jossa alueet luokitellaan ekologisiksi painopistealueiksi, 
kompromissialueiksi ja alueiksi, joihin ei kohdistu erityisiä rajoitteita eikä etuja (pääasiassa 
joen keski- ja alaosissa). Suunnitelma on voimassa vuoteen 2022 asti. Siinä määritellään 
perusta toimille, joiden avulla voidaan noudattaa pakollisia energiatavoitteita mutta 

                                                           
38 https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Case_study%3AAustria_Upper_Mur_-

_River_widening_Lässer_Au_(LIFE%2B_(LIFE%2B_08_NAT_A_614)_„Inner-

Alpine_river_basin_management_–_Upper_River_Mur_-_murerleben_II%22_2010-2015) 
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 Priority areas for revitalisation – hydromorphological pressures (Source: @ NGP 2015)
8
 

 

 

Synergies with Natura 2000 

 

Many of the riverine habitat types and species protected under the Habitats and Birds 

Directives require dynamic river conditions for their existence. This is only possible 

in rivers with good hydromorphological conditions.  

 

Rheophilic fish species (grayling, Danube salmon, nose carp, and gudgeons), for 
instance, use river widenings in different life-stages. For instance, the shallow 

sections with gravel beds are used as spawning sites while the deeper sections with 
larger cobbles are used for feeding. All these different structures can be found in 

revitalised rivers, compared to channelised sections which can only support feeding. 

 

The ecosystem approach adopted in Austria’ National Water Framework Plan and the 

priority given to hydromorphological issues will have for Natura 2000 as well. 

restoring dynamic floodplains and their drift zones will not only help to improve the 
ecological status of the rivers under the WFD but should also enhance the 

conservation condition of the Natura 2000 sites, species and habitats present.  
 

 

LIFE+ Nature Project at the River Upper Mur (2010-2015) 

 

Home to the second largest alluvial forest in Austria, the upper part of the River Mur 

is considered to be one of the most ecologically valuable river courses of Austria, 

which is why a substantial part (1290 ha) of it has been designated as a Natura 2000 

site.  It is also one of the last remaining places in Austria where natural reproduction 

                                                
8	A	list	of	priority	areas	can	be	found	in	table	FG-Maßnahmen-2021	and	maps	of	the	NGP	
(http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2015/tabellen/OW/ow_tabellen.html;	
http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2015/gewaesserbewirtschaftungsplan-
2015.html)	
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samalla ylläpitää tai parantaa joen ekologista tilaa EU:n ympäristölainsäädännön 
mukaisesti. 
 
Kembs-hanke: ympäristönäkökohtien huomioiminen kuudessa suuressa 
vesivoimalaitoksessa, Ranska 
 
Kembsin pato ohjaa vettä Grand 
Canal d’Alsace -kanaaliin, jonka 
varrella on neljä 
vesivoimalaitosta. Vanha Reini 
kulkee kanaalin rinnalla noin 
50 kilometrin matkan padosta 
alavirtaan. Pengerpadot ovat 
vaikuttaneet jokeen merkittävästi 
1800-luvulta lähtien. Koska 
Kembsin laitos vaikuttaa 
kolmeen maahan, joilla on 
erilaiset näkemykset 
ympäristöasioista, sähköyhtiö 
Électricité de France päätti 
noudattaa yhdennettyä 
lähestymistapaa ja pyrkiä ympäristön kannalta parempiin toimintatapoihin sen sijaan, 
että se pyrkisi ainoastaan tasapainottamaan vaikutukset ja niitä lieventävät toimet. 
 
Toimintatavalla on saavutettu seuraavat tulokset: 

 Ekologinen virtaama on lisääntynyt merkittävästi: virtaus vaihtelee päivittäin 
säännöstelyaltaaseen tulevan luonnollisen virtauksen mukaan. Joelle rakennettiin uusi 
voimalaitos (8,5 MW, 28 GWh), jonka tarkoituksena on pienentää energiahäviötä ja 
varmistaa virtauksen päivittäinen sääntely Reinin vanhassa uomassa. 

 Geomorfologiset siirtymät ovat voimistuneet Reinin vanhassa uomassa. Tämä 
johtuu soran kulkeutumisesta uudelta voimalaitokselta ja alkuperäisen hallitun 
eroosion mallin toteuttamisesta. 

 Toimia on toteutettu kalojen vaelluksen turvaamiseksi (pitkittäis- ja 
sivuttaissuunnassa) ja kosteikkojen ennallistamiseksi. 

 
Esimerkkejä ympäristötoimista: 
 

 Grand Canal d’Alsace -kanaalin ja Petite Camargue Alsaciennen kosteikon 
yhdistäminen: Kosteikko on suojelualue, joka muodostuu lampien ja pienten 
vesiväylien verkostosta. Ne on nyt yhdistetty uudelleen kanaaliin, ja alueiden välille 
on rakennettu kaksi uutta kalatietä. 

 Hallittu eroosio: Tässä innovatiivisessa mallissa hyödynnetään tulvien aiheuttamaa 
luonnollista eroosiota uuden kiviaineksen kuljettamiseksi Reinin vanhaan 
uomaan pengerpatojen purkamisen jälkeen. Liikkuvan sorapohjan ennallistaminen 
(yhdessä virtauksen vaihtelun kanssa) mahdollistaa kalojen kutemisen ja 
pioneerikasvillisuuden kasvun. Eroosion käynnistämisen edellyttämien kaivuiden 
vähimmäislaajuutta selvitettiin pienoismallin avulla. 

 Reinin vanhan sivujoen ja siihen liittyvän ympäristön ennallistaminen: Tämä mittava 
ennallistamishanke aloitettiin vuonna 2013. Siinä muutetaan 100 hehtaaria 
viljapeltoa ja palautetaan vanha 8 kilometrin sivujoki luonnontilaan. Alue kuuluu 
Petite Camargue Alsacienne -suojelualueeseen, joka on yksi hankekumppaneista. 
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Yhdennetyllä hankkeella on tehty vesivoimalaitoskokonaisuudesta 
ympäristöystävällisempi, vaikka ekologisen virtaaman parantaminen on johtanut 
sähköntuotannon hävikkiin (virtaama palautettu osittain uuden voimalaitoksen avulla).  
 
http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf  

 
 
Sedimentin kulkeutumisen aktivointi 11 vesivoimalaitoksen yhteydessä usean 
valtion alueella kulkevalla Ylä-Reinillä 
 
Rein-joen Bodenjärven ja Baselin välinen 73 kilometrin osuus on padottu. Välimatkalla on 
vain kolme luonnontilaisempaa vapaasti virtaavaa osuutta. Sedimentin kulkeutuminen ja 
ainesten tasapaino on häiriintynyt joella pahasti paitsi pääuoman patojen vuoksi myös 
siksi, että maa-ainesta kulkeutuu suurimpiin sivujokiin hyvin vähän ja jokien rannat 
altistuvat eroosiolle mittavien kiviheitokerakennelmien vuoksi. 
 
Yksittäisten vesivoimaloiden lupamenettelyt käynnistettiin vuonna 1990. Joenpohjan 
sedimentin kulkeutumiseen patojen ohi liittyviä ongelmia käsiteltiin menettelyissä vain 
kunkin lupa-alueen osalta. Sedimentin kulkeutuminen on kuitenkin selvästi laaja-
alaisempi, koko vesistöaluetta koskeva kysymys. Jos vesivoimaloita on useita, 
ongelman ratkaiseminen edellyttää yhteistyötä. 
 
Sveitsiläinen ympäristöjärjestö Rheinaubund teki vuonna 2006 aloitteen, jonka johdosta 
yhdentoista vesivoimalaitoksen löyhä yhteenliittymä Verband der Aare-Rhein-Kraftwerke -
yhdistys (VAR) päätti muodostaa yhteisen työryhmän (PGG, Projekt-Gruppe Geschiebe) 
sekä käynnistää ja rahoittaa yhdessä toimivaltaisten viranomaisten kanssa (Sveitsin 
Bundesamt für Energie, BFE, ja Saksan Regierungspräsidium Freiburg, RPF) 
yleissuunnitelman Ylä-Reinin sedimentin kulkeutumisen aktivoimiseksi ja 
ympäristön elvyttämiseksi. PGG toimii hankkeessa ainoastaan neuvonantajana, mutta 
kansalliset ja alueviranomaiset pitävät yleissuunnitelmaa asiantuntijaselvityksenä. 
 
Suunnitelma laaditaan seuraavasti: 1) PGG:n asiantuntijoiden ydinryhmä laatii hanketta 
koskevat kilpailutus- ja sopimusasiakirjat sekä vastaa yleissuunnitelman tieteellisestä ja 
teknisestä arvioinnista, 2) PGG:n eri sidosryhmien edustajista koostuva foorumi arvioi 
ydinryhmän prosessia ja laatii yleissuunnitelman, 3) kaikista asianomaisista sidosryhmistä 
koostuvalle PGG:n yleiskokoukselle tiedotetaan suunnitellusta hankkeesta 
ensimmäisessä työpajassa. Myöhemmin sille annetaan lyhyitä raportteja työn 
etenemisestä. Yleissuunnitelman lopullisesta versiosta sille tiedotetaan lopuksi 
järjestettävässä työpajassa. 
 
Yleissuunnitelman tavoitteena on 

 laatia tieteellinen arviointi sedimentin kulkeutumisen luonnollisesta ja 
nykytilasta (eli ilman vesivoimalaitoksia ja niiden kanssa)  

 tuottaa tieteellistä perustason taustatietoa sedimentin kulkeutumismekanismeista 
ja niiden mallintamisesta  

 kuvata kaikki mahdolliset ja teknisesti toteutettavissa olevat toimenpiteet ja 
skenaariot, joilla voidaan parantaa sedimentin kulkeutumista ja kalojen 
elinympäristöjä patojen koko vaikutusalueella. 

 
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2007–2013 luotiin PGG:n organisaatio ja 
laadittiin yleissuunnitelma. Toista vaihetta johtavat Sveitsin ja Saksan viranomaiset. Sen 
aikana yleiskokous käsittelee suositeltujen yksittäisten toimien ja 
toimenpidekokonaisuuksien poliittista toteutettavuutta ja etsii ratkaisuja tiettyjen 

http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf
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jatkotoimien toteuttamiseen. Toimet on luokiteltu ensisijaisuuden, 
ennallistamispotentiaalin, kustannus-hyötyanalyysin ja riskiarvioinnin perusteella. 
 
Lisätietoa: www.energiedienst.de  
 
 
Vesivoiman sertifiointiin tähtäävä EU:n CH2OICE-hanke: parempaa puhdasta 
energiaa 
 
Syyskuusta 2008 helmikuuhun 2011 toteutetussa hankkeessa kehitettiin teknisesti ja 
taloudellisesti toteutettavissa oleva sertifiointimenettely tiukat ympäristövaatimukset 
täyttäville vesivoimalaitoksille. Hankkeen tavoitteena oli luoda vesipuitedirektiivin 
vaatimusten mukainen menettely, jota käytetään ympäristömerkin saaneille sähkötuotteille 
ja joka voidaan sisällyttää mahdollisimman pitkälti EU:n jo olemassa oleviin välineisiin, 
kuten EU-ympäristömerkkiä, EMAS-järjestelmää, ympäristövaikutusten arviointia ja 
kestävää energiaa koskevien toimien menettelyihin. 
 
Hankkeessa kehitettiin markkinatuotteita koskevat toimintamenetelmät ja testattiin niitä 
sekä laadittiin ohjeet, joita rakennuttajat ja päättäjät voivat käyttää suunnittelu- ja 
lupamenettelyissä. Hankkeeseen osallistuivat seuraavat kumppanimaat: Italia, Slovenia, 
Ranska, Espanja ja Slovakia. Hankkeen odotetaan pitkällä aikavälillä edistävän 
vesivoiman tuotantoa Euroopassa, koska siinä keskitytään helpottamaan lupamenettelyjä 
ja ohjaamaan uusien voimaloiden rakennuttajia valitsemaan kestävämpiä ratkaisuja. 
 
Hankkeen tuotokset  

1 Hankekumppanit laativat yleiset menettelytavat vesipuitedirektiivin mukaiseen 
sertifiointiin. Niissä käsiteltiin kaikkia aiemman kokemuksen perusteella tärkeimpiä 
ongelmakohtia keskeisten sidosryhmien näkökulmista, sekä tehtiin strategisia valintoja 
(esim. valinta määrällisiin arvoihin, tavoitelähtöisyyteen ja hyviin käytäntöihin 
perustuvan toimintatavan välillä). 

2 Italia ja Slovenia määrittelivät kumpikin kansallisen sertifiointimenettelyn, joka perustui 
kansallisten asiantuntijoiden ja sidosryhmien kuulemiseen. Maat myös testasivat 
kehittämäänsä menettelyä.  Hankkeen päätteeksi menettely oli valmis sovellettavaksi 
markkinatuotteisiin. 

3 Päättäjille ja vesivoimayhtiöille laadittiin ohjeet uusien, vihreiden vesivoimalaitosten 
sijoittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja hoidosta. Ohjeet auttavat päättäjiä 
tunnistamaan nopeasti sellaiset laitokset, joilla ei ole minkäänlaisia vaikutuksia (esim. 
vähämerkityksellisiin keinotekoisiin vesimuodostumiin rakennettavat laitokset), ja 
ohjaavat päättäjiä ja voimalaitosten suunnittelijoita tuottamaan laitoksen arvioinnissa 
ja luvan myöntämisessä tarvittavat tiedot. 

4 Espanjassa tehtiin selvitys, johon sisältyi etenemissuunnitelma tiukat 
ympäristövaatimukset täyttävien vesivoimalaitosten vapaaehtoisen sertifioinnin 
kehittämiseksi. 

5 Hankkeessa ehdotettiin myös tapoja, joilla sertifiointi ja siitä todistava merkki voitaisiin 
sisällyttää osaksi jotakin jo olemassa olevaa menettelyä. Ehdotusten toteutettavuutta 
selvitettiin (analyysiä varten kerättiin mahdollisuuksien mukaan lausuntoja ja 
suostumuksia asianomaisilta toimijoilta) keskittyen erityisesti Italiaan ja Ranskaan.  

 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ch2oice 
 
 

http://www.energiedienst.de/
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Sturgeon 2020: Tonavan sampikantoja koskeva strateginen ohjelma 
 
Sammet ovat tärkeä osa Tonavan vesistöalueen ja Mustanmeren luonnonperintöä. Ne 
ovat erinomainen indikaattori siitä, onko veden ja luontotyyppien tila hyvä. Tällä 
hetkellä neljä kuudesta sampilajista on äärimmäisen uhanalaisia, yksi on vaarantunut ja 
yksi on kuollut sukupuuttoon. Kaikkia lajeja suojellaan EU:n luontotyyppidirektiivin 
nojalla. 
 
EU hyväksyi kesäkuussa 2011 Tonavan aluetta koskevan strategian. Yksi sen tavoitteista 
(painopisteala 6) on seuraava: ”huolehditaan siitä, että venäjänsammen ja muiden 
kotoperäisten kalalajien populaatiot ovat elinkelpoisia vuoteen 2020 mennessä”. Vuotta 
myöhemmin, tammikuussa 2012, perustettiin venäjänsampea käsittelevä työryhmä, 
jonka tehtävänä oli selvittää, millaista yhteistyötä tavoitteen saavuttaminen edellyttää. 
Työryhmä toi yhteen sampiasiantuntijoita, kansalaisjärjestöjen edustajia sekä Tonavan 
kansainvälisen suojelukomission, Tonava-strategian ja kansallisen hallituksen edustajia. 
 
Yksi työryhmän ensimmäisistä toimista oli laatia sampia koskeva Sturgeon 2020 -ohjelma, 
joka muodostaa puitteet yhteisille toimille. Sturgeon 2020 -ohjelmaa päivitetään 
jatkuvasti. Sen onnistuminen edellyttää mailta pitkän aikavälin sitoutumista ja 
täytäntöönpanokykyä, sillä se vaatii monimutkaista yhteistyötä hallituksilta, päättäjiltä, 
paikallisyhteisöiltä, sidosryhmiltä, tutkijoilta ja kansalaisjärjestöiltä. 
 
Yksi selvä tapa edistää ohjelmassa ehdotettuja toimia on Tonavan 
vesienhoitosuunnitelma ja siihen liittyvä yhteinen toimenpideohjelma. Suunnitelman 
vuonna 2015 laaditun toisen version yhtenä visiona ja hoitotavoitteena on, että ”ihmisen 
toiminnan aiheuttamat esteet ja luontotyyppien puutteet eivät enää estä kalojen vaellusta 
ja kutua – sampilajit ja tietyt muut vaelluskalat pääsevät Tonavaan ja sen merkittäviin 
sivujokiin. Tonavan vesistöalueella esiintyy sampilajeja ja tiettyjä muita vaelluskaloja 
niiden historiallisilla levinneisyysalueilla, ja niiden kannat kykenevät pitämään itseään 
yllä.” 
 
Tämä hoitotavoite pyritään saavuttamaan muun muassa seuraavien toimien avulla: 
- Määritetään kalateiden ja muiden jokijatkumoa mahdollistavien tai parantavien 

toimien lukumäärä ja sijainti. Toimet on toteutettava joka maassa vuoteen 2021 
mennessä. 

- Määritetään toimet joen morfologian parantamiseksi ennallistamisen, suojelun ja 
parannustoimien avulla, ja määritetään toimien toteutuspaikat. Toimet on toteutettava 
joka maassa vuoteen 2021 mennessä. 

- Vältetään uusien kalojen vaellusta haittaavien esteiden rakentamista uusissa 
infrastruktuurihankkeissa. Jos estettä ei voida välttää, rakennushankkeeseen on jo 
suunnitteluvaiheessa sisällytettävä tarvittavia lieventäviä toimenpiteitä, kuten kalateitä.  

- Paikataan tietopuutteet, jotka liittyvät sampien ja muiden vaelluskalojen 
mahdollisuuksiin vaeltaa ylä- ja alavirtaan Iron Gate I & II -patojen kautta. Tähän 
liittyen kartoitetaan myös luontotyyppejä. 

- Jos selvitysten tulokset ovat myönteiset, tulisi toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet 
sekä tehdä Gabčíkovo-patoa ja Ylä-Tonavaa koskeva toteutettavuustutkimus.  

 
Tonavan vesienhoitosuunnitelman mukaan vesistöalueelle rakennetaan vuoteen 2021 
mennessä 140 kalatietä (ensimmäisen vesienhoitosuunnitelman jälkeen on rakennettu jo 
120 kalatietä). Kalateissä hyödynnetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, ja niiden 
on tarkoitus varmistaa, että sampien ja muiden kalalajien kaikenikäiset yksilöt voivat 
vaeltaa joessa. Lisäksi vuoden 2021 jälkeen on tarkoitus toteuttaa noin 330 lisätoimea 
joen esteettömyyden parantamiseksi (vesipolitiikan puitedirektiivin 4 artiklan 4 kohta). 
http://www.dstf.eu  

http://www.dstf.eu/
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Garsin kalatie Inn-joella, Saksa 
  
VERBUND rakensi Inn-joelle vuonna 2015 neljät kalaportaat. Portaat rakennettiin 
Feldkirchenin, Neuöttingin, Teufelsbruckin ja Garsin voimaloiden yhteyteen, ja 
kokonaisinvestointi oli 9,7 miljoonaa euroa. Rakennusmenetelmät valittiin kunkin alueen 
tarpeiden mukaan, ja niihin sisältyi erilaisia lieventäviä toimenpiteitä, kuten kutupaikkojen 
ja poikasten elinympäristöjen rakentamista ja sedimentin monipuolistamista. Kalaportaat 
auttavat alueen kotoperäisiä lajeja, kuten jokilohta, harjusta, jokibarbia ja nokkasärkeä, 
sekä muita vesiorganismeja kiertämään voimalaitokset. 
 
Kalaporrasmallista sovittiin etukäteen 
luonnonsuojeluviranomaisten, Rosenheimin 
vesienhoitolautakunnan, paikallisten 
kalastusyhdistysten ja kalastusalan asiantuntijoiden 
kanssa. Patojen ylä- ja alajuoksuille on rakennettu 
useita keinotekoisia juoluoita ja kutupaikkoja, ja joen 
muokkausrakenteita on rakennettu uudelleen. 
Paikalliset viranomaiset ja kansalaisjärjestöt tukivat 
hankkeen suunnittelua ja toteutusta. 
 
Seuraavien kymmenen vuoden aikana toteutettavan 
tieteellisen kalojen seurantatutkimuksen toivotaan 
osoittavan, että toimenpiteillä on ollut myönteinen vaikutus Inn-joen kalakantoihin. 
Alustavat havainnot ovat osoittaneet, että jokilohi on alkanut jälleen kutea Garsin voimalan 
läheisellä luonnonmukaisella kalatiellä. Tämä on merkittävä saavutus, sillä laji on hyvin 
harvinainen ja uhanalainen. 
 
https://danubis.icpdr.org/system/files/shared/17_FRIK_VERBUND_Hydro%20Power%20
GmbH_Ecological%20restoration%20measures%20at%20HP%20in%20AT.pdf  
 
  

© VERBUND AG, www.verbund.com 

Example no. 4: Inn River - Fischpass Gars 

©: Büro Schober 2014 
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4. HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ YHDENNETYN SUUNNITTELUN 

PERIAATTEEN SOVELTAMISEEN VESIVOIMAN YHTEYDESSÄ 
 

4.1 Yhdennetyn suunnittelun edut 
 
Vaatimus sen varmistamisesta, että energian tuotanto ja kulutus perustuvat uusiutuviin 
energialähteisiin ja että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään uusiutuvia energialähteitä 
koskevan EU:n direktiivin tavoitteiden mukaisesti, on merkittävä syy kehittää ja hyödyntää 
vesivoimaa ja muita uusiutuvia energialähteitä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin myös 
täytettävä EU:n vesipuitedirektiivin ja luontodirektiivien tavoitteet, joilla pyritään 
varmistamaan, että Euroopan vesimuodostumien tila ei huonone entisestään ja että ne 
saavuttavat hyvän tilan (tai potentiaalin). Lisäksi tavoitteena on, että EU:n suojelemien 
lajien ja luontotyyppien suojelun taso olisi suotuisa koko EU:ssa. 
 
Nämä haastavat tavoitteet voidaan saavuttaa parhaiten, kun kansallisissa uusiutuvaa 
energiaa koskevissa toimintasuunnitelmissa, vesienhoitosuunnitelmissa ja 
Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteissa hyödynnetään strategista ja yhdennettyä 
suunnittelua.39 
 
Strateginen suunnittelu 

 tarjoaa oivan mahdollisuuden yhdistää vesi-, luonto- ja energiapolitiikan sekä muiden 
keskeisten politiikanalojen tavoitteet 

 mahdollistaa vesiympäristöä ja luonnonsuojelua koskevan strategisen suunnittelun 
yhdistämisen kansallisen uusiutuvaa energiaa koskevan politiikan suunnitteluun 

 mahdollistaa kaikkien kiinnostuneiden toimijoiden osallistamisen, mikä voi vähentää 
myöhempiä ristiriitoja ja turvata hankkeiden onnistumisen 

 mahdollistaa painopisteiden asettamisen suunnitteluprosessin aikana (esim. energia-
asioita, luontoa ja vesienhoitoa koskevien painopisteiden tasapainottaminen) 

 auttaa yksinkertaistamaan ehdotettujen uusien vesivoimalaitosten lupamenettelyjä ja 
tekee niistä rakennuttajien kannalta avoimempia ja paremmin ennakoitavia 

 mahdollistaa hankkeiden ympäristön kannalta parhaiden vaihtoehtojen ja yleisen edun 
kannalta pakottavien syiden huolellisen arvioinnin 

 antaa rakennuttajille etukäteen tietoa siitä, millä maantieteellisellä alueella luvan 
saaminen on todennäköisintä, sillä suunnittelussa määritellään parhaiten ja 
huonointen soveltuvat alueet 

 perustuu toimintapolitiikoihin ja arviointiperusteisiin, joiden avulla voidaan hallita 
vesivoimalaitosten kumulatiivisten vaikutusten riskiä 

 tarjoaa vesienhoitosuunnitelmien laatimisen yhteydessä mahdollisuuden yhdistää 
vesivoimalaitosten rakentamista koskevan strategisen suunnittelun, vesiympäristöä 
koskevien tavoitteiden asettamiseen ja asiaan liittyvien Natura 2000 -alueiden 
suojelutavoitteiden huomioimisen. 

 
Tässä luvussa tarkastellaan eri tapoja hyödyntää yhdennettyä suunnittelua niin, että 
luontotyyppeihin ja lajeihin mahdollisesti kohdistuvat haittavaikutukset voidaan ottaa 
huomioon jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Luvussa 5 käsitellään 
luontodirektiiveissä asetettuja vaatimuksia suunnitelma- tai hanke-ehdotuksen 

                                                           
39 EU:n vesipuitedirektiiviä ja vesivoimaa käsitelleen, yhteistä täytäntöönpanostrategiaa koskevan toisen 

työpajan päätelmät, Bryssel 2011: https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-

14045cd541f3/Issue.pdf 

https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf
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oikeudellisesta arvioinnista. Tällainen arviointi on yleensä tehtävä vasta paljon 
myöhäisemmässä vaiheessa ja silloinkin vain, jos suunnitelmalla tai hankkeella on 
merkittävä (kielteinen) vaikutus. 
 
Jos vesivoimalaitoksen rakentamista koskevaan strategiseen suunnitelmaan sisältyy jokin 
merkittävä alueidenkäyttöä koskeva osio, kuten mahdollisten rakennusalueiden määrittely, 
myös sitä on arvioitava luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna 
suunnitelmana. Tällöin voidaan 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti pyrkiä lieventämään 
vesivoiman rakentamisen mahdollisia vaikutuksia Natura 2000 -verkostoon ohjaamalla 
hankkeita pois alueilta, joilla rakennushankkeen tavoitteet ja Natura 2000 -alueen suojelu 
ovat todennäköisesti ristiriidassa.  
 
Yhdennetyn strategisen suunnittelun merkitystä painotetaan myös vuonna 2012 
hyväksytyssä EU:n suunnitelmassa Euroopan vesivarojen turvaamiseksi: ”– –4 artiklan 
7 kohdan yhteydessä vesivoiman kehittämiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. – – 
Nykyisten laitosten kunnostaminen ja laajentaminen olisi asetettava etusijalle verrattuna 
uusiin laitoksiin, joista olisi laadittava vesistöaluekohtaiset strategiset arvioinnit ja 
joille olisi valittava energian tuotannon ja vähäisimpien ympäristövaikutusten 
suhteen optimaalinen sijainti.” 
 
On selvää, että yhdennetty suunnitteluprosessi edellyttää asianomaisilta viranomaisilta 
suurempaa alkuinvestointia. Näyttö kuitenkin osoittaa, että yhdennetty suunnittelu voi 
pitkällä aikavälillä hyödyttää merkittävästi kaikkia asianosaisia niin energia-alan 
tavoitteiden kuin vesipolitiikan puitedirektiivin, Natura 2000 -alueiden tavoitteiden ja 
muidenkin etujen näkökulmasta. Nämä hyödyt ovat usein paljon alussa vaadittavaa 
lisäinvestointia suuremmat.  
 
Yhdennettyä strategista suunnittelua tulisi tehdä monin eri tavoin ja suunnitteluprosessin 
eri vaiheissa. Suunnittelua voivat tehdä niin viranomaiset kuin rakennuttajatkin riippuen 
siitä, mikä on eri vaiheissa tarpeen. Yhdennettyä suunnittelua tulisi hyödyntää erityisesti 
seuraavissa tilanteissa: 
 

 Valitaan uusiutuva energialähde, jonka avulla pyritään saavuttamaan uusiutuvaa 
energiaa koskevan direktiivin tavoitteet ja joka on ympäristön kannalta paras 
vaihtoehto. Vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämistä edellytetään sekä 
vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa poikkeusmenettelyssä että 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklassa tarkoitetussa asianmukaisessa arvioinnissa. 
Vaihtoehtojen selvittäminen on kuitenkin aivan yhtä tärkeää myös strategisen 
suunnittelun vaiheessa tai laadittaessa kansallisia tai alueellisia uusiutuvan energian 
suunnitelmia. 
 

 Määritetään paikat, jotka soveltuvat parhaiten vesivoiman tuotantoon. Sijaintien 
tulee olla sopivia sekä energiantuotannon että ympäristön kannalta. Yhdennetty 
strateginen suunnittelu auttaa myös tunnistamaan ne alueet, joilla on suuri vaara 
aiheutua merkittäviä vaikutuksia ja joille ei sen vuoksi todennäköisesti myönnetä lupaa 
vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun poikkeusmenettelyn nojalla tai 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklassa tarkoitetun asianmukaisen arvioinnin nojalla. Kun 
tällaisia riskejä arvioidaan tai biodiversiteetin herkkyyttä kartoitetaan jo 
suunnitteluprosessin alkuvaiheessa, voidaan välttää tai vähentää kyseiseen 
alueeseen mahdollisesti liittyviä ristiriitoja rakennusprosessin myöhemmässä 
vaiheessa, jolloin taloudelliset resurssit on jo sidottu ja liikkumavaraa on vähemmän. 
Toimintatapa hyödyttää myös rakennuttajia, sillä se tekee sääntely-ympäristöstä 
avoimemman ja vakaamman. Tämä puolestaan antaa rakennuttajille enemmän 
varmuutta siitä, kuinka todennäköisesti heidän suunnitelmansa hyväksytään. 
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EU:n vesialan johtajien lausunto vesivoimalaitosten rakentamisesta 
vesipuitedirektiivin mukaisesti, 2010 
 
EU:n vesialan johtajat antoivat vuonna 2010 lausunnon ”Hydropower development under 
the WFD”40, jossa esitetään tiivistettynä yhteistä täytäntöönpanostrategiaa (CIS) 
koskeneen prosessin aikana sovitut keskeiset periaatteet ja suositukset. Lausunto 
perustui pääasiassa vesipuitedirektiiviä koskevaan toimintapoliittiseen CIS-asiakirjaan41, 
ympäristötavoitteita koskevia poikkeuksia käsittelevään CIS-ohjeasiakirjaan nro 2042 sekä 
vesipuitedirektiiviä ja vesivoimaa koskeneen ensimmäisen CIS-työpajan päätelmiin43.  
 

 Olisi kehitettävä esisuunnittelumekanismeja, joissa nimetään sellaiset alueet, joille ei 
saa rakentaa uusia vesivoimalaitoksia. Alueiden määrityksen tulisi perustua eri 
toimivaltaisten viranomaisten, sidosryhmien ja kansalaisjärjestöjen vuoropuheluun. 

 Jotta uusia alueita tarvittaisiin mahdollisimman vähän, vesivoimakapasiteetin 
kasvattamista voitaisiin tukea nykyaikaistamalla ja päivittämällä olemassa olevia 
infrastruktuureja. 

 Vesivoimalaitosten rakentamisen yhteydessä olisi myös parannettava veden 
ekologista tilaa, asetettava uusille tai nykyaikaistetuille laitoksille selkeät ekologiset 
vaatimukset ja parannettava toimintaedellytyksiä. Kaikissa uusissa 
vesivoimalaitoksissa tulisi olla muun muassa kalatiet, ja niiden tulisi mahdollistaa 
ekologisen virtaaman vähimmäistaso. 

 Hankkeen kustannukset ja hyödyt on arvioitava, jotta voidaan arvioida, ovatko uusien 
muutosten hyödyt suuremmat kuin edut, joita ympäristölle ja yhteiskunnalle koituu 
vesimuodostuman tilan huononemisen estämisestä tai sen tilan palauttamisesta 
hyväksi. Arvioinnin tekeminen ei kuitenkaan edellytä, että kaikki kustannukset ja 
hyödyt olisi voitava määrittää rahallisesti tai edes määrällisesti. 

 Hankkeen koko ei vaikuta siihen, sovelletaanko 4 artiklan 7 kohtaa. Olennaista on 
arvioida, huonontaako tietty hanke vesimuodostuman tilaa. Tämä tarkoittaa, että 
4 artiklan 7 kohtaa voidaan soveltaa minkä kokoiseen hankkeeseen tahansa. 

 
 

 Valitaan, kunnostetaanko olemassa olevia vesivoimajärjestelmiä vai 
rakennetaanko uusi vesivoimalaitos. Kuten edellä todetaan, valinnassa on otettava 
huomioon monia seikkoja, kuten vesimuodostuman tila vesipuitedirektiivin, 
lintudirektiivin ja luontotyyppidirektiivin mukaisesti arvioituna sekä tavoite hyvän 
ekologisen tilan tai suotuisan suojelun tason saavuttamisesta. Joen tilan arvioinnin ja 
Natura 2000 -alueen suojelutavoitteiden avulla saadaan myös selville, missä määrin 
joki kestää uusia rakennushankkeita ilman, että vesimuodostuman tila huononee tai 
että rakennushankkeet vaikuttavat yhden tai useamman Natura 2000 -alueen 
koskemattomuuteen.  
 

                                                           
40 Euroopan unionin jäsenvaltioiden, ehdokasmaiden ja EFTA-maiden vesi- ja merialan johtajien 

epävirallinen kokous, Segovia, 27.–28. toukokuuta 2010, https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-

3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad 
41 Common implementation strategy for the Water Framework Directive 2006: WFD and hydro- 

morphological pressures — policy paper, joulukuu 2006, https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-

4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf 
42 Common implementation strategy for the Water Framework Directive 2009: Guidance document No 20 on 

exemptions to the environmental objectives, Technical report — 2009-027, 

https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf 
43 Key conclusions, common implementation strategy workshop on WFD & hydropower, Berliini, 4.–

5. kesäkuuta 2007, https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-cfa68a28435c 

https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad
https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad
https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf
https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-cfa68a28435c
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 Valitaan asianmukaisin hankesuunnitelma, jossa mahdolliset vaikutukset otetaan 
huomioon alusta lähtien ja jonka ensimmäisiin suunnitelmiin on sisällytetty lieventäviä 
toimenpiteitä, joilla ennalta ehkäistään hankkeen lopullinen vaikutus vesiympäristölle 
ja erityisesti Natura 2000 -alueelle tai ainakin vähennetään sitä. Vesivoimalaitoksia ja 
muita hankkeita koskevat suunnitelmat tai hankkeet on perinteisesti suunniteltu niin, 
että suunnitelma tai hanke suunnitellaan ensin sen omista lähtökohdista käsin ja 
laajemmat ympäristö- ja muut näkökohdat otetaan huomioon vasta myöhemmin. 
Tämä johtaa kuitenkin usein siihen, että mahdolliset ristiriidat huomioidaan 
suunnitteluprosessissa vasta melko myöhään, jolloin liikkumavaraa on vähemmän. 
Käytännössä se tarkoittaa myös, että hankkeesta tai suunnitelmasta vastaavien 
tahojen ja ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutus on hyvin vähäistä ennen hankkeen 
asianmukaista arviointia. 

 
Jos ympäristövaikutusten arviointi tehdään vasta sitten, kun suunnitelmat ovat jo 
pitkällä, siinä keskitytään usein vain vahinkojen rajoittamiseen. Tämä tarkoittaa, että 
onnistumista ei voida taata, vaikka luontotyyppidirektiivissä säädettyjä ja muita 
arviointisääntöjä noudatettaisiin tarkasti. Jos hankkeet ja suunnitelmat valmistellaan 
perinteisen kaavan mukaan, voidaan kuulemisvaiheessa joutua käymään pitkiä 
keskusteluja kaavoitusviranomaisten, muiden eturyhmien ja kansalaisjärjestöjen 
kanssa, mikä puolestaan voi viivästyttää suunnitteluprosessia merkittävästi ja 
kasvattaa kustannuksia. 

 
Yhä useammat infrastruktuurihankkeiden suunnittelijat tiedostavat nämä 
vaikeudet ja ovat alkaneet soveltaa hankkeiden suunnittelussa yhdennettyä 
lähestymistapaa. Siinä otetaan jo alusta alkaen huomioon sekä infrastruktuurin 
että alueen ympäristön tarpeet, ja ne huomioidaan alustavassa 
hankesuunnitelmassa muun jokeen liittyvän maankäytön rinnalla. Toimintatapa 
lisää myös suunnitteluprosessien vuorovaikutteisuutta ja avoimuutta sekä 
kannustaa ekologeja ja muita sidosryhmiä avustamaan hankkeita ja antamaan 
niille oman panoksensa alusta lähtien. 
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Vesivoiman kestävyyden arviointikäytäntö 
 
Vesivoima-alan kansainvälisen järjestön International Hydropower Associationin 
vetämässä Hydro4LIFE-hankkeessa pyritään tukemaan vesivoiman kestävyyttä 
koskevan arviointikäytännön toteuttamista. Arviointikäytäntöä (Hydropower 
Sustainability Assessment Protocol) koskevissa asiakirjoissa esitetään menetelmä, 
jonka avulla vesivoimahanketta voidaan arvioida 20:n ympäristöseikkoja sekä 
yhteiskunnallisia, teknisiä ja taloudellisia näkökohtia koskevan osa-alueen suhteen. Se 
antaa hallituksille, kansalaisyhteiskunnalle, rahoituslaitoksille ja vesivoima-alalle 
yhteisen kielen kestävyysnäkökohtien arviointiin ja niistä keskustelemiseen. 
Arviointikäytäntö on Hydropower Sustainability Assessment Forumin ahkeran työn 
tulos. Foorumi on maailmanlaajuinen elin, jossa ovat edustettuina yhteiskunnalliset ja 
ympäristöalan kansalaisjärjestöt, hallitukset, pankit ja vesivoima-alan yritykset. 
 
Arviointi kattaa hankkeen kaikki vaiheet: alkuvaiheen, valmistelun, toteutuksen ja 
laitoksen käytön. Kukin hanke pisteytetään 20:n eri aihealueen suhteen. Pisteasteikko 
on 1–5 (5 vastaa toimivaksi osoitettua hyvää käytäntöä). Yksi aihealueista koskee 
biodiversiteettiä ja vieraslajeja. Hankkeen valmistelun aikana kiinnitetään huomiota 
erityisesti seuraaviin seikkoihin:  

 ekosysteemiarvot  

 luontotyypit  

 erityiskysymykset, kuten vesistöalueen, säännöstelyaltaan ja alajuoksun 
uhanalaiset lajit ja kalatiet sekä 

 suunnitellun hankkeen mahdolliset haitallisiin vieraslajeihin liittyvät vaikutukset. 
http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx  

 
 

Vesivoiman kestävä hyödyntäminen Tonavan vesistöalueella: Tonavan 
kansainvälisen suojelukomission (ICPDR) laatimat periaatteet 
 
Tonavan vesistöalueen maiden ministerit pyysivät vuonna 2010, että 
ympäristönäkökohtien huomioimiselle vesivoiman hyödyntämisessä laadittaisiin ohjaavat 
periaatteet. Tavoitteena oli varmistaa tasapainoinen ja yhdennetty kehitys ja se, että 
mahdolliset eturistiriidat voidaan käsitellä jo heti alkuvaiheessa. Periaatteet määriteltiin 
laajan ja osallistavan menettelyn avulla. Siihen osallistui energia- ja ympäristöhallintojen, 
vesivoima-alan, kansalaisjärjestöjen ja tiedeyhteisön edustajia. Tonavan kansainvälinen 
suojelukomissio hyväksyi vuonna 2013 periaatteet, joissa annetaan seuraavat keskeiset 
suositukset: 
 
Vesivoimalaitosten kestävän rakentamisen yleiset periaatteet 
1) Vesivoimalaitosten rakentamisessa on noudatettava kestävyyden periaatteita ja 

huomioitava ympäristöä, yhteiskuntaa ja taloutta koskevat seikat tasavertaisesti. 
2) Vesivoiman ja muun uusiutuvan energian tuotannon tulisi olla osa kokonaisvaltaista 

energiapolitiikkaa (kansallinen energiasuunnitelma, mukaan lukien uusiutuvaa 
energiaa käsittelevät toimintasuunnitelmat). Hyödyntämättömät energiantuotannon, 
energiansäästön ja energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuudet ovat tärkeitä 
seikkoja, ja ne tulisi ottaa lähestymistavassa huomioon. 

3) Jotta voidaan varmistaa vesivoimalaitosten rakentamisen kestävyys ja tasapainottaa 
erilaiset yleiset edut, näiden koko vesistöalueen ohjaavien periaatteiden pohjalta tulisi 
laatia kansalliset tai alueelliset vesivoimastrategiat. Niissä tulisi ottaa huomioon 
vesivoimainfrastruktuurin eri käyttötarkoitukset (esim. tulvasuojelu ja vesihuolto) ja 
ympäristövaikutukset (ml. kumulatiiviset vaikutukset). 

http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx
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4) Yleisiä etuja on puntaroitava kansallisella tai alueellisella tasolla avoimesti, 
jäsennellysti ja toistettavissa olevalla tavalla, joka perustuu arviointiperusteisiin ja 
asiaa koskevaan tietoon. Yleisön osallistuminen päätöksentekoprosessiin tulisi 
mahdollistaa jo varhaisessa vaiheessa. 

5) Uusiutuvan energian tuotantoa ei itsessään yleensä pidetä yleisen edun kannalta 
pakottavana syynä. Vesivoimahankkeelle ei siis automaattisesti ole yleisen edun 
kannalta pakottavaa syytä pelkästään siksi, että laitoksen avulla tuotetaan uusiutuvaa 
energiaa. Jokainen tapaus on arvioitava siihen liittyvien seikkojen perusteella ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

6) Vesivoimahankkeen vaikutuspiiriin kuuluvien kansalaisten, kansalaisryhmien, muiden 
asianosaisten tahojen ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen on tärkeää 
suunnitteluprosessien onnistumisen kannalta. Se on tärkeää myös, jotta uusien 
vesivoimahankkeiden käytännön toteutuksesta voidaan saavuttaa yhteisymmärrys ja 
niille voidaan saada hyväksyntä. 

7) Vesivoimalaitosten rakentamisessa on otettava huomioon ilmastonmuutoksen 
vaikutus vesiekosysteemeihin ja vesivaroihin (jokiluontotyyppien sietokyky sekä 
virtauksen määrä ja kausivaihtelu). 

 
Olemassa olevien vesivoimalaitosten tekniset uudistukset ja ekologinen 
ennallistaminen 
8) Olemassa olevien vesivoimalaitosten teknistä nykyaikaistamista tulisi edistää, jotta 

niillä voitaisiin tuottaa enemmän energiaa. Tällaiset parannukset ovat 
ympäristöystävällisin tapa saavuttaa ympäristötavoitteet (esim. vesipuitedirektiivin 
tavoitteet). 

9) Vanhojen vesivoimalaitosten tekninen uudistaminen tulisi yhdistää vesien tilan 
suojelemista ja parantamista koskeviin ekologisiin arviointiperusteisiin. Kansallisissa 
energiastrategioissa ja välineissä tulisi edistää teknisiä uudistuksia ja tukea niitä 
taloudellisesti kannustimien tai ympäristömerkkien avulla. 

10) Vanhojen laitosten tekninen uudistaminen ja ympäristön ennallistaminen edistää sekä 
energiantuotantoa että ympäristöolosuhteiden parantamista. 

 
Uusien vesivoimalaitosten rakentamisen strateginen suunnittelu 
11) Uusien vesivoimalaitosten rakentamiseen suositellaan strategista suunnittelua 

(yhdistettynä uusiutuvaa energiaa käsittelevään toimintasuunnitelmaan ja 
vesienhoitosuunnitelmaan). Suunnittelun tulisi perustua kahdella eri tasolla tehtävään 
arviointiin (ml. luettelot suositelluista arviointiperusteista): kansalliseen tai alueelliseen 
arviointiin ja sen jälkeen tehtävään hankekohtaiseen arviointiin. Toimintatapa on 
ennalta ehkäisemisen ja ennalta varautumisen periaatteiden sekä 
aiheuttamisperiaatteen mukainen. 

12) Ensin määritetään jokiosuudet, joilla vesivoimalaitosten rakentaminen on kiellettyä 
kansallisten tai alueellisten säädösten tai sopimusten nojalla (kieltoalueet). Tämän 
jälkeen arvioidaan kaikki muut jokiosuudet arviointitaulukon ja luokittelujärjestelmän 
avulla (ICPDR:n julkaisun kuviot 14 ja 15). 

13) Kansallinen tai alueellinen arviointi auttaa hallintoja ohjaamaan uusien 
vesivoimalaitosten rakentamisen alueille, joilla niiden odotetaan vaikuttavan 
ympäristöön vähiten. Tässä voidaan onnistua tarkastelemalla vesivoiman tuotantoa ja 
ekosysteemien tarpeita yhdennetysti ja tukemalla päätöksentekoa selkeillä ja 
läpinäkyvillä arviointiperusteilla, joissa huomioidaan muun muassa energiahuoltoa, 
ympäristöä ja maisemaa koskevat näkökohdat. Tarpeen mukaan on huomioitava 
myös koko Tonavan vesistöaluetta koskevat tai rajat ylittävät seikat. 

14) Kansallinen tai alueellinen arviointi hyödyttää paitsi ympäristö- ja vesialaa myös 
vesivoima-alaa, sillä se lisää päätöksenteon ennakoitavuutta ja tekee avoimemmaksi 
sen, milloin uusille hankkeille todennäköisimmin myönnetään lupia. 
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15) Kansallisella tai alueellisella tasolla tehtävä arviointi on yleisluonteinen. 
Hankekohtaisessa arvioinnissa puolestaan luokitellaan eri jokiosuudet sen mukaan, 
miten hyvin ne soveltuvat vesivoiman tuotantoon, ja arvioidaan tarkemmin ja 
perusteellisemmin konkreettisen hankkeen hyötyjä ja vaikutuksia. Tämä auttaa 
arvioimaan, onko hanke tarpeeksi räätälöity tietyn paikan tarpeisiin. Hankekohtainen 
arviointi tehdään uuden vesivoimalaitoksen rakennuslupahakemuksen johdosta, joten 
sen sisältö riippuu kyseisen hankkeen suunnitelmista. 

16) Arvioinneissa tulisi ottaa asianmukaisesti huomioon vallitseva politiikka ja sen tuleva 
kehitys. Tämä koskee erityisesti EU:n lainsäädännön ja EU:n Tonava-strategian 
täytäntöönpanoa. 

17) Jotta vesivoimaa voitaisiin tukea mahdollisimman kestävällä tavalla, uusia hankkeita 
koskevissa kannustinjärjestelmissä tulisi ottaa huomioon strategisen suunnittelun ja 
riittävien lieventävien toimenpiteiden tulokset. 

 
Vesivoiman haittavaikutusten lieventäminen 
18) Hankkeissa on toteutettava lieventäviä toimenpiteitä, joilla minimoidaan 

vesivoimalaitosten kielteiset vaikutukset vesiekosysteemeihin. Jos tämä pienentää 
olemassa olevien laitosten tuotantoa, menetystä voidaan korvata, jos kansallinen 
lainsäädäntö sen sallii. 

19) Vesien ekologisen tilan ylläpidon ja parantamisen kannalta on ensisijaista turvata 
kalojen vaeltaminen ja ekologinen virtaama. 

20) Muut lieventävät toimenpiteet, kuten sedimentin tilan parantaminen, vedenkorkeuden 
keinotekoisen vaihtelun (lyhytaikaissäännöstelyn) haittojen minimointi, 
pohjavesiolosuhteiden ylläpito tai tiettyjen luontotyyppien ja ranta-alueiden 
ennallistaminen, ovat tärkeitä jokien ekologialle ja vesiekosysteemeistä suoraan 
riippuvaisille kosteikoille. Näitä toimia tulisikin harkita hankkeen suunnitteluvaiheessa 
kustannustehokkuus ja sähkön huoltovarmuus huomioon ottaen. 

 
https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 
 

4.2 Yhdennetyt kansalliset tai alueelliset vesivoimasuunnitelmat 
 
Alueidenkäytön suunnitelmia voidaan tehdä kansallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla kunkin maan lainsäädännöstä riippuen. Tällaisissa suunnitelmissa tarkastellaan 
erilaisia maankäyttötarpeita laajojen maantieteellisten alueiden tasolla. Tämä mahdollistaa 
yhdennetyn kestävän kehityksen suunnitelman laatimisen niin, että siinä pyritään 
mahdollisuuksien mukaan löytämään synergiaetuja ja minimoimaan ristiriidat. 
 
Alueidenkäyttöä koskevat suunnitelmat muodostavat tasapainoisemmat puitteet myös 
siksi, että niiden avulla voidaan jo suunnittelun alkuvaiheessa ottaa laajasti huomioon 
erilaisia yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia näkökohtia. Jos näin toimitaan, saadaan 
usein luotua kaikkien asianomaisten kannalta ennustettavampi ja vakaampi 
suunnittelukehys, minkä pitäisi auttaa vähentämään vaikeuksien ja viivästysten riskiä 
myöhemmin, esimerkiksi yksittäisten hankkeiden tasolla. Lisäksi tällaiset suunnitelmat 
aktivoivat eri talouden aloja, eturyhmiä ja suurta yleisöä osallistumaan julkisiin kuulemisiin, 
mikä auttaa varmistamaan päätöksenteon avoimuuden entistä paremmin.  
 
Alueidenkäytön suunnittelu ja alakohtainen suunnittelu ovat tämän vuoksi alan yrityksille 
tärkeitä välineitä. Monissa maissa on laadittu vesivoiman tuotantoa varten erityisiä 
kansallisia tai alueellisia vesivoimasuunnitelmia, jotta alan tulevasta kehityksestä voitaisiin 
päättää kysynnän ja mahdollisuuksien perusteella. Lisäksi uusiutuvaa energiaa 
koskevassa direktiivissä edellytetään kaikkien jäsenvaltioiden laativan kansallisen 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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uusiutuvaa energiaa käsittelevän toimintasuunnitelman, jossa määritellään kullekin maalle 
tai alueelle uusiutuvaa energiaa koskevien tavoitteiden saavuttamisen kannalta paras 
uusiutuvan energian toimien yhdistelmä. Kummatkin suunnitelmat mahdollistavat 
vesivoiman ja muiden erilaisten uusiutuvien energialähteiden ennakoidun kysynnän 
analysoinnin sekä tarjoavat mahdollisuuden ottaa laajemmat sosioekonomiset seikat 
(vesienhoitosuunnitelmat tai Natura 2000 -alueet) huomioon suunnitteluprosessin 
varhaisessa ja strategisessa vaiheessa. 
 
Suunnitelmien asianmukainen arviointi 
 
Luontotyyppidirektiivin 6 artiklassa edellytetään myös suunnitelmien ja ohjelmien (esim. 
kansallisten tai alueellisten vesivoimasuunnitelmien tai uusiutuvaa energiaa käsittelevien 
toimintasuunnitelmien) asianmukaista arviointia. Unionin tuomioistuin on vahvistanut 
vaatimuksen.44 Alueidenkäyttöä koskevan suunnitelman tai ohjelman asianmukainen 
arviointi tapahtuu luonnollisesti strategisemmalla tasolla, mutta menettely on 
periaatteessa sama kuin hankkeiden kohdalla. Arvioinnissa tulisi siis tarkastella, miten 
suunnitelma tai ohjelma vaikuttaa Natura 2000 -alueisiin yksin tai yhdessä muiden 
suunnitelmien tai hankkeiden kanssa. 
 
Arvioinnin on oltava laajuudeltaan oikeassa suhteessa suunnitelman maantieteelliseen 
kohdealaan sekä mahdollisten vaikutusten luonteeseen ja laajuuteen. Jotta 
asianmukainen arviointi voidaan tehdä oikein, ehdotetusta suunnitelmasta on saatava 
riittävästi tietoa. Perimmäisenä tavoitteena on aina välttää tai estää kaikki 
Natura 2000 -alueiden koskemattomuuteen kohdistuvat, ennakoitavissa olevat vaikutukset 
tai poistaa perustellut syyt epäillä, että haitallisia vaikutuksia aiheutuu. 
 
Tiettyä suunnitelmaa koskevan asianmukaisen arvioinnin keskeisenä etuna on se, että 
arvioinnin avulla voidaan ehkäistä myöhemmin, yksittäisten hankkeiden vaikutuksia 
arvioitaessa ilmenevät ristiriidat Natura 2000 -alueiden kanssa suuntaamalla toimintaa 
Natura 2000 -alueiden ulkopuolelle. Arviointi pakottaa myös asianomaiset toimijat 
harkitsemaan suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi vähemmän vahingollisia 
ratkaisuja jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa ja kannustaa niitä kehittämään 
yhdennetympiä ja kokonaisvaltaisempia tapoja rakentaa vesivoimalaitoksia. 
 

4.3 Luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä koskevat herkkyyskartat ja 

alueluokitus 
 
Maankäyttöä koskevat tai alakohtaiset suunnitelmat kattavat usein maantieteellisesti 
laajan alueen. Suunnitelmien soveltamisalan laajuus ja alueidenkäytön luonne 
mahdollistavat strategiset päätökset vesivoimalaitosten kapasiteetista ja sijoittelusta 
laajalla alueella niin, että otetaan huomioon jokien moninaiset tehtävät ja päätösten 
mahdolliset ympäristövaikutukset. 
 
Yksi tehokas tapa välttää tai minimoida mahdolliset ristiriidat Natura 2000 -alueiden 
kanssa on määrittää, mitkä joen kohdat katsotaan vesivoiman tuotantoon sopiviksi ja 
mitkä sopimattomiksi. Nämä tiedot voidaan sijoittaa kartalle, jossa näkyy joen varrella 
olevat luonnonsuojelun kannalta tärkeät paikat, kuten Natura 2000 -alueet ja muut 

                                                           
44 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 20.10.2005, komissio v. Yhdistynyt kuningaskunta, C-6/04, 

ECLI:EU:C:2005:626. 
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suojelualueet tai EU:n suojelemien lajien muutto- tai vaellusreitit. Näin voidaan selvittää, 
millä alueilla tavoitteet voivat olla ristiriidassa.  
 
Luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä koskevat herkkyyskartat ovat oiva apuväline 
pyrittäessä sijoittamaan vesivoimalaitoksia kauas Natura 2000 -alueiden kaltaisista 
alueista, joilla merkittävien vaikutusten riski on suuri ja joilla vesipuitedirektiiviin, 
luontotyyppidirektiiviin tai YVA-direktiiviin perustuvat ympäristölupamenettelyt ovat 
väistämättä työläämpiä ja johtavat todennäköisemmin kielteiseen päätökseen. 
Herkkyyskarttoja voidaan laatia ennalta määrätystä alueesta myös valituille lajiluokille 
(esim. EU:n tärkeinä pitämät kalalajit) tai tietyille luontotyypeille tai suojelualueille. On 
kuitenkin tärkeää, että kartat perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan tietoon ja että 
valintaperusteet ovat kaikille asianosaisille läpinäkyvät ja selkeät (niistä on järjestettävä 
julkinen kuuleminen). Karttojen tulisi olla myös riittävän tarkkoja, jotta alueiden 
ominaispiirteet käyvät ilmi luotettavasti.  
 
Luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä koskevista herkkyyskartoista on sekin 
hyöty, että ne auttavat ehkäisemään mahdollisia ristiriitoja lintudirektiivin 5 artiklan 
sekä luontotyyppidirektiivin 12 ja 13 artiklan kanssa. Kuten luvussa 1 kerrotaan, 
näiden säännösten tavoitteena on varmistaa EU:n tärkeinä pitämien lajien suojelu EU:ssa 
niiden koko luontaisella levinneisyysalueella riippumatta siitä, sijaitsevatko ne 
Natura 2000 -alueella vai eivät. Tämän vuoksi vesivoimalaitosten rakennuttajien tai 
suunnittelijoiden on varmistettava, että ne noudattavat näitä lajien suojelun tiukkoja 
sääntöjä. 
 
Herkkyyskartat voivat olla harhaanjohtavia, jos ne perustuvat lajien vallitsevaan 
levinneisyyteen, sillä levinneisyysalueet voivat johtua jo aiheutuneista vaikutuksista, joihin 
olisi puututtava. Karttojen käytössä onkin otettava huomioon lajien levinneisyysalueiden 
ennallistamiseen tähtäävät suunnitelmat. Kun vesivoimakartat ja herkkyyskartat on 
laadittu, ne voidaan asettaa päällekkäin ja eri jokiosuudet voidaan luokitella yhteen tai 
useampaan seuraavista laveista luokista:  
 

 Suotuisat alueet: Alueet, joilla on hyvät mahdollisuudet vesivoiman hyödyntämiseen 
(myös olemassa olevia laitoksia uudistamalla) ja joilla riski ristiriidoista 
luonnonsuojelutavoitteiden kanssa on pieni, esim. voimakkaasti muutetut ja 
ekologisesti vähämerkityksiset vesimuodostumat tai alueet, joilla ei ole 
Natura 2000 -alueita tai EU:n suojelemia muutto- tai vaelluslajeja.  

 Vähemmän suotuisat alueet: Alueet, joilla on jonkinasteinen riski ristiriidoista yhtä tai 
useampaa joen varrella esiintyvää Natura 2000 -aluetta tai EU:n suojelemaa lajia 
koskevien tavoitteiden kanssa. 

 Epäsuotuisat alueet: Alueet, joilla on suuri riski ristiriidoista yhtä tai useampaa joen 
varrella esiintyvää Natura 2000 -aluetta tai EU:n suojelemaa lajia koskevien 
tavoitteiden kanssa. Näitä alueita on syytä välttää, koska niiden on hyvin vaikea tai 
mahdoton täyttää kaikkia luontotyyppidirektiivin 6 artiklan mukaisen 
arviointimenettelyn ja vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohdan mukaisen 
poikkeusmenettelyn vaatimuksia. 

 
On syytä huomata, että herkkyyskartat antavat vain yleiskuvan mahdollisen suuren riskin 
alueista (joilla uusia rakennushankkeita on paras välttää), keskisuuren riskin alueista 
(joilla kenties voidaan toteuttaa lieventäviä toimenpiteitä) ja alhaisen riskin alueista (joilla 
vaikutusten odotetaan olevan rajallisia tai pieniä). Kartat eivät korvaa hankekohtaisia 
ympäristövaikutusten arviointeja (YVA) tai asianmukaisia arviointeja, joita voidaan silti 
edellyttää yksittäisiltä vesivoiman rakennushankkeilta. 
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Ympäristövaikutusten arvioinnin tai asianmukaisen arvioinnin osana tehtävillä 
aluekohtaisilla, kattavilla lajiselvityksillä voidaan määrittää tarkemmin, mitä luontoarvoja ja 
vaikutusten riskejä tietyllä alueella toteutettaviin hankkeisiin todennäköisesti liittyy. 
Strategisen tason kartat antavat viitteitä siitä, minkä tasoista arviointia tarkemmat ja 
tiukemmat perustasotutkimukset edellyttävät yksittäisissä hankkeissa. 
 
NATURA 2000 VIEWER -SIVUSTO: kätevä työkalu rakennuttajille 
http://natura2000.eea.europa.eu/  

Natura 2000 Viewer -sivusto on verkossa oleva maantieteellistä tietoa antava 
paikkatietojärjestelmä, jonka avulla rakennuttajat voivat selvittää, missä EU:n 
Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet sijaitsevat, ja tutkia niitä. Alueita voi tarkastella 
tarkalla mittakaavalla (1:500), eli kartoista näkyvät selvästi alueiden rajat ja niiden 
tärkeimmät maisemapiirteet. Jokaisesta alueesta voi ladata tietolomakkeen, jossa 
luetellaan lajit ja luontotyypit, joiden suojeluun alue on osoitettu, lajien kantojen arvioidut 
koot, luontotyyppien arvioidut alat, alueen suojelun taso ja alueen merkitys lajien ja 
luontotyyppien kannalta. Palvelussa voi valita myös muita tiedon haku- ja 
esittämiskriteerejä, ja Natura 2000 -alueiden karttoihin voi yhdistellä eri lähteiden tietoja. 
 
 
 
Tonavan kansainvälisen suojelukomission suositukset kansallisista/alueellisista 
arvioinneista ja arviointiperusteista 
 
Tonavan kansainvälisen suojelukomission (ICPDR) määrittämissä ohjaavissa 
periaatteissa suositellaan kaksivaiheista prosessia, jossa alueiden käytöstä vesivoiman 
tuotantoon tehdään strategiset suunnitelmat kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Ensimmäisessä vaiheessa tulisi määrittää ne jokiosuudet, joilla vesivoimalaitosten 
rakentaminen on kiellettyä sovellettavien kansainvälisten, kansallisten tai alueellisten 
säädösten tai sopimusten nojalla (kieltoalueet). Toisessa vaiheessa tulisi arvioida muut 
jokiosuudet ennalta määritetyn, sovittuihin arviointiperusteisiin pohjautuvan luokittelun 
avulla. On tärkeää, että kansallisella tai aluetasolla tehtävä arviointi on teknisesti 
toteuttamiskelpoinen ja perustuu kaikkeen kyseisellä tasolla saatavilla olevaan tietoon. 
Arvioinnin tuloksena syntyvä taulukko tukee päätöksentekoa ja auttaa löytämään energia- 
ja ympäristötavoitteiden suhteen tasapainoisia ratkaisuja. Tästä punninnasta vastaa 
kussakin Tonavan alueen maassa kansallisen tai alueellisen tason toimivaltainen 
viranomainen, ja yleisölle on annettava mahdollisuus osallistua prosessiin. Tuloksia tulisi 
hyödyntää myös vesienhoitosuunnitelmissa ja uusiutuvaa energiaa käsittelevissä 
toimintasuunnitelmissa. 
  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Ympäristöasioiden yleissuunnitelma apuna Itävallan jokien kartoituksessa – WWF 
 
Itävallan WWF:n mielestä on tärkeää, että tulevia vesivoimahankkeita suunnitellaan 
strategisesti, jotta jäljellä olevia merkittäviä, herkkiä ja koskemattomia jokiosuuksia 
voidaan suojella. Tukeakseen tällaista toimintamallia WWF on laatinut ympäristöasioiden 
yleissuunnitelman, joka on tarkoitettu teknisesti luotettavaksi päätöksenteon perustaksi 
Itävallan vesialueiden suojelutarpeen arviointiin (WWF Ökomasterplan, 2009). 
 
Tutkimus julkaistiin vuonna 2009, ja siinä arvioitiin ensimmäistä kertaa Itävallan 
53 suurimman, valuma-alueiltaan yli 500 neliökilometrin joen ekologista merkitystä. Siinä 
esitetään myös EU:n vesipuitedirektiivin täytäntöönpanosta Itävallassa vastaavan 
ministeriön jokien tilaa koskevan analyysin viralliset tiedot ja annetaan suojeluun liittyvää 
tietoa esimerkiksi Natura 2000 -alueista ja muista suojelualueista. Kaikki alueet luokiteltiin 
ja asetettiin tärkeysjärjestykseen erilaisten valintaperusteiden mukaan (mm. ekologinen 
tila, suojelualueiden tila, hydromorfologia ja peräkkäisten vapaan virtauksen osioiden 
pituus). 
 
Jokainen jokiosuus luokiteltiin johonkin seuraavista herkkyysluokista: 

 Herkkyysluokka 1: hyvin suuri suojelun tarve ekologisen tilan vuoksi 

 Herkkyysluokka 2: hyvin suuri suojelun tarve varantojen tilan vuoksi 

 Herkkyysluokka 3: suuri suojelun tarve morfologian vuoksi 

 Herkkyysluokka 4: suuri suojelun tarve yhtäjaksoisen vapaan virtauksen alueen vuoksi 

 Herkkyysluokka 5: mahdollinen suojelun tarve ympäristön turvallisen tilan arvioinnissa 
tarvittavien tietojen puuttumisen vuoksi 

 Herkkyysluokka 6: mahdollinen suojelun tarve 

 Herkkyysluokka 7: vähäinen suojelun tarve 

 Herkkyysluokka 8: alueella harjoitetaan jo energiantuotantoa 

 Puutteelliset tiedot (ekologinen tila, hydromorfologia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oekomasterplan.at/home.html 

http://www.oekomasterplan.at/home.html
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Suunnitteluvälineitä vesivoimalaitosten rakentamisen ja vesiympäristöjen 
ennallistamisen tasapainottamiseksi Ranskassa 
 
Ranskan ekologian, kestävän kehityksen ja energia-asioiden ministeriö järjesti vuonna 
2008 asiantuntijakeskustelun siitä, miten Ranskassa voitaisiin kehittää vesivoiman 
kestävää hyödyntämistä niin, että samalla ennallistetaan vesiympäristöä. Ministeriö asetti 
kaksi tavoitetta: vuotuista tuotantoa lisätään 3 TWh:lla vuoteen 2020 mennessä ja 
66 prosentissa pintavesimuodostumista saavutetaan hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. 
 
Asiasta käytiin pitkiä keskusteluja vaaleilla valittujen paikallisviranomaisten, vesivoiman 
tuottajien, sisävesien ammattikalastajien kansallisen komitean ja useiden 
kansalaisjärjestöjen kanssa. Lopulta ministeriö allekirjoitti sopimuksen, jossa asetettiin 
seuraavat neljä päätavoitetta: 

 Tuetaan vesivoimaa jakamalla jatkuvasti ympäristönäkökohtien huomioimista, 
seurantaa ja valvontaa koskevaa tutkimusta. 

 Nykyaikaistetaan ja optimoidaan olemassa olevia voimalaitoksia pyrkimällä panemaan 
vähimmäisvirtaaman kasvattamista koskevat säännökset tehokkaasti täytäntöön 
tammikuuhun 2014 mennessä ja ottamalla käyttöön pakollisia kalateitä. Toimilupia 
uusittaessa lupaehtoihin tulisi sisällyttää toimenpiteitä, joilla parannetaan 
voimalaitoksen energia- ja ympäristötehokkuutta. 

 Poistetaan kansallisessa ohjelmassa tunnistetut ekologisen jatkuvuuden 
ongelmallisimmat esteet ja toteutetaan näitä ennallistamisohjelmia 
vesihuoltoviranomaisten rahoituksen avulla. 

 Luodaan järjestelmä sellaisten vesivoimalaitosten rakentamiseen, jotka ovat 
ympäristön kannalta laadukkaita ja joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman 
pienet. Uusien voimalaitosten rakentamisessa tulisi mieluiten keskittyä alueisiin, joilla 
ympäristöriskit ovat pienet, ja välttää alueita, joilla biodiversiteetti on rikas (esim. 
kieltoalueiden joet ja joet, joiden jokijatkumo ei ole katkennut). 

 
Hallitus hyväksyi vuosina 2012–2015 kaksi suojeltujen jokien luetteloa varmistaakseen, 
että Ranska noudattaa vesipuitedirektiiviä. Ensimmäisessä luettelossa listataan 
kieltoaluejoet ja suojellut joet, joilla ei saa rakentaa uusia esteitä ja ekologinen jatkuvuus 
on turvattava olemassa olevien patojen toimilupia uusittaessa. Toisessa luettelossa on 
jokia, joilla on ensisijaista ennallistaa jatkumoa olemassa olevien patojen yhteydessä. 
Näillä joilla olevia patoja on muokattava viiden vuoden kuluessa sen varmistamiseksi, että 
kalat pääsevät vaeltamaan ylä- ja alavirtaan ja että sedimentin kulkeutuminen on riittävää. 
 
Ensimmäiseen luetteloon sisältyvät seuraavat joet: tärkeät joet (esim. Natura 
2000 -alueet), joet, joissa esiintyy diadromisia vaelluskaloja (usein myös 
Natura 2000 -alueita) ja biologisia varantoja. Luettelo kattaa yhteensä noin 25–
30 prosenttia Ranskan vesistöistä. Toiseen luetteloon sisältyvät diadromisten 
vaelluskalojen joet ja joet, joissa on vaarana, että ympäristötavoitteita ei saavuteta 
hydromorfologisten paineiden vuoksi ja että biologiset varannot eivät toimi 
vesienhoitosuunnitelmassa määritetyllä tavalla. Näitä jokia on noin 10 prosenttia 
vesistöistä. 
 
Alueet, joille voidaan rakentaa alueellisten uusiutuvan energian suunnitelmien mukaisesti 
uusia vesivoimalaitoksia, määritellään pääasiassa vesivoimaa koskevan tiedon ja 
luetteloissa 1 ja 2 määriteltyjen vesivoimalaitoksille sopivien, huonommin sopivien ja 
sopimattomien alueiden perusteella. 
 
Lähde: https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-

Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20Franc
e.pdf 

https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
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4.4. Varhainen kuuleminen 
 
Ympäristöalan ja muiden sidosryhmien varhainen kuuleminen on tärkeää hyväksyttävien 
ja kestävien ratkaisujen varmistamiseksi. Se on tärkeää myös siksi, että voidaan löytää 
yhteisymmärrys asiaan liittyvistä kysymyksistä ja edistää yhteistyötä ratkaisujen 
etsimisessä, etenkin silloin, jos hankkeen ekologisia vaikutuksia ei voida lieventää 
tavanomaisilla toimenpiteillä. 
 
Ristiriitatilanteiden taustalla on usein ollut se, ettei ympäristöalan sidosryhmiä ole 
osallistettu suunnitteluun riittävän varhain. Ristiriidat puolestaan voivat johtaa pitkiin ja 
kalliisiin viivästyksiin. Ihannetilanteessa sidosryhmät ja suuri yleisö pääsevät 
osallistumaan hankkeen tai suunnitelman laatimiseen prosessin kaikissa vaiheissa. 
Osallistuminen on erityisen tärkeää hankkeen tai suunnitelman määrittelyvaiheessa ja 
vuorovaikutteisessa iterointivaiheessa, jossa ongelmiin haetaan realistisia 
ratkaisuvaihtoehtoja. 
 
EU:n lainsäädännössä ja menettelyissä ei aseteta tarkkoja vaatimuksia julkiselle 
kuulemiselle ja osallistumiselle. Yleensä virallinen julkisen kuulemisen vaihe on määrä 
suorittaa vasta sen jälkeen, kun ympäristövaikutukset on arvioitu ja hankkeelle tai 
suunnitelmalle on haettu hyväksyntää. Tämä ei kuitenkaan estä rakennuttajia 
järjestämästä itse julkista kuulemista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Hyvin laaditulla osallistamisstrategialla tulisi aina olla seuraavat tavoitteet: 

 varmistetaan infrastruktuurisuunnitelmaa tai -hanketta koskevan suunnittelu- ja 
päätöksentekoprosessien läpinäkyvyys sekä kaiken asiaa koskevan tiedon avoimuus 

 tiedotetaan suunnitelman tai hankkeen yleisistä tavoitteista ja niihin liittyvistä 
kysymyksistä 

 hankitaan suunnitteluprosessille ja hankkeen tai suunnitelman toteutukselle yleisön 
tuki 

 otetaan keskeiset sidosryhmät mukaan suunnitteluvaiheeseen keskinäisen 
luottamuksen ja kunnioituksen luomiseksi ja edistetään siten hankkeen tai 
suunnitelman yleistä hyväksyntää ja onnistunutta toteutusta. 

 
Seuraavat seikat ovat erittäin tärkeitä sidosryhmien kuulemisen ja osallistumisen 
onnistumiselle: 
 

 Julkisen kuulemisen ajoitus: Sidosryhmien osallistaminen tulisi aloittaa 
suunnitelman tai hankkeen alkuvaiheessa, jotta ympäristötietoa voidaan hyödyntää 
rakenteen, sijainnin ja rahoitusjärjestelyjen vaihtoehtoja pohdittaessa. Sidosryhmien 
kuulemista tulisi jatkaa koko ympäristöarviointiprosessin ja hankkeen tai suunnitelman 
keston ajan. 
 

 Olennaisten eturyhmien tunnistaminen: Jotta yleisön osallistaminen onnistuisi, on 
tärkeää tunnistaa toimintapolitiikan, suunnitelman, ohjelman (esim. alakohtaisen tai 
alueellisen) tai hankkeen olennaiset etu- ja sidosryhmät. Suunnitelman tai hankkeen 
kaavaillun toteuttamisalueen yhteisön rakenteen analysoiminen auttaa myös 
varmistamaan, että kaikki olennaiset yhteiskunnalliset toimijat tai sidosryhmät 
tunnistetaan ja että niitä kuullaan. 
 

 Oikean viestintä- ja kuulemistavan valinta: Suuren yleisön osallistamistavat 
vaihtelevat yksinkertaisesta tiedottamisesta kuulemiseen ja täysimääräiseen 
päätöksentekoon osallistumiseen: 

o Tiedottaminen: yksisuuntainen tiedonkulku hankkeen edistäjältä yleisölle. 
o Kuuleminen: kaksisuuntainen tiedonkulku hankkeen edistäjän ja yleisön välillä. 
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Yleisöllä on mahdollisuus ilmaista näkemyksensä ja hankkeen edistäjällä 
mahdollisuus vastata niihin. 

o Osallistuminen: kaksisuuntaista tiedon ja ajatusten vaihtamista, jossa 
hankkeen edistäjä ja yleisö yhdessä tekevät analyysejä sekä määrittävät 
toimia ja tavoitteita ja jossa yleisö tai sidosryhmät voivat vapaaehtoisesti 
osallistua hankkeen suunnittelua ja hallinnointia koskevaan päätöksentekoon 
niin, että tärkeimmistä seikoista päästään yhteisymmärrykseen. Tietyn 
suunnitelman tai hankkeen edellyttämä yleisön osallistumisaste riippuu 
sosiaalisesta ja poliittisesta kontekstista. Kaikista tärkeimmistä sidosryhmistä 
voidaan laatia osallistumista kuvaavat taulukot, joiden avulla voidaan määrittää 
sopiva osallistumisen aste. Taulukkoa voidaan käyttää myös systemaattisena 
apuvälineenä sidosryhmän tehtävien ja vastuiden määrittelyssä sekä eri 
ryhmien välisten mahdollisten ristiriitojen tunnistamisessa. 

o Sitoutuminen: Vaikutuspiiriin mahdollisesti kuuluvien ryhmien varhainen 
kuuleminen voi parantaa päättäjille toimitettavan ympäristötiedon laatua (esim. 
ympäristövaikutusten tunnistaminen tai sopivien lieventämien toimenpiteiden 
suunnittelu) ja auttaa minimoimaan mahdollisia ristiriitoja ja viivästyksiä. Aito 
pyrkimys antaa yleisölle tietoa ja vastata ehdotuksiin tai huoliin auttaa myös 
estämään väärinkäsityksiä ja voi auttaa saamaan hankkeille laajemman 
hyväksynnän ja parantamaan paikallisen yhteisön sitoutumista niihin. 
 

Julkinen kuuleminen ja yleisön osallistaminen voivat luonnollisesti olla aikaa vieviä ja 
haastavia prosesseja, mutta silloin, kun niitä hyödynnetään myönteisesti, niiden avulla 
voidaan vähentää vihamielisyyttä ja parantaa onnistumismahdollisuuksia pitkällä 
aikavälillä. 
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Strateginen suunnittelu ja yhteistyö valuma-alueiden tasolla, Englanti 
 
Valuma-alueisiin perustuvaan toimintatapaan kuuluu joen valuma-alueella tehtävä 
yhteistyö, jolla pyritään saamaan vesiympäristössä aikaan monialaisia parannuksia. 
Kaikilla yli sadalla vesipuitedirektiivin mukaisella valuma-alueella eri puolilla Englantia ja 
osin myös Walesissa on muodostettu yhteisökumppanuuksia, joiden avulla päästään 
hyödyntämään paikallista tietoa ja asiantuntemusta. 
 
Valuma-alueiden tasolla tehtävään työhön osallistuu koko maassa yli 
1 500 organisaatiota, kuten kansalaisjärjestöjä, vesiyhtiöitä, paikallisviranomaisia, valtion 
viranomaisia, maanomistajia, vapakalastusseuroja, viljelijöitä edustavia elimiä, tutkijoita ja 
paikallisia yrityksiä. 
  
Valuma-alueen tasoiset kumppanuudet edistävät kustannustehokasta käytännön 
toteutusta. Siitä on monia hyötyjä, kuten veden laadun paraneminen, biodiversiteetin 
monipuolistuminen, tulvariskin pieneneminen, parempi kyky sietää ilmastonmuutosta ja 
yhteisön tiiviimpi osallistuminen paikallisen joen käyttöön ja hoitoon. Kumppanuudet 
lisäävät mahdollisuuksia saada lisärahoitusta, ja tähän mennessä osassa 
kumppanuuksista on saatu kokoon kahdeksan kertaa alkuinvestoinnin suuruinen summa. 
 
Useissa tutkimushankkeissa on todettu, että valuma-alueen laajuinen kumppanuus, jolla 
on todelliset vaikutusmahdollisuudet ja jossa on mukana erilaisia sidosryhmiä ja teknisiä 
asiantuntijoita valuma-alueelta ja sen lähistöltä, voi vastata valuma-alueen joen hyvän 
ekologisen tilan saavuttamista koskevien toimien suunnittelun, rahoituksen ja 
toteuttamisen koordinoinnista. 
 
Tutkimuksissa on todettu myös, että valuma-alueen yhdennetyn, sidosryhmien johtaman 
arvioinnin avulla voidaan saada kattava käsitys haasteista. Sen perusteella valuma-
alueelle voidaan laatia strateginen, kohdennettu, tasapainoinen ja kustannustehokas 
toimintasuunnitelma. 
http://www.catchmentbasedapproach.org/ 
 

 

CABA-TIETOPANKKI 
 

Valuma-alueisiin perustuvaa toimintatapaa (Catchment based Approach, CaBA) koskevan 
verkkosivuston tavoitteena on esitellä upeaa työtä, jota kumppanuuksissa tehdään eri puolilla 
maata Englantia. Hyvien käytäntöjen jakamisella pyritään välttämään toimien päällekkäisyys ja 
varmistamaan, että CaBA-vastaavat voivat hyödyntää valuma-alueiden hoidosta aiemmin saatuja 
kokemuksia. Verkkosivuston perimmäisenä tarkoituksena on antaa CaBA-kumppanuuksille 
paremmat vaikutusmahdollisuudet kertomalla niille erilaisista tavoista, joilla valuma-aluetta 
koskevaa suunnittelua ja alueen hoitoa voidaan tehdä osallistavasti. 
 

 
OSALLISTA 

valuma-alueen sidosryhmiä 
ja muodosta tehokas 

kumppanuus 

 

HYÖDYNNÄ 
TIETOA 

ja näyttöä sidosryhmien 
johdolla tehtävässä valuma-

aluetta koskevassa 
suunnittelussa 

 
TOTEUTA 

kohdennettuja ja 
yhdennettyjä valuma-alueen 

hoitotoimia 

 
SEURAA 

ja mallinna ympäristöä 
parannusten mittaamiseksi 

Lue lisää Lue lisää Lue lisää Lue lisää 

http://www.catchmentbasedapproach.org/
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5. LUONTOTYYPPIDIREKTIIVIN MUKAINEN 

ARVIOINTIMENETTELY 
 

5.1 Johdanto 
 
EU:n luontolainsäädännössä edellytetään, että kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka ovat 
omiaan vaikuttamaan merkittävästi yhteen tai useampaan Natura 2000 -alueeseen, on 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaan arvioitava asianmukaisesti. Tässä 
luvussa annetaan vaiheittaiset ohjeet erityisesti vesivoimasuunnitelmia ja -hankkeita 
koskevien asianmukaisten arviointien suorittamiseen.45  
 

 
Koska Natura 2000 -alueet koskevat Euroopan arvokkaimpia ja uhanalaisimpia 
luontotyyppejä ja lajeja, on loogista, että myönnettäessä lupia rakennushankkeille, jotka 
ovat omiaan aiheuttamaan alueille merkittäviä haittavaikutuksia, on noudatettava riittävän 
luotettavia menettelyjä, Vain tällä tavalla voidaan välttää lintu- ja luontotyyppidirektiivien 
yleisten tavoitteiden heikentäminen. Tämän vuoksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti 
sen varmistamiseen, että päätökset perustuvat luotettavaan tieteelliseen tietoon ja 
asiantuntemukseen. Hyväksyntäprosessin venyminen johtuu hyvin usein asianmukaisen 
arvioinnin heikosta laadusta, joka estää toimivaltaisia viranomaisia arvioimasta 
suunnitelman tai hankkeen vaikutuksia. 
 
Tässä käsiteltävää luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua asianmukaista 
arviointia ei pidä sekoittaa ympäristövaikutusten arviointia koskevan YVA-direktiivin tai 
strategista ympäristöarviointia koskevan SEA-direktiivin nojalla tehtäviin 
ympäristöarviointeihin tai vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuun 
poikkeusmenettelyyn. Nämä arvioinnit toteutetaan hyvin usein yhtä aikaa, ja niitä voi olla 
hyvä sovittaa yhteen, mutta ne kaikki palvelevat eri tarkoitusta ja niissä arvioidaan 

                                                           
45 Komissio on laatinut ohjeasiakirjoja, joissa selitetään asianmukaisen arvioinnin prosessia ja neuvotaan 

sen soveltamisessa. Ohjeet ovat saatavilla komission Natura 2000 -verkkosivustolla: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

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. 
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ympäristön eri osiin kohdistuvia vaikutuksia. Vaikka arviointeja olisikin siis hyvä 
koordinoida keskenään, muut arvioinnin eivät korvaa asianmukaista arviointia. 
 
Asianmukaisessa arvioinnissa keskitytään lintu- ja luontotyyppidirektiivien nojalla 
suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin, erityisesti niihin lajeihin ja 
luontotyyppeihin, joiden suojelemiseen Natura 2000 -alue on osoitettu. 
Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu asianmukainen arviointi on siis 
suppeampi kuin vesipuitedirektiivin, YVA-direktiivin tai SEA-direktiivin mukaiset arvioinnit, 
sillä siinä tarkastellaan ainoastaan Natura 2000 -alueisiin kohdistuvia vaikutuksia kyseisen 
alueen suojelutavoitteiden näkökulmasta. 
 
Eri arvioinneilla on myös erilaiset vaikutukset. Asianmukaisen arvioinnin ja 
vesipuitedirektiivissä tarkoitetun arvioinnin tulos on toimivaltaisen viranomaisen kannalta 
oikeudellisesti sitova ja määrittää viranomaisen lopullisen päätöksen. Jos 
asianmukaisessa arvioinnissa todetaan, että suunnitelma tai hanke vaikuttaa 
Natura 2000 -alueen koskemattomuuteen lieventävistä toimenpiteistä huolimatta, 
suunnitelma tai hanke voidaan hyväksyä vain, jos 6 artiklan 4 kohdan ehdot täyttyvät. 
 

5.2 Milloin 6 artiklassa tarkoitettua menettelyä on sovellettava? 
 
Luontotyyppidirektiivin 6 artiklassa säädetään menetelmällisistä ja sisällöllisistä 
vaatimuksista, joita sovelletaan kaikkiin suunnitelmiin tai hankkeisiin, jotka ovat omiaan 
vaikuttamaan merkittävästi Natura 2000 -alueeseen.  
 
Menettelyn tarkoituksena on 

 arvioida suunnitelman tai hankkeen todennäköiset merkittävät vaikutukset 
Natura 2000 -alueeseen sen suojelutavoitteiden näkökulmasta 

 varmistua siitä, vaikuttavatko vaikutukset alueen koskemattomuuteen 

 luoda mekanismi, jonka mukaisesti haitallisesti vaikuttava suunnitelma tai hanke 
voidaan hyväksyä, jos vähemmän vahingollisia vaihtoehtoja ei ole ja suunnitelma tai 
hanke katsotaan välttämättömäksi erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottavista syistä 

 varmistaa edellisessä luetelmakohdassa tarkoitetussa tapauksessa, että korvaavia 
toimenpiteitä toteutetaan sen varmistamiseksi, että Natura 2000:n yleinen 
kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. 

 
Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa käytetään useita käsitteitä, jotka määrittävät, 
milloin asianmukainen arviointi vaaditaan. Arviointi koskee 

 kaikkia suunnitelmia tai hankkeita  

 jotka ovat omiaan vaikuttamaan merkittävästi ainakin yhteen 
Natura 2000 -alueeseen 

 joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa 

 mutta eivät suoranaisesti liity alueen suojeluun. 
 

Direktiivissä ei määritellä suunnitelman tai hankkeen laajuutta. Olennaista on se, onko se 
omiaan aiheuttamaan merkittäviä vaikutuksia. Tämän vuoksi käsite ”hanke” tulee tulkita 
laajasti niin, että se kattaa sekä rakennustyöt että kaiken muunlaisen luonnonympäristöön 
kajoamisen.46 Lisäksi se käsittää hankkeet, joiden tavoitteena on ennallistaa, parantaa, 

                                                           
46 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 7.9.2004, Waddenzee, C-127/02, ECLI:EU:C:2004:482. 
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huoltaa tai nykyaikaistaa olemassa olevaa vesivoimalaitosta, jos katsotaan, että 
hankkeilla voi olla merkittävä vaikutus Natura 2000 -alueeseen. 
 
Maantieteellisen soveltamisalan osalta 6 artiklan 3 kohta ei rajoitu ainoastaan 
Natura 2000 -alueilla toteutettaviin suunnitelmiin tai hankkeisiin. Se kattaa myös 
Natura 2000 -alueiden ulkopuolella toteutettavat rakennustyöt, jos niiden katsotaan olevan 
omiaan vaikuttamaan alueeseen merkittävästi. Tämä tarkoittaa, että vaikka ehdotetut 
rakennustyöt toteutettaisiin Natura 2000 -alueen rajojen ulkopuolella, niiltä voidaan 
edellyttää 6 artiklan 3 kohdan mukaista asianmukaista arviointia.  
 
Arvioinnin toteuttamistarve riippuu siis siitä, ovatko rakennustyöt omiaan vaikuttamaan 
Natura 2000 -alueeseen merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai 
hankkeiden kanssa, riippumatta siitä, sijaitseeko hankkeen toteutuspaikka 
Natura 2000 -alueella vai sen ulkopuolella. Esimerkiksi jonkin matkaa 
Natura 2000 -alueesta ylävirtaan toteutettava hanke voi vahingoittaa merkittävästi 
alempana joen varrella olevan alueen koskemattomuutta häiritsemällä veden virtausta, 
muuttamalla sedimentin kulkeutumista, aiheuttamalla pilaantumista tai estämällä lajien 
liikkumisen ja vaeltamisen. Tällaisissa tapauksissa hankkeelle on tehtävä 6 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettu arviointi. 
 
Arvioinnissa tulisi mielellään huomioida myös todennäköiset rajat ylittävät vaikutukset. Jos 
yhdessä maassa toteutettava suunnitelma tai hanke on omiaan vaikuttamaan 
merkittävästi toisessa maassa sijaitsevaan Natura 2000 -alueeseen, joko erikseen tai 
yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, asianmukaisessa arvioinnissa on 
arvioitava myös sen vaikutuksia toisessa maassa sijaitsevan Natura 2000 -alueen 
koskemattomuuteen. Periaate on Espoon yleissopimuksen mukainen. Sopimus pannaan 
täytäntöön YVA- ja SEA-direktiivien avulla. 
 

5.3 Vaiheittainen menettely 
 
Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu menettely on toteutettava 
peräkkäisinä vaiheina. Jokainen vaihe määrää, tarvitaanko seuraavaa vaihetta. Jos 
esimerkiksi tarpeellisuusselvityksen jälkeen todetaan, että suunnitelma tai hanke ei 
vaikuta haitallisesti Natura 2000 -alueeseen, se voidaan hyväksyä ilman lisäarviointia. 
 
Menettelyyn kuuluu seuraavat vaiheet (ks. kaavio): 
 
- Tarpeellisuusselvitys: Ensimmäisessä vaiheessa määritetään, täytyykö 

suunnitelmasta tai hankkeesta tehdä asianmukainen arviointi. Jos ei voida sulkea pois 
vaihtoehtoa, että suunnitelma tai hanke on omiaan vaikuttamaan 
Natura 2000 -alueeseen merkittävästi, sitä on arvioitava asianmukaisesti. 

 
- Asianmukainen arviointi: Kun on päätetty, että asianmukainen arviointi tarvitaan, 

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. 

 
- Päätöksenteko: Jos asianmukaisessa arvioinnissa ei voida osoittaa, että suunnitelma 

tai hanke ei vaikuta alueen koskemattomuuteen tai että näitä vaikutuksia voidaan 
lieventää, toimivaltaisten viranomaisten on hylättävä hanke tai suunnitelma. Jos 
asianmukainen arviointi sitä vastoin osoittaa, että suunnitelma tai hanke ei vaikuta 
Natura 2000 -alueen koskemattomuuteen, se voidaan hyväksyä.  
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Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 4 kohdassa säädetään kuitenkin tätä yleissääntöä 
koskevasta poikkeuksesta. Suunnitelman tai hankkeen edistäjä voi poikkeustapauksissa 
pyytää, että suunnitelma tai hanke hyväksytään, jos 6 artiklan 4 kohdan ehdot täyttyvät. 
 
Edellä kuvatun perusteella on selvää, että päätöksentekoprosessi perustuu ennalta 
varautumisen periaatteeseen. Siinä painotetaan sitä, että on pystyttävä puolueettomasti 
osoittamaan luotettavan näytön perusteella, että Natura 2000 -alueeseen ei kohdistu 
haitallisia vaikutuksia. Velvollisuus haittavaikutusten puuttumisen osoittamiseen on 
suunnitelman tai hankkeen edistäjällä. 
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Kaavio 6: Kaavio 6 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetusta menettelystä (perustuu Euroopan 
komission menetelmäohjeisiin). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

Liittyykö suunnitelma/hanke suoraan alueen 

suojeluun tai onko se sen kannalta 

tarpeellinen? 

Ei Kyllä 

Kyllä 

Onko suunnitelma/hanke omiaan 

vaikuttamaan alueeseen merkittävästi? 

Arvioidaan vaikutukset alueen 

suojelutavoitteisiin 

Arvioidaan kumulatiiviset tai yhteisvaikutukset 

muiden suunnitelmien ja/tai hankkeiden kanssa 

Voidaanko todeta, ettei suunnitelma/hanke 

vaikuta alueen koskemattomuuteen? 

Voidaanko kielteiset vaikutukset estää esim. 

lieventävillä toimilla?  

Ei 

Asianmukainen arviointi  

Ei 

Esiintyykö alueella ensisijaisesti 

suojeltavaa luontotyyppiä tai lajia?  

Ei 

Onko vaihtoehtoisia 

ratkaisuja?  

Ei 

Suunnitelma/ 

hanke 

suunnitellaan 

uudelleen 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Kyllä 

 Tarpeellisuusselvitys 

6 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitettu poikkeus  

Voidaan hyväksyä  

Ei voida hyväksyä 

Kyllä 

Onko erittäin tärkeän yleisen edun 

kannalta pakottavia syitä?  
Onko ihmisen terveyteen tai turvallisuuteen liittyviä 

näkökohtia tai tärkeitä suotuisia ympäristövaikutuksia?  

 
Ei 

Ei voida hyväksyä Suunnitelma/hanke voidaan 

hyväksyä, jos siinä toteutetaan 

riittävät korvaavat toimenpiteet 

Suunnitelma/hanke voidaan hyväksyä 

muista erittäin tärkeän yleisen edun 

kannalta pakottavista syistä, jos komissio 

antaa asiasta puoltavan lausunnon ja 

toteutetaan riittävät korvaavat 

toimenpiteet  

Kyllä 

Kyllä 
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5.3.1 Tarpeellisuusselvitys 

 
Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn ensimmäisessä 
vaiheessa määritellään, tarvitaanko asianmukaista arviointia eli onko suunnitelma tai 
hanke omiaan vaikuttamaan merkittävästi Natura 2000 -alueeseen. Jos voidaan 
määrittää riittävällä varmuudella, että suunnitelma tai hanke ei ole omiaan vaikuttamaan 
alueeseen merkittävästi, joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden 
kanssa, se voidaan hyväksyä ilman lisäarviointia. 
 
Jos vaikutusten todennäköisyydestä on minkäänlaista epäilystä, suunnitelmaa tai 
hanketta on arvioitava asianmukaisesti mahdollisten vaikutusten selvittämiseksi 
perusteellisesti. Periaate on vahvistettu unionin tuomioistuimen asiassa Waddenzee 
antamassa tuomiossa (C-127/02), jossa tuomioistuin totesi seuraavaa: ”6 artiklan 
3 kohdassa säädetyn ympäristönsuojelumekanismin käyttöön ottamisen edellytyksenä ei 
ole – – varmuus siitä, että kyseessä oleva suunnitelma tai hanke vaikuttaa kyseiseen 
alueeseen merkittävästi, vaan pelkkä todennäköisyys siitä, että kyseiseen suunnitelmaan 
tai hankkeeseen liittyy tällainen vaikutus. – – Jos on epäilyksiä merkittävien vaikutusten 
aiheutumatta jäämisestä, tällainen arviointi on suoritettava[. Arviointi] mahdollistaa sen, 
että voidaan tehokkaasti välttää se, että hyväksytään suunnitelmat tai hankkeet, jotka 
vaikuttavat kyseisen alueen koskemattomuuteen; se edesauttaa siten 
[luontotyyppidirektiivin] – – pääasiallisen tavoitteen saavuttamista.” 
 
Asianmukaisen arvioinnin suorittamista koskevan lopullisen päätöksen perustelut tulisi 
kirjata ylös. Johtopäätöksen tueksi on annettava riittävästi tietoa. 
 

 
Vesivoimalaitoksen ympäristölupa 
 
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on ottanut käyttöön sähköisen 
hakemuslomakkeen, joka auttaa mahdollisia hankkeita koskevien 
tarpeellisuusselvitysten tekemisessä esisuunnitteluvaiheessa. Tarkistuslistan 
muodossa olevan lomakkeen nimi on ”Environmental site audit checklist for 
hydropower schemes”. Tarkistuslista auttaa hakijaa selvittämään, mitä tietoa 
toimivaltaisille viranomaisille on lähetettävä, jotta ne voivat arvioida kattavasti 
ehdotetun vesivoimalaitoksen vaikutuksia. Se antaa hakijalle myös mahdollisuuden 
pyytää alustavia neuvoja suunnitellun hankkeen suhteen. Tämä voi auttaa 
välttämään ajan ja resurssien tuhlaamista hankkeisiin, joille ei todennäköisesti 
myönnetä lupaa. 
 
Hakijoiden on täytettävä tarkistuslista, jossa on seuraavia aiheita koskevia 
kysymyksiä: 

 
1. vedenotto ja virtauksen hallinta 
2. suojelu 
3. veden laatu 
4. biodiversiteetti ja kalastus 
5. tulvariskin hallinta 
6. vesiliikenne. 

 
Hallitus on pyrkinyt auttamaan jokivoimalaitoksia koskevia hakemuksia tekeviä 
rakennuttajia myös laatimalla asiaa koskevia ohjeita. Ohjeasiakirjoissa 

 kerrotaan, miten Yhdistyneen kuningaskunnan ympäristövirasto sääntelee 
vesivoimaa 
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 selitetään huomioitavia ympäristöseikkoja 
 annetaan neuvoja laitoksen suunnitteluun 
 selitetään, miten tarvittavia lupia haetaan. 

 
https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-
audit-checklist  
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-
agency-hydropower-handbook 

 
2. Suojelu 

Lisätietoa on saatavilla seuraavassa ohjeasiakirjassa:  

Vesipuitedirektiivi, luonnonsuojelu ja luonnonperintö 

 KYLLÄ EI 

Toteutetaanko hanke tieteellisesti erityisen kiinnostavalla alueella (SSSI) tai onko se omiaan 

vaikuttamaan tällaiseen alueeseen? 

(Ks. huomautus 2a.) 

  

Toteutetaanko hanke erityisten suojelutoimien alueella tai onko se omiaan vaikuttamaan tällaiseen 

alueeseen? 

(Ks. huomautus 2b.) 

  

Toteutetaanko hanke erityisellä suojelualueella tai onko se omiaan vaikuttamaan tällaiseen 

alueeseen? 

(Ks. huomautus 2c.) 

  

Toteutetaanko hanke kansallisella luonnonsuojelualueella tai onko se omiaan vaikuttamaan 

tällaiseen alueeseen? 

(Ks. huomautus 2d.) 

  

Toteutetaanko hanke paikallisella luonnonsuojelualueella tai onko se omiaan vaikuttamaan 

tällaiseen alueeseen? 

(Ks. huomautus 2d.) 

  

Toteutetaanko hanke erityisen luonnonkauniilla alueella (AONB) tai onko se omiaan vaikuttamaan 

tällaiseen alueeseen? 

(Ks. huomautus 2e.) 

  

Toteutetaanko hanke kansallispuistossa? 

(Ks. huomautus 2f.) 

  

Onko hanke omiaan vaikuttamaan vesiputoukseen, julkiseen polkuun, luonnonperintöön tai 

suojelualueeseen? 

(Ks. huomautus 2g.) 

  

Onko alueella tehty virallista ekologista kartoitusta? 

(Ks. huomautus 2h.) 

  

Otetaanko hankkeessa huomioon alueella tai sen lähistöllä mahdollisesti esiintyvät suojellut lajit? 

(Ks. huomautus 2i.) 

  

 

 

5.3.2 Asianmukainen arviointi 

 
Kun on päätetty, että asianmukainen arviointi tarvitaan, se on suoritettava ennen kuin 
toimivaltainen viranomainen päättää, hyväksyykö se suunnitelman tai hankkeen (unionin 

https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-audit-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-audit-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-agency-hydropower-handbook
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-agency-hydropower-handbook
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tuomioistuimen asiassa C-127/0247 antama tuomio). Käsite ”asianmukainen” tarkoittaa 
käytännössä, että arvioinnin pitää olla asianmukainen suhteessa sille lintu- ja 
luontotyyppidirektiiveissä määritettyyn tarkoitukseen eli niiden lajien ja luontotyyppien 
suojeluun, joita varten Natura 2000 -alue on osoitettu.  
 
Asianmukaisuus tarkoittaa myös sitä, että arvioinnin tulisi johtaa perusteltuun 
johtopäätökseen. Jos arviointikertomuksessa ei arvioida Natura 2000 -alueeseen 
kohdistuvia vaikutuksia riittävän tarkasti tai jos siinä ei esitetä riittävästi näyttöä, jotta 
voitaisiin tehdä selkeitä johtopäätöksiä siitä, vaikuttaako suunnitelma tai hanke alueen 
koskemattomuuteen, arviointi ei vastaa tarkoitustaan eikä sitä voida pitää 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti ”asianmukaisena”. 
 
Unionin tuomioistuin on vahvistanut tämän tulkinnan tuomiossaan, jossa se katsoi 
seuraavaa: ”Vaikka on totta, että IREALPin48 kertomuksessa todetaan, että pääasialliset 
eläimistöä uhkaavat häiriöt johtuvat pesien tuhoamisesta puidenhakkuuvaiheessa sekä 
elinympäristön pirstoutumisesta, sitä luonnehtivat kuitenkin useat alustavat 
toteamukset ja se, että lopullisia päätelmiä ei ole. Tässä kertomuksessa todetaan, että 
on tärkeää toteuttaa arviointeja progressiivisesti muun muassa sen tiedon ja niiden 
yksityiskohtien perusteella, jotka havaitaan hankkeen toteuttamisen yhteydessä. Kyseistä 
kertomusta pidettiin lisäksi tilaisuutena esitellä muita parannusehdotuksia suunniteltujen 
toimien ympäristövaikutuksiin.  
 
Näistä seikoista ilmenee, että IREALPin kertomusta ei voida myöskään pitää 
asianmukaisena arviointina riidanalaisten töiden vaikutuksista erityissuojelualueeseen 
IT 2040044. Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että sekä vuoden 2000 tutkimuksessa että 
vuoden 2002 kertomuksessa on aukkoja eikä niissä ole täydellisiä, täsmällisiä ja 
lopullisia toteamuksia ja päätelmiä, joilla voitaisiin hälventää kaikenlainen 
perusteltu tieteellinen epäilys suunniteltujen töiden vaikutuksista asianomaiseen 
erityissuojelualueeseen. Tällaiset toteamukset ja päätelmät olivat kuitenkin 
välttämättömiä, jotta toimivaltaiset viranomaiset saattoivat saada tarvittavan varmuuden 
kyseisiä töitä koskevan lupapäätöksen tekemiseksi” (asia C-304/05, komissio v. Italia, 46–
73 kohta).  
 
Tuomioistuin on painottanut myös sitä, että asianmukaisessa arvioinnissa on tärkeää 
hyödyntää parasta tieteellistä tietoa, jotta toimivaltaiset viranomaiset saavat riittävän 
varmuuden siitä, että suunnitelma tai hanke ei vaikuta alueen koskemattomuuteen. 
Tuomioistuin on katsonut, 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). 
 
Arviointikertomuksessa tulee erityisesti 
 

 kuvata hanketta tai suunnitelmaa yksityiskohtaisesti, jotta saadaan käsitys sen koosta, 
laajuudesta ja tavoitteista 

 kuvata Natura 2000 -alueen lähtötilannetta ja suojelutavoitteita 

 kuvata kaikki mahdolliset vaikutukset 

                                                           
47 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 7.9.2004, Waddenzee, C-127/02, ECLI:EU:C:2004:482. 
48 Alppialueiden sovelletun ekologian ja taloustieteen tutkimuslaitos. 
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 analysoida vuorovaikutusta hankkeen ominaispiirteiden ja alueella suojeltavien lajien ja 
luontotyyppien ekologisten vaatimusten välillä, jotta voidaan määrittää hankkeen tai 
suunnitelman mahdolliset vaikutukset Natura 2000 -alueeseen ja niiden merkittävyys 

 selittää, miten vaikutukset voidaan välttää tai miten niitä voidaan mahdollisuuksien 
mukaan lieventää 

 esittää lieventävien toimenpiteiden turvaamisen, toteuttamisen ja seurannan aikataulu 
ja mekanismit 

 sisältää luettelo kaikista tietolähteistä. 
 
Hankkeen edistäjä vastaa asianmukaisen arvioinnin teettämisestä, tietojen antamisesta 
arviointia varten ja arvioinnin riittävän laadun varmistamisesta. Viranomaisten vastuulla on 
varmistaa asianmukaisen arvioinnin tietojen oikeudenmukainen ja kattava arviointi sekä 
tarkistaa, onko arvioinnissa esitetty paikkansa pitäviä johtopäätöksiä vaikutuksista, niiden 
merkittävyydestä ja siitä, vaikuttaako suunnitelma tai hanke Natura 2000 -alueen 
koskemattomuuteen ja suojelutavoitteisiin. 
 
Vaikutusten arviointi sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin 
 
Kuten edellä todetaan, arvioinnissa tulisi arvioida suunnitelman tai hankkeen vaikutuksia 
sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. Suojelun 
vähimmäistavoitteena on estää niiden lajien ja luontotyyppien tilan huononeminen, joiden 
suojeluun alue on osoitettu. 
 
Jos 6 artiklan 1 kohdan nojalla on asetettu kunnianhimoisempia tavoitteita, suunnitelman 
tai hankkeen mahdollisia vaikutuksia on arvioitava näiden tiukempien tavoitteiden 
kannalta. Jos tavoitteena on esimerkiksi ennallistaa kuningaskalastajakanta kahdeksassa 
vuodessa tietylle tasolle, on arvioitava, estääkö suunnitelma tai hanke ennallistamisen, 
eikä pelkästään sitä, pysyykö kuningaskalastajakanta vakaana.  
 

Natura 2000 -tietolomake 
Kaikista Natura 2000 -alueista on laadittu tietolomake. Se sisältää tietoa alueen pinta-alasta, 
edustavuudesta ja alueen luontotyyppien suojelun tilasta sekä yleisarvioinnin alueen arvosta niiden 
suojelulle. Lomakkeessa on myös tietoa alueella esiintyvistä lajeista, niiden kannoista, luokista 
(pysyvä, lisääntyvä, talvehtiva tai muuttava/vaeltava) ja tilasta sekä alueen arvosta kyseisten lajien 
kannalta.49 
 
Alueen luontotyyppien ja lajien suojelun tila 
Lajin tai luontotyypin suojelun tilaa ei pidä sekoittaa lajin tai luontotyypin suojelun tasoon. Suojelun 
tasolla tarkoitetaan lajin tai luontotyypin suojelun tasoa koko sen luonnollisella levinneisyysalueella 
EU:ssa, ja sitä voidaan arvioida ainoastaan korkeammalla tasolla (esim. kansallisella, 
luonnonmaantieteellisellä tai EU:n tasolla). Suojelun tilalla puolestaan tarkoitetaan tietyn lajin tai 
luontotyypin suojelun tilaa tietyllä alueella. Jos tila on huono, viranomaiset ovat voineet asettaa 
kyseisen lajin tai luontotyypin suojelulle kyseisellä alueella kunnianhimoisempia tavoitteita kuin 
pelkästään tilan huononemisen estäminen.  
 
Luontotyyppidirektiivin 17 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on laadittava kuuden vuoden välein 
kertomus alueellaan esiintyvien lajien ja luontotyyppien suojelun tasosta. Komissio laatii näiden 
kertomusten perusteella yhteenvetokertomuksen suojelun tasosta luonnonmaantieteellisellä ja 
EU:n tasolla.50  
 

                                                           
49 Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2011, Natura 2000 -alueiden 

tietolomakkeesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4892), EUVL L 198, 30.7.2011, s. 39. 
50 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
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Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat 
Hoito- ja käyttösuunnitelmien laatiminen ei ole pakollista, mutta sitä suositellaan 
luontotyyppidirektiivissä, jotta voidaan asettaa suojelutavoitteet ja määrittää niiden saavuttamisen 
edellyttämät toimenpiteet alueen lajien ja luontotyyppien ekologisten vaatimusten mukaan. 
Suunnitelmat ovatkin arvokas Natura 2000 -alueita koskeva tietolähde.51 

 
Asianmukaisessa arvioinnissa tarvittavien tietojen kerääminen 
 
Asianmukaisen arvioinnin ensimmäinen ja tärkeä vaihe on kaiken tarvittavan tiedon 
kerääminen hankkeesta ja Natura 2000 -alueesta. Tämä on yleensä iteratiivinen prosessi, 
jonka vaiheita toistetaan, kunnes on kerätty tarvittavat tiedot. Jos alustavassa 
tutkimuksessa ja analysoinnissa ilmenee, että tiedoissa on puutteita, tietoja voi olla 
tarpeen täydentää ekologista lähtötilannetta koskevalla selvityksellä ja 
kenttätutkimuksella. Kuten edellä todettiin, on tärkeää, että asianmukainen arviointi 
perustuu alan parhaaseen tieteelliseen tietoon, jotta voidaan poistaa kaikki 
perusteltu tieteellinen epäilys ehdotettujen rakennustöiden vaikutuksista kyseiseen 
alueeseen. 
 
Yksityiskohtaisissa selvityksissä ja kenttätutkimuksissa olisi keskityttävä niihin lajeihin ja 
luontotyyppeihin, joiden suojelemiseen alue on osoitettu ja joihin ehdotetut työt voivat 
vaikuttaa. Niiden herkkyyttä vaikutuksille tulisi analysoida ottaen huomioon mahdollinen 
vuorovaikutus hankkeen toimien (esim. tyyppi, laajuus ja menetelmät) ja kyseisten 
luontotyyppien ja lajien (esim. sijainti. ekologiset tarpeet ja elintärkeät alueet) välillä. 
 
Kenttätutkimusten on oltava riittävän perusteellisia ja pitkäkestoisia, jotta niissä 
voidaan ottaa huomioon ekologisen tilan vaihtelu vuodenajasta ja jopa vuodesta toiseen. 
Jos esimerkiksi jotakin lajia tarkastellaan kenttätutkimuksessa talvella muutaman päivän 
ajan, tutkimuksesta ei saada tietoa siitä, miten laji hyödyntää luontotyyppejä muina, 
tärkeämpinä vuodenaikoina (esim. muutto- tai vaellusaikana taikka lisääntymisaikana). 
 
Luontoviranomaisten, tieteellisten asiantuntijoiden, tutkijoiden ja luonnonsuojelujärjestöjen 
kuuleminen prosessin alkuvaiheessa auttaa saamaan kattavan kuvan alueesta, sen 
lajeista tai luontotyypeistä sekä tutkittavien vaikutusten luonteesta. Nämä eri toimijat 
osaavat myös antaa neuvoja tuoreimmasta tieteellisestä tiedosta, jota alueesta ja sillä 
olevista EU:n suojelemista lajeista ja luontotyypeistä on saatavilla, sekä muista 
lähtötilannetta kartoittavista tutkimuksista ja kenttätutkimuksista, jotka saattavat olla 
tarpeen hankkeen todennäköisten vaikutusten arvioinnissa. 
 
Haitallisten vaikutusten määrittäminen 
 
Kun kaikki tarvittava lähtötilannetta kuvaava tieto on kerätty, voidaan arvioida 
suunnitelman tai hankkeen vaikutuksia Natura-alueeseen. Vesivoimahankkeiden 
mahdollisten haitallisten vaikutusten kuvaaminen (ks. luku 3) auttaa sen selvittämisessä, 
millaisia vaikutuksia tulisi pitää silmällä. On selvää, että hankkeista aiheutuu erilaisia 
vaikutuksia ja niitä on arvioitava tapauskohtaisesti. Näin todetaan myös asiassa 
Waddenzee annetussa tuomiossa (ks. edellä): ”kyseiseen suunnitelmaan tai hankkeeseen 
liittyvien tulevien vaikutusten arvioinnin yhteydessä niiden merkittävyys on määritettävä 
erityisesti sen alueen, jota tämä suunnitelma tai hanke koskee, ominaisuuksien ja 
erityisten ympäristöolosuhteiden valossa – –”. 
 

                                                           
51 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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Ensin selvitetään, mihin kaikkiin EU:n suojelemiin lajeihin tai luontotyyppeihin, joita varten 
kyseinen alue on osoitettu, vaikutukset voivat kohdistua ja mitä niistä olisi arvioitava 
tarkemmin. Tämä on tärkeää, sillä kaikilla lajeilla ja luontotyypeillä on oma ekologinen 
elinkiertonsa ja suojelutarpeensa. Niihin kohdistuvat vaikutukset vaihtelevat myös 
alueesta toiseen riippuen niiden suojelun tilasta ja kyseisen alueen ekologisesta tilasta. 
Kaikkien todettujen vaikutusten osalta tulisi arvioida niiden suuruutta, lajia, laajuutta, 
kestoa, voimakkuutta ja ajoitusta. 
 
Asianmukaisessa arvioinnissa kuuluu myös arvioida kaikkia suunnitelmaan tai 
hankkeeseen liittyviä seikkoja, joilla voi olla vaikutusta alueeseen. Niistä jokaista tulee 
arvioida vuorollaan (esim. ei ainoastaan rakennettavaa patoa vaan myös yhdysteitä tai 
muuta patoon liittyvää infrastruktuuria). Mahdollisia vaikutuksia tulee myös tarkastella 
kunkin sellaisen lajin tai luontotyypin osalta, jonka suojeluun alue on osoitettu (voidaan 
kutsua myös alueen ominaisuuksiksi tai kohdeominaisuuksiksi, englanniksi ”feature” tai 
”target feature”). Eri ominaisuuksiin kohdistuvia vaikutuksia pitäisi tarkastella yhdessä ja 
suhteessa toisiinsa, jotta saadaan selville myös niiden välinen vuorovaikutus. 
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Asianmukaisen arvioinnin vaiheet (mukautettu lähteestä Euroopan komissio, 2014). 

 

MÄÄRITETÄÄN, 

KOHDISTUUKO ALUEEN 

KOSKEMATTOMUUTEEN 

JÄLKIVAIKUTUKSIA 

MÄÄRITETÄÄN 

TUTKITTAVA ALUE 

SELVITETÄÄN 

NATURA 2000 -ALUEEN 

TAI -ALUEIDEN 

SUOJELUTAVOITTEET 

ARVIOIDAAN VAIKUTUKSIA JA 

NIIDEN MERKITTÄVYYTTÄ 

suhteessa suojelun kohteena oleviin 

luontotyyppeihin, lajien 

elinympäristöihin, lajeihin ja alueen 

ekologiseen rakenteeseen ja 

toimintaan 

SELVITETÄÄN ARVIOINNISSA 

HUOMIOITAVAT EKOLOGISET 

ERITYISPIIRTEET  

LAADITAAN 

SEURANTA- 

OHJELMA 

KERÄTÄÄN 

OLEMASSA OLEVAA 

TIETOA JA TEHDÄÄN 

TARVITTAESSA LISÄÄ 

KENTTÄTUTKIMUKSIA 

JA SELVITYKSIÄ 

KUULLAAN 

TOIMIVALTAISIA 

VIRANOMAISIA JA 

SIDOSRYHMIÄ 

KERÄTÄÄN TIETOA 

MUISTA 

SUUNNITELMISTA JA 

HANKKEISTA  

kumulatiivisten 

vaikutusten arviointia 

varten 

MÄÄRITETÄÄN/ 

ARVIOIDAAN  

ENNALTA EHKÄISEVÄT JA 

LIEVENTÄVÄT TOIMET 

vaikutusten poistamiseksi tai 

lieventämiseksi tasolle, joka ei 

ole merkittävä  
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Arvioinnissa keskitytään EU:n tärkeinä pitämiin lajeihin ja luontotyyppeihin, joiden 
suojeluun alue on osoitettu, mutta on muistettava, että ne ovat monimutkaisessa 
vuorovaikutuksessa muihin lajeihin ja luontotyyppeihin sekä fyysiseen ympäristöönsä. 
Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella kaikkia ekosysteemin rakenteen, toiminnan ja 
vuorovaikutuksen olennaisia osia. Niiden pienilläkin muutoksilla voi olla haitallisia 
vaikutuksia alueella esiintyviin luontotyyppeihin ja lajeihin. 
 
Vaikutukset on ennustettava mahdollisimman tarkasti, ja ennusteiden perusta on 
selvitettävä ja kirjattava asianmukaiseen arviointiin (arviointikertomukseen tulee siis 
sisällyttää selkeä selvitys vaikutusennusteen varmuusasteesta, sillä se on tärkeää, koska 
arvioinnissa on voitava päätellä vaikutukset niin, ettei niiden suhteen jää tieteellisesti 
perusteltua epäilystä). Kuten kaikki vaikutustenarvioinnit myös asianmukainen arviointi 
tulisi jäsentää niin, että voidaan varmistaa, että ennusteet voidaan tehdä mahdollisimman 
puolueettomasti ja määrällisesti esitettävien arviointiperusteiden perusteella. Tämä 
helpottaa myös lieventävien toimenpiteiden suunnittelua ennakoitujen vaikutusten 
poistamiseksi tai niiden lieventämiseksi ei-merkittävälle tasolle. 
 
Mahdollisten vaikutusten arvioinnissa on tärkeää muistaa se, että vaikutuksia voi ilmetä 
missä tahansa vesivoimalaitoksen rakentamisen vaiheessa rakennustöistä laitoksen 
käyttöön, hoitoon, tekniseen uudistamiseen tai käytöstä poistamiseen asti. Vaikutukset 
voivat olla tilapäisiä tai pysyviä, aiheutua alueen sisällä tai sen ulkopuolella, olla 
kumulatiivisia ja esiintyä hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. 
 
Vaikutusten ennustamisen yleisiä menetelmiä 
 
Asianmukaisessa arvioinnissa vaikutusten laajuutta on arvioitava hyvien käytäntöjen 
mukaisilla tekniikoilla ja menetelmillä. 

- Suoria mittauksia voidaan hyödyntää esimerkiksi hävinneiden ja vaikutusten piiriin 
kuuluvien luontotyyppien alan määrittämisessä tai lajien kantojen, elinympäristöjen ja 
yhteisöjen suhteellisen häviämisen mittaamiseen. 

- Vuokaavioiden sekä verkko- ja järjestelmäkaavioiden avulla voidaan selvittää välittömistä 
vaikutuksista aiheutuvien vaikutusten ketjuja. Välillisiä vaikutuksia kutsutaan toisen, 
kolmannen jne. asteen vaikutuksiksi sen mukaan, miten ne aiheutuvat. 
Järjestelmäkaaviot ovat verkkokaaviota joustavampia keskinäisten suhteiden 
kuvaamiseen. 

- Määrällisillä ennustemalleilla voidaan tehdä matemaattisia ennusteita, jotka perustuvat 
vaikutusten voimaa ja suuntaa koskeviin tietoihin ja oletuksiin. Malleista voidaan päätellä 
ennusteita, jotka ovat johdonmukaisia aiemman ja nykytiedon kanssa (trendianalyysi, 
skenaariot ja muita olennaisia paikkoja koskeviin tietoihin perustuvat analogiat), ja tehdä 
intuitiivisia ennusteita. Normatiivisessa mallintamisessa edetään toivotusta tuloksesta 
taaksepäin ja arvioidaan, saavutetaanko tavoitteet esitetyssä hankkeessa. Ennustava 
mallintaminen on usein keskeisessä asemassa, sillä päävaikutukset aiheutuvat usein 
hydromorfologisen rakenteen muutoksista, jotka johtavat vedenalaisen eliöstön kannalta 
vakaviin sedimentin kulkeutumisen muutoksiin. 

- Populaatiotason tutkimukset voivat olla avuksi määritettäessä esimerkiksi lintujen, 
lepakoiden tai merinisäkäslajien populaatioihin eli kantoihin kohdistuvia vaikutuksia. 

- Paikkatietojärjestelmiä (GIS) käytetään alueellisten suhteiden, kuten rajoitusten 
päällekkäisyyden, mallintamiseen taikka herkkien alueiden tai luontotyyppien häviämisen 
kartoittamiseen. Paikkatietojärjestelmissä yhdistellään tietokonepohjaista kartografiaa, 
tallennettuja karttatietoja ja tietokantojen hallintajärjestelmien tallennusattribuutteja, kuten 
maan käyttö tai kaltevuus. Paikkatietojärjestelmiin tallennettuja muuttujia voidaan 
katsella, yhdistellä ja analysoida nopeasti. 
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- Aiempia vastaavia vesivoimahankkeita koskevista tiedoista voi olla hyötyä etenkin, jos 
niiden määrällisiä ennusteita on seurattu käytännössä. 

- Asiantuntijoiden lausuntoja ja arvioita voidaan saada vastaavien aiempien hankkeiden 
yhteydessä saaduista kokemuksista ja järjestetyistä kuulemisista sekä paikallisilta 
asiantuntijoilta, jotka tuntevat alueen. 

- Kuvaus ja korrelaatio: Fyysiset tekijät (esim. vesiolosuhteet, virta ja substraatti) voivat 
liittyä suoraan lajien levinneisyyteen ja runsauteen. Jos fyysisten olosuhteiden kehitystä 
voidaan ennustaa, voidaan sen perusteella kenties ennustaa myös luontotyyppien ja 
kantojen kehitystä tai lajien ja luontotyyppien reaktioita. 

- Kapasiteettianalyyseissä selvitetään paineiden kynnysarvot, joiden alapuolella kantoja ja 
ekosysteemien toimintoja voidaan pitää yllä. Niissä pyritään määrittämään mahdolliset 
rajoittavat tekijät ja laatimaan matemaattisia yhtälöitä, joilla kuvataan luonnonvaran tai 
järjestelmän kapasiteettia kustakin rajoittavasta tekijästä aiheutuvan kynnysarvon 
suhteen. 

Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 ja 4 kohdan säännöksiä koskevat menetelmäohjeet  

 
Mahdollisten kumulatiivisten vaikutusten arviointi 
 
Kumulatiiviset vaikutukset ovat hyvin tärkeä osa arviointia. Niiden arviointia 
edellytetään lainsäädännössä, mutta sillä voi olla myös merkittäviä vaikutuksia 
suunnitelman tai hankkeen ja samalla alueella myöhemmin ehdotettavien suunnitelmien 
tai hankkeiden kannalta. Tämä koskee erityisesti vesivoimaa, sillä pientenkin 
vesivoimalaitosten kumulatiiviset vaikutukset voivat olla liian suuret, jotta niitä voitaisiin 
hyväksyä. 
 
Yksittäiset, kohtalaiset vaikutukset voivat olla yksinään merkityksettömiä, mutta useilla 
tällaisilla toimilla voi yhdessä arvioituina olla merkittävä vaikutus. Tämän vuoksi 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa viitataan myös vaikutuksiin, joita 
suunnitelmalla tai hankkeella on yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa. 
Direktiivissä ei selvennetä, mitkä muut suunnitelmat ja hankkeet kuuluvat säännöksen 
soveltamisalaan, mutta on selvää, että huomioon on otettava jo hyväksytyt ja toteutetut 
suunnitelmat tai hankkeet (olemassa olevat infrastruktuurit). Tässä yhteydessä voi olla 
apua vesipuitedirektiivin mukaisten vesienhoitosuunnitelmien tiedoista ja asiaan liittyvien 
Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmista. 
 
On myös hyvä ymmärtää, että ehdotetun suunnitelman tai hankkeen huomioiminen ei ole 
jäsenvaltiolta osoitus muiden samankaltaisten, tulevaisuudessa mahdollisesti 
ehdotettavien suunnitelmien tai hankkeiden puoltamisesta. Päin vastoin, jos alueella on jo 
hyväksytty yksi tai useampi hanke, voi ekologinen raja ylittyä alueen tulevien 
suunnitelmien tai hankkeiden kohdalla helpommin. 
 
Jos arvioitavaksi esitetään esimerkiksi peräkkäin useita Natura 2000 -alueille tai niiden 
ympärille rakennettavia vesivoimalaitoksia koskevia hakemuksia, voidaan ensimmäistä 
hanketta koskevassa arvioinnissa hyvinkin todeta, ettei laitos vaikuta alueeseen 
haitallisesti, mutta toista ja kolmatta hanketta ei välttämättä hyväksytä, koska niiden 
vaikutukset ovat yhdessä aiemman hankkeen vaikutusten kanssa riittävän suuret 
vaikuttamaan alueen koskemattomuuteen.  
 
Tässä yhteydessä on tärkeää, että vesivoimahankkeita tarkastellaan strategisesti ja 
yhdessä kohtuullisen laajan maantieteellisen alueen muiden hankkeiden kanssa, ei 
ainoastaan yksittäisinä ja erillisinä hankkeina. Kumulatiivisten vaikutusten arvioinnissa 
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olisi otettava huomioon kaikki valuma-alueen vesivoimalaitokset ja muut rakenteet 
riippumatta siitä, sijaitsevatko ne Natura 2000 -alueilla vai niiden ulkopuolella. 
 
Kumulatiivisten vaikutusten määrittämisessä olisi mielellään kuultava tiiviisti asianomaisia 
viranomaisia, joilla on käytettävissään tietoa muista suunnitelmista ja hankkeista, jotka on 
otettava huomioon. Lisäksi olisi hyödynnettävä vesipuitedirektiivin mukaisia 
vesienhoitosuunnitelmia, sillä niihin on koottu tietoa koko valuma-alueen vesiympäristöön 
kohdistuvista paineista ja vaikutuksista. 
 
Mahdollisia kumulatiivisia vaikutuksia olisi arvioitava laadullisten perusteiden lisäksi myös 
suhteessa luotettavaan lähtötilannetta koskevaan tietoon. Kumulatiivisten vaikutusten 
arvioinnin olisi oltava olennainen osa yleistä arviointia eikä vain sivuhuomio 
arviointiprosessin lopussa. 
 
 
Vaikutusten merkittävyyden määrittäminen 
 
Kun vaikutukset on selvitetty (ks. myös kohta 4.7), on arvioitava niiden merkittävyyttä52 
alueella olevien lajien ja luontotyyppien suojelutavoitteiden kannalta.  
 
Merkittävyyden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon seuraavat muuttujat: 
 
- Kohdeominaisuutta (eli lajia tai luontotyyppiä, jonka suojeluun alue on osoitettu) 

koskevat määrälliset muuttujat: esim. kuinka paljon kyseisen lajin elinympäristöä tai 
kyseistä luontotyyppiä häviää. Joidenkin Natura 2000 -alueilla esiintyvien lajien tai 
luontotyyppien (esim. ensisijaisesti suojeltavien luontotyyppien ja lajien) osalta jo 
yhdenkin yksikön tai pienen pinta-alaprosentin menetys voi olla merkittävä vaikutus. 
Muiden kohdalla merkittävyyden kynnys voi olla korkeampi. Merkittävyyden raja 
riippuu lajista ja luontotyypistä, niiden suojelun tilasta kyseisellä alueella ja niiden 
tulevaisuudennäkymistä. 
 

- Kohdeominaisuutta koskevat laadulliset muuttujat: vaikutusten merkittävyydessä tulisi 
ottaa määrällisistä muuttujista riippumatta huomioon kohdeominaisuuden esiintymisen 
laatu. Kyseessä voi olla esimerkiksi 

 tietyn seudun tai maan ainoa alue, jolla kyseistä kohdeominaisuutta esiintyy 
(kohdeominaisuutta voi esiintyä alueella runsaasti, mutta sitä suojellaan, koska 
sitä ei esiinny missään muualla) 

 alue, jonka lajin esiintymä on merkittävä (esim. esiintymän ydinalue tai suuria 
edustavien ryhmien alueita) 

 alue, joka on lajin levinneisyysalueen rajalla (otettava huomioon 
ilmastonmuutoksen mahdolliset tulevat vaikutukset). 

 
- Alueen merkitys lajin biologialle esim. lisääntymisalueena (esim. pesimä- ja 

kutupaikat), ruokailualueena, suojapaikkana, muutto- tai vaellusreittinä tai 
pysähdyspaikkana. 
 

- Kohdeominaisuuden ja alueen koskemattomuuden säilyttämisen edellyttämät 
ekologiset toiminnot ja rakenteet. 
 

                                                           
52 Merkittävyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä vaikutusten merkittävyyttä. Sitä ei pidä sekoittaa 

tarpeellisuusselvitysvaiheeseen, jossa painotetaan merkittävien vaikutusten todennäköisyyttä. 



 

84 

Jos merkittävyyden asteesta on epäilystä tai erimielisyyttä, yhteisymmärryksen pohjaksi 
on paras hakea hyväksyntää laajemmalta asiantuntijayhteisöltä, kuten vaikutuksen 
kohteena olevaa ominaisuutta tuntevilta alueellisilta ja/tai kansallisilta asiantuntijoilta. 
 
Se määrittäminen, vaikuttavatko toimet alueen koskemattomuuteen 
 
Kun hankkeen vaikutukset on ennakoitu mahdollisimmat tarkasti, niiden merkittävyys 
arvioitu ja mahdolliset lieventävät toimenpiteet selvitetty, asianmukaisessa arvioinnissa on 
arvioitava, vaikuttavatko vaikutukset Natura 2000 -alueen koskemattomuuteen. 
 
”Koskemattomuus” liittyy tässä yhteydessä selvästi ekologiseen koskemattomuuteen. 
Alueen koskemattomuus voidaan määritellä koko alueen ekologisen rakenteen, toiminnan 
ja ekologisten prosessien summana tai niiden luontotyyppien, 
luontotyyppikokonaisuuksien ja/tai lajien kantojen summana, joiden suojeluun alue on 
osoitettu. Alueen koskemattomuutta voidaan pitää erinomaisena, jos saavutetaan alueen 
luontainen potentiaali sen suojelutavoitteiden täyttymiseen, säilytetään sen kyky korjata ja 
uudistaa itseään dynaamisissa olosuhteissa ja alueen hoidossa tarvitaan vain vähän 
ulkoista tukea. 
 
Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi vaikutukseksi ei katsota sitä, jos 
suunnitelma tai hanke heikentää alueen ulkonäköä tai esteettistä laatua tai aiheuttaa 
merkittäviä vaikutuksia muihin lajeihin tai luontotyyppeihin kuin niihin, joiden vuoksi alue 
on nimetty Natura 2000 -alueeksi. Toisaalta, jos johonkin lajeista tai luontotyypeistä, 
joiden suojeluun alue on osoitettu, kohdistuu merkittäviä vaikutuksia, vaikuttavat 
toimet väistämättä myös alueen koskemattomuuteen. 
 
Ilmaus ”alueen koskemattomuus” osoittaa, että arvioinnissa keskitytään tiettyyn 
alueeseen. Tämä tarkoittaa, että koko alueella tai alueen osassa aiheutuvia vahinkoja ei 
voida puolustella sillä, että alueen luontotyyppien ja lajien suojelun taso pysyy koko 
jäsenvaltion tasolla suotuisana. 
 
Käytännössä alueen koskemattomuuden arvioinnissa olisi keskityttävä erityisesti sen 
määrittämiseen, estääkö hanke alueen suojelutavoitteiden saavuttamisen ja 

 aiheuttaako se muutoksia kohdeominaisuuksien (eli alueella suojeltavan lajin tai 
luontotyypin) kannalta tarpeellisiin merkittäviin ekologisiin toimintoihin 

 pienentääkö se merkittävästi kyseisen alueen kohdeominaisuuksina olevien 
luontotyyppien esiintymisaluetta (tässä yhteydessä huomioidaan myös 
heikompilaatuiset alueet) tai lajien kantojen elinkykyä 

 vähentääkö se alueen monimuotoisuutta 

 johtaako se alueen pirstaloitumiseen 

 vähentääkö tai heikentääkö se alueen keskeisiä piirteitä (esim. puiden peittämä ala 
tai säännöllinen vuotuinen tulviminen), joista kohdeominaisuuden tila riippuu 

 aiheuttaako se kohdelajin kuolleisuutta. 
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Toimenpiteiden määrittäminen haitallisten vaikutusten estämiseksi 
 
Jos luontotyyppidirektiivin 6 artiklan mukaisessa, vesivoimalaitoksen rakentamista  
koskevan suunnitelman tai hankkeen 
arvioinnissa todetaan useita 
Natura 2000 -alueeseen kohdistuvia 
haitallisia vaikutuksia, suunnitelmaa tai 
hanketta ei silti välttämättä tarvitse 
automaattisesti hylätä. Mahdollisten 
vaikutusten vakavuudesta riippuen voi 
olla mahdollista toteuttaa (lisää) 
 
lieventäviä toimenpiteitä, joilla 
vaikutukset saadaan poistettua tai ainakin lievennettyä ei-merkittävälle tasolle, jos 
hankkeeseen ei ole aiemmin sisällytetty tällaisia suojelutoimia.  
 
 
Vaikutustenarvioinnin tapaan myös lieventävien toimenpiteiden määrittämisen on 
perustuttava vahvaan ymmärrykseen kohteena olevista lajeista tai luontotyypeistä 
sekä hankkeen edistäjän, toimivaltaisen viranomaisen ja suojeluasiantuntijoiden väliseen 
vuoropuheluun. 
 
 
Lieventävissä toimenpiteissä voidaan muuttaa vesivoimasuunnitelman tai -hankkeen 
kokoa, sijaintia, mallia tai teknologiaa (esim. vaellusesteiden ja/tai turbiineista kaloille 
aiheutuvien vammojen ehkäiseminen). Ne voivat olla myös rakennus- tai käyttövaiheen 
tilapäisiä muutoksia (esim. veden pilaantumisen välttämiseksi, jos alajuoksulla on 
kohdelajien herkkiä kantoja tai niiden osia). Vesivoimalaitoksia koskevia lieventäviä 
toimenpiteitä käsitellään tarkemmin luvussa 3. 
 
Jokaisen ehdotetun lieventävän toimenpiteen osalta on tärkeää 

 selittää, miten toimenpiteet ehkäisevät tiedossa olevia alueeseen kohdistuvia 
haitallisia vaikutuksia tai lieventävät niitä ei-merkittävälle tasolle 

 esittää näyttöä siitä, miten ja kenen toimesta toimenpiteet turvataan ja toteutetaan 

 esittää näyttöä toimenpiteiden onnistumistodennäköisyyden luotettavuudesta 

 esittää hanketta tai suunnitelmaa koskevien toimenpiteiden aikataulu 

 esittää näyttöä siitä, miten toimenpiteitä seurataan ja miten lisätoimenpiteitä otetaan 
käyttöön, jos vaikutuksia ei saada lievennettyä tarpeeksi. 

 
Kun sopivat lieventävät toimenpiteet on saatu määritettyä ja suunniteltua tarkasti, 
suunnitelma tai hanke voidaan hyväksyä luontotyyppidirektiivin 6 artiklassa säädetyn 
arviointimenettelyn mukaisesti edellyttäen, että 1) lieventävillä toimenpiteillä varmistetaan, 
etteivät vaikutukset ole merkittäviä alueen suojelutavoitteiden kannalta, ja 2) että 
toimenpiteet toteutetaan olennaisena osana hanketta. 
 
Jos alueeseen kohdistuu lieventävien toimenpiteiden jälkeenkin merkittäviä 
jälkivaikutuksia, on selvitettävä vaihtoehtoisia ratkaisuja (esim. hankkeelle eri 
toteutuspaikka, rakennustöiden laajuuden tai toteutustavan muuttaminen tai 
vaihtoehtoisten prosessien määrittäminen). Jos tällaisia ei ole, suunnitelma tai hanke 
voidaan yhä hyväksyä poikkeustapauksessa, jos 6 artiklan 4 kohdan ehdot täyttyvät ja 
hyväksytään soveltuvia toimenpiteitä, joilla korvataan jäljelle jäävät merkittävät 
haittavaikutukset niin, ettei Natura 2000 -verkosto vaarannu.  
 

Lieventämistapa Ensisijaisuus 

Vaikutusten välttäminen 
lähteellä 

Suurin 
 
 
 
 

Pienin 

 Vaikutusten vähentäminen 
lähteellä 

Vaikutusten lieventäminen 
alueella 

Vaikutusten lieventäminen 
vastaanottajissa 
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5.3.3 Asianmukaisen arvioinnin johtopäätökset 

 
Toimivaltainen viranomainen päättää suunnitelman tai hankkeen hyväksymisestä 
asianmukaisen arvioinnin johtopäätösten perusteella. Se voi tehdä päätöksensä vasta 
varmistuttuaan siitä, ettei suunnitelma tai hanke vaikuta alueen koskemattomuuteen. Jos 
arvioinnissa päädytään myönteiseen johtopäätökseen, jonka mukaan ei ole perusteltua 
tieteellistä epäilystä siitä, ettei suunnitelma tai hanke vaikuta alueeseen, toimivaltainen 
viranomainen voi hyväksyä suunnitelman tai hankkeen. 
 
Ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti arvioinnissa ei siis pyritä osoittamaan, 
että vaikutuksia aiheutuu, vaan siinä on osoitettava, että niitä ei aiheudu (asia C-
157/96). Unionin tuomioistuin on vahvistanut tämän periaatteen monissa tuomioissaan. 
Asiassa Waddenzee (C-127/02) antamassaan tuomiossa 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 – – suunnitelmasta tai hankkeesta kyseisen alueen 
koskemattomuudelle aiheutuvien haitallisten vaikutusten puuttuminen on epävarmaa, 
toimivaltaisen viranomaisen on kieltäydyttävä hyväksymästä sitä.” Toisin sanoen 
viranomaisen on varmistuttava siitä, ettei suunnitelma tai hanke vaikuta alueen 
koskemattomuuteen, niin, ettei asiasta jää perusteltua tieteellistä epäilystä.  
 
Asianmukainen arviointi ja siinä tehdyt johtopäätökset tulisi dokumentoida selkeästi. 
Arviointikertomuksessa tulisi osoittaa riittävän tarkasti, miten lopulliseen päätökseen 
päädyttiin ja minkä tieteellisen näytön perusteella se tehtiin. 
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5.4 Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 4 kohtaan perustuvat poikkeukset 
 
Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 4 kohdassa säädetään poikkeuksesta 6 artiklan 3 kohdan 
sääntöön. Poikkeusta ei sovelleta automaattisesti, vaan hankkeen tai suunnitelman 
edistäjä voi päättää, haluaako se hakea lupaa poikkeusmenettelyyn. Kyseisessä 6 artiklan 
4 kohdassa määritetään ehdot, joiden on täytyttävä, ja vaiheet, joita on noudatettava, 
ennen kuin toimivaltainen kansallinen viranomainen voi hyväksyä suunnitelman tai 
hankkeen, jonka on katsottu 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaikuttavan alueen 
koskemattomuuteen. 
 
Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 4 kohta edellyttää, että toimivaltaiset viranomaiset 
varmistavat seuraavien ehtojen täyttymisen ennen kuin päättävät, hyväksytäänkö 
suunnitelma tai hanke, joka voi vaikuttaa haitallisesti alueeseen: 

 Ehdotetusta vaihtoehdosta aiheutuu Natura 2000 -alueen luontotyypeille, lajeille ja 
koskemattomuudelle vähiten vahinkoa, eikä sille ole toteutettavissa olevaa 
vaihtoehtoa, joka ei vaikuttaisi alueen koskemattomuuteen. 

 Suunnitelman tai hankkeen hyväksymiselle on erittäin tärkeän yleisen edun 
kannalta pakottavia syitä. 

 Kaikki tarvittavat korvaavat toimenpiteet on toteutettu sen varmistamiseksi, että 
Natura 2000 -verkoston yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. 

 
Sillä ei ole väliä, missä järjestyksessä näitä ehtoja tarkastellaan, sillä jokainen vaihe 
määrittää, tarvitaanko seuraavaa vaihetta. Esimerkiksi jos suunnitelmalle tai hankkeelle 
löydetään vaihtoehto, ei ole järkeä tarkastella, onko alkuperäinen suunnitelma tai hanke 
yleisen edun kannalta pakottavan tärkeä, tai suunnitella sopivia korvaavia toimenpiteitä, 
sillä suunnitelmaa tai hanketta ei kuitenkaan voida hyväksyä, koska sille on olemassa 
toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. 
 
Vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttumisen osoittaminen 
 
Vaihtoehtoja voidaan etsiä melko laajasti, ja prosessin tulisi liittyä suunnitelman tai 
hankkeet yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin. Vaihtoehtoinen ratkaisu voi olla esimerkiksi 
vaihtoehtoinen sijainti, rakennustöiden eri laajuus tai suunnitelma, eri rakennusmenetelmä 
tai vaihtoehtoiset uusiutuvan energian tuottamisen prosessit ja tavat. Vaatimus liittyy 
läheisesti myös vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohdan d alakohtaan, joka edellyttää 
viranomaisia varmistamaan, ettei ole olemassa ympäristön kannalta parempia keinoja.53 
 
Vaikka vaatimus vaihtoehtojen etsimisestä kuuluu 6 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan, 
käytännössä suunnittelusta vastaavan tahon on hyödyllistä harkita kaikkia mahdollisia 
vaihtoehtoja niin varhaisessa vaiheessa rakennushankkeen suunnittelua kuin mahdollista. 
Jos jo tässä vaiheessa löytyy sopiva vaihtoehtoinen ratkaisu, joka ei ole omiaan 
vaikuttamaan merkittävästi Natura 2000 -alueeseen, se voidaan hyväksyä välittömästi 
eikä asianmukaista arviointia tarvita (muuta ympäristöarviointia voidaan kuitenkin vaatia). 
 
Jos hankkeelle kuitenkin tehdään asianmukainen arviointi, jossa todetaan, ettei vaikutusta 
alueen koskemattomuuteen voida välttää, toimivaltaisen viranomaisen on selvitettävä, 
onko olemassa vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kaikki toteutettavissa olevat vaihtoehdot tulisi 
analysoida, erityisesti niiden suhteellinen vaikutus Natura 2000 -alueen suojelutavoitteisiin 
ja koskemattomuuteen. 
 

                                                           
53 Ks. CIS-ohjeasiakirja nro 20. 
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Jos löydetään toteutettavissa oleva vaihtoehtoinen ratkaisu, joka täyttää hankkeen 
tavoitteet, sille on tehtävä uusi asianmukainen arviointi, jos se on omiaan vaikuttamaan 
merkittävästi samaan tai johonkin toiseen Natura 2000 -alueeseen. Jos vaihtoehto on 
alkuperäisen ehdotuksen kaltainen, uudessa arvioinnissa voidaan yleensä hyödyntää 
pitkälti ensimmäisessä arvioinnissa käytettyjä tietoja. 
 
Erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syyt 
 
Jos vaihtoehtoisia ratkaisuja ei löydy tai jos niillä on alueen suojelutavoitteiden tai 
koskemattomuuden kannalta vielä haitallisempia vaikutuksia, toimivaltaisten 
viranomaisten on selvitettävä, onko erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavia 
syitä54, joiden perusteella suunnitelma tai hanke voidaan hyväksyä, vaikka se voi 
vaikuttaa yhden tai useamman Natura 2000 -alueen koskemattomuuteen. 
 
Direktiivissä ei määritellä, mikä katsotaan erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottavaksi syyksi. Sanamuodosta käy kuitenkin selväksi, että voidakseen tulla 
hyväksytyksi 6 artiklan 4 kohdan nojalla, suunnitelman tai hankkeen on täytettävä 
seuraavat kolme ehtoa: 

 Sen on oltava yleisen edun mukainen. Sanamuodosta käy selvästi ilmi, että vain 
yleistä etua voidaan pitää yhtä tärkeänä kuin direktiivin suojelutavoitteita. Tämä 
tarkoittaa, että yksityisten toimijoiden hankkeet voidaan huomioida vain, jos 
osoitetaan, mitä yleistä etua ne palvelevat (asia C-182/10, Solvay ym., 71–
79 kohta). 

 Suunnitelman tai hankkeen toteuttamiseen on oltava pakottavat syyt. Pakottavalla 
tarkoitetaan tässä selvästi sitä, että hankkeen on oltava yhteiskunnalle välttämätön, 
ei pelkästään toivottu tai hyödyllinen. 

 Suunnitelman tai hankkeen on oltava erittäin tärkeän edun mukainen. On 
osoitettava, että suunnitelman tai hankkeen toteuttaminen on tärkeämpää kuin 
kyseisen Natura 2000 -alueen suojeleminen sen suojelutavoitteiden mukaisesti. On 
selvää, että kaikenlaiset luonteeltaan yhteiskunnalliset tai taloudelliset yleiset edut 
eivät riitä ehdon täyttymiseen etenkään, kun niitä tarkastellaan suhteessa direktiivillä 
suojeltujen etujen erityiseen painoarvoon (ks. esim. direktiivin johdanto-osan neljäs 
kappale, jossa viitataan ”yhteisön luonnon perintöön”). On myös perusteltua olettaa, 
että yleinen etu voi olla erittäin tärkeä vain, jos se on luonteeltaan pitkäaikainen. 
Lyhytaikaiset taloudelliset edut tai muut edut, joista on yhteiskunnalle vain 
lyhytaikaista hyötyä, eivät ole riittävän tärkeitä ohittamaan direktiivillä turvatut pitkän 
aikavälin suojelutavoitteet. 

 
Erittäin tärkeään yleiseen etuun liittyvät ehdot ovat vieläkin tiukemmat silloin, jos 
suunnitelma tai hanke on omiaan vaikuttamaan sellaisen Natura 2000 -alueen 
koskemattomuuteen, jolla esiintyy ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä ja/tai lajeja, jos 
vaikutukset kohdistuvat näihin luontotyyppeihin ja/tai lajeihin. Erittäin tärkeän yleisen edun 
kannalta pakottavat syyt voidaan hyväksyä vain, jos ne liittyvät 

 ihmisten terveyteen tai yleiseen turvallisuuteen tai 

 ympäristöön kohdistuviin ensisijaisen tärkeisiin suotuisiin vaikutuksiin taikka 

 muihin erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottaviin syihin, jos komissio on 
antanut asiasta lausunnon ennen suunnitelman tai hankkeen hyväksyntää. 

 

Vuokaavio 6 artiklan 4 kohdan ehdoista 
                                                           
54 Käsitettä käytetään myös vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohdassa. 
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Korvaavat toimenpiteet 
 

Suunnitelma/hanke voi vaikuttaa 

alueen koskemattomuuteen. 

Onko vaihtoehtoisia ratkaisuja?   

EI 

Esiintyykö alueella ensisijaisesti 

suojeltavia luontotyyppejä tai 

lajeja, joihin suunnitelma/hanke voi 

vaikuttaa? 

Onko erittäin tärkeän yleisen edun 

kannalta pakottavia syitä? 

Onko ihmisen terveyteen tai 

turvallisuuteen liittyviä näkökohtia 

tai tärkeitä suotuisia 

ympäristövaikutuksia? 

Ei voida hyväksyä. 

Voidaan hyväksyä. 

On toteutettava korvaavia 

toimenpiteitä. 

Voidaan hyväksyä muiden erittäin 

tärkeän yleisen edun kannalta 

pakottavien syiden nojalla komission 

kuulemisen jälkeen.  

On toteutettava korvaavia 

toimenpiteitä. 

Ei 

Ei 

Kyllä 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Kyllä 
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Jos vaihtoehtoisia ratkaisuja ei löydy ja hankkeen toteuttamiselle on erittäin tärkeän 
yleisen edun kannalta pakottavia syitä, viranomaisten on varmistettava, että ennen 
hankkeen aloittamista hyväksytään ja toteutetaan korvaavat toimenpiteet. Korvaavat 
toimenpiteet ovat viimeinen vaihtoehto, johon turvaudutaan vain silloin, jos päätös on 
tehty edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti. 
 
Tiukasti katsottuna korvaavat toimenpiteet ovat hankkeesta riippumattomia ja ne 
toteutetaan pääsääntöisesti hankkeen ulkopuolella. Niillä on voitava korjata 
täysimääräisesti alueelle ja sen kohdeominaisuuksille aiheutuneet vahingot, ja niiden on 
oltava riittäviä sen varmistamiseksi, että Natura 2000 -verkoston yleinen kokonaisuus 
säilyy yhtenäisenä. 
 
Jotta voidaan varmistaa Natura 2000:n yleisen kokonaisuuden yhtenäisyys, suunnitelman 
tai hankkeen yhteydessä ehdotettujen korvaavien toimenpiteiden tulisi erityisesti 

 edistää vaikutusten kohteena olevien luontotyyppien ja lajien suojelua kyseisellä 
luonnonmaantieteellisellä alueella taikka lajien samalla levinneisyysalueella, 
muutto- tai vaellusreitillä tai talvehtimisalueella kyseisessä jäsenvaltiossa 

 tarjota toiminnot, jotka ovat verrattavissa niihin, joiden perusteella alkuperäinen 
alue valittiin, erityisesti riittävän maantieteellisen levinneisyyden osalta 

 täydentää tavanomaisia direktiiviin perustuvia tehtäviä eli ne eivät saa korvata 
olemassa olevia sitoumuksia, kuten Natura 2000 -alueiden hoito- ja 
käyttösuunnitelmien täytäntöönpanoa. 

 
Komission ohjeiden mukaan 6 artiklan 4 kohdan nojalla toteutettaviin korvaaviin 
toimenpiteisiin voi sisältyä yksi tai useampi seuraavista toimista: 

 luodaan uudelleen vastaava luontotyyppi tai parannetaan biologisesti 
huonontunutta luontotyyppiä olemassa olevalla suojelualueella edellyttäen, että 
toimet menevät alueen suojelutavoitteita pidemmälle eivätkä vahingoita muita 
kyseisen alueen Natura 2000 -kohdeominaisuuksia 

 luodaan uudelleen vastaava luontotyyppi tai parannetaan biologisesti 
huonontunutta luontotyyppiä suojelualueen ulkopuolella ja sisällytetään tämä alue 
Natura 2000 -verkostoon 

 lisätään Natura 2000 -verkostoon uusi alue, joka on laadultaan ja kunnoltaan 
vastaava tai parempi kuin alkuperäinen alue55. 

 
Haitallisten vaikutusten kohteeksi joutuneet luontotyypit ja lajit on korvattava vähintään 
vastaavassa suhteessa. Koska huonontuneiden luontotyyppien uudelleen luominen tai 
ennallistaminen on hyvin riskialtista ja tieteellisesti epävarmaa, on erittäin suositeltavaa 
soveltaa suurempaa suhdelukua kuin 1:1. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että 
toimenpiteillä todella on tarvittava korvaava vaikutus. 
 
Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tapauksiin, joissa suunnitelman tai 
hankkeen haitalliset vahingot kohdistuvat vaarantuneisiin luontotyyppeihin tai sellaisten 
lajien elinympäristöihin, joilla ekologisen toiminnan uudelleen saavuttaminen kestää hyvin 
pitkään. Kaikkien luontotyyppien ja lajien häviämistä ei välttämättä voida lainkaan korvata 
kohtuullisen ajan kuluessa, koska niiden kehittyminen voi kestää vuosikymmeniä. 
 
Kaikkia luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä ei voida korvata myöskään sen takia, että 
niiden ekologisia piirteitä ei voida jäljitellä tai luoda keinotekoisesti. Tämän vuoksi kaikkien 

                                                           
55 Jäsenvaltion viranomaisten on osoitettava lisättävä alue virallisesti suojelualueeksi Euroopan komission 

hyväksyttyä sen. 
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uusien vesivoimalaitosten edistäjien olisi perehdyttävä tiettyihin luontotyyppeihin ja lajeihin 
liittyviin korvaamismahdollisuuksiin hyvissä ajoin ennen kuin alkavat luonnostella 
suunnitelmaa tai hanketta. 
 
Korvaavat toimenpiteet on toteutettava ja saatettava kaikilta osin toimiviksi ennen 
suunnitelmaa tai hanketta koskevien töiden aloittamista. Tällä tavalla voidaan suojata 
lajeja ja luontotyyppejä haitallisilta vaikutuksilta tarjoamalla niille sopivia vaihtoehtoisia 
paikkoja korvaavalta alueelta. Jos tämä ei onnistu kaikilta osin, toimivaltaisten 
viranomaisten olisi vaadittava lisää korvaavia toimenpiteitä niiden väliaikaisten vahinkojen 
korvaamiseksi, joita aiheutuu odoteltaessa, että kaikki alkuperäiset toimenpiteet saadaan 
toteutettua. Korvaavia toimenpiteitä koskevat tiedot olisi toimitettava komissiolle heti, kun 
ne on hyväksytty suunnitteluprosessissa, jotta komissio voi perussopimusten valvojana 
arvioida, sovelletaanko luontotyyppidirektiiviä oikein. 
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Lyhenteet 
 

EU Euroopan unioni (EU-28) 

Natura 2000 Lintu- ja luontotyyppidirektiivien mukaisesti osoitetut ja 
Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet (yhteisön tärkeänä pitämäksi 
ehdotettu alue, yhteisön tärkeänä pitämä alue, erityisten 
suojelutoimien alue ja erityinen suojelualue) 

SEA Suunnitelmien ja ohjelmien strateginen ympäristöarviointi 

YVA Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi 
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