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ESIPUHE 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kehittäminen käynnistyi tielai-
toksessa Vt 3 arviointityöryhmän suositusten perusteella 1990. Tämä arvi-
ointimenettelyä koskeva ohje kuvastaa kehittämisen nykytilannetta. Menet-
telyä kehitetään edelleen eri hankkeissa kertyvien kokemusten pohjalta. 

Keväällä 1992 valmistui ehdotus arviointimenettelyä koskevaksi laiksi ja 
asetukseksi. Tässä ohjeessa esitetty menettely noudattaa ehdotusta. Ehdo-
tuksessa on kuitenkin tielaitoksen kannalta eräitä ongelmakohtia. On 
mandollista, että lopullinen laki poikkeaa ehdotuksesta, jolloin ohje on 
tästäkin syystä uusittava lain astuessa voimaan. 

Lainsäädännön valmistekm ollessa kesken korostuu ympäristöyhteistyöryh-
missä käytävän keskustelun ja hankkeiden joustavan ohjelmoinnin merki-
tys. Niiden hankkeiden lisäksi, jotka nyt ovat yhteistyöryhmien käsiteltävi-
nä, pitäisi suunnitteluohjelmien uudet hankkeet käydä ryhmissä läpi sen 
selvittämiseksi, minkälaista arviointimenettelyä ne voivat edellyttää. 

Laaja-alaisia ympäristövaikutuksia omaavien hankkeiden (moottoritiet, 
moottoriiikennetiet sekä näihin verrattavat hankkeet) ohjelmoinnissa tulisi 
varautua niihin virallisiin käsittelyvaiheisiin, jotka on kirjattu lakiehdotuk-
seen, vaikka vaiheiden täsmällinen sisältö ja järjestys vielä saattaa muuttua. 

Lakia on tarkoitus soveltaa siten, ettei se koske lain voimaan tullessa 
vireillä olevia hankkeita. Vireillä olon määrittelytapa voi silti johtaa siihen 
että lain mukainen arviointi on tehtävä sellaisistakin hankkeista, joiden 
yleissuunnittelu ja vaikutusarviointi on jo tielaitoksessa tehty. 

Niiden hankkeiden osalta, joiden vaikutukset ovat lähinnä seudullisia, oh-
jeessa esitetään sovellettua menettelyä joka noudattaa piirien eri esimerkki-
hankkeissaan käyttämiä ratkaisuja. Näitä ratkaisuja on syytä kehittää 
edelleen. Erityisesti tulisi painottaa suunnittelun alkuvaiheita, tavoitteiden 
asettamista ja tiedottamista. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisiä vaiheita on arvioin-
tiohjelman laadinta. Näiden ohjelmien laadintaa on syytä kehittää. Arvi-
oinnista tehtäviä selostuksia on jo sisällytetty tarveselvitysvaiheen tai 
yleissuunnittelun raportteihin, mutta lain edellyttämää käsittelyä varten 
niistä voi olla tarve laatia vielä erillinen versio. Koska nykyisen tielain 
mukaan hankkeesta päätetään vasta tiesuunnitelmaa vahvistettaessa, 
arviointiselostus joudutaan myös liittämään tiesuunnitelmaan. 

Helsingissä elokuussa 1992 

Tiehallitus / Kehittämiskeskus 
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Ympäristövaikutusten arviointi 	 rA 
YMPARISTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETI'ELY 

1. YM PÄRISTÖ VAIKUTUSTEN 
ARVIOINTIMENETFELY 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä sel-
vitetään ja esitetään, miten hankkeet vaikuttavat 
luontoon, rakennettuun ympäristöön ja yhteis-
kuntaan. 

1.1 Arviointimenettelyn lähtökohdat 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on 
kehitetty hankkeiden perinteisen teknis-talou-
dellisen arvioinnin laajentamiseksi, ottamaan 
huomioon sen, miten hankkeet vaikuttavat luon-
toon ja ihmisiin. Menettely otettiin käyttöön 
USA:ssa 1970-luvulla ja EY-maissa 1980-luvulla. 

Suomessa tiehankkeiden ympäristövaikutusten 
arviointia selvitettiin tielaitoksen, liikenneminis-
teriön ja ympäristöministeriön yhteistyönä 1989-
90 /8,9/. Arviointimenettelyn käyttöön otto 
tielaitoksessa käynnistyi 1990 /7/. 

Keväällä 1991 solmittiin YK:n Euroopan talous-
neuvoston jäsenmaiden yleissopimus hankkei-
den valtioiden rajat ylittävien ympäristövaiku-
tusten arvioinnista /1/. Vuonna 1992 solmittu 
Euroopan talousalueen muodostamista koskeva 
ETA-sopimus merkitsee mm., että EY-maiden 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koske-
va ohje /2/ toteutetaan Suomessa. 

Vuonna 1991 ympäristöministeriö asetti työryh-
män valmistelemaan menettelyä koskevaa lakia. 
Työryhmän ehdotus valmistui 31.5.1992 /3/. 
Laki tulee voimaan 1993. Ehdotuksen mukaan 
menettelyä sovelletaan hankkeisiin, joilla saattaa 
olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, sekä 
tällaisten hankkeiden olennaisiin muutoksiin. 

Laki ei koskisi tiehankkeita, joista on vahvistettu 
tiesuunnitelma lain tullessa voimaan, eikä niitä 
joista on siihen mennessä julkisesti kuulutettu 
tielainsäädännön mukaisesti. 

Ehdotettua lakia sovellettaessa otettaisiin huo-
mioon, miten ympäristövaikutuksia on selvitetty 
tai voidaan selvittää muun lain mukaisessa 
suunnittelu- tai lupamenettelyssä. 

Päällekkäisen hallinnollisen työn välttämiseksi 
laki kytkettäisiin joustavasti muuhun lainsää-
däntöön. Tässä viitataan erityisesti kaavoituk-
seen ja tieverkkosuunnitteluun, joissa tehdään 
selvityksiä joita voidaan hyödyntää myöhemmin 
hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa. 

Tielakiin esitetään säännöstä jonka mukaan 
hankkeen tiesuunnitelmaan on liitettävä arvi-
ointiselostus, jos hanke kuuluu arviointimenette-
lylain tarkoittamiir hankkeisiin. 

Tielaitoksen tiedotus- ja kuulemismenettelyjä, 
siten kuin ne nykyään käytännössä toteutetaan, 
voidaan käyttää arviointia koskevan lain mukai-
sissa menettelyissä. 

Tiesuunnitelma on ainoa nykyisessä tielaissa 
mainittu tiehankkeen virallinen asiakirja. Arvi-
ointimenettelyn kannalta tämä on liian myöhäi-
nen vaihe; tiesuunnitelmaa tehtäessä on lähes 
kaikki ympäristön kannalta keskeiset ratkaisut 
jo tehty. 

Lakia yleisistä teistä uudistetaan. Uuteen lakiin 
ehdotetaan sisällytettäväksi yleissuunnitelmaa ja 
sen perusteella tehtävää toimenpidepäätöstä 
koskevat määräykset. Toimenpidepäätöksen yh-
tenä edellytyksenä olisi, että ympäristövaiku-
tusten arviointiselostus on laadittu ja käsitelty 
niissä hankkeissa, joita arviointimenettelylaki 
koskee. 

Tämän ohjeen lähtökohtana on, että tielaitok-
sessa käyttöön otettava menettely täyttää tule-
van lainsäädännön vaatimukset. Ohje toimii lain 
soveltamisohjeena tielaitoksen hankkeissa. 

Ohje koskee lisäksi sovellettua menettelyä niissä 
tapauksissa, joissa perusteena ei ole asianomai-
sen lain määräys, vaan tielaitoksen suunnittelu- 
käytäntö. Sovellettua menettelyä käytetään 
myös lakiehdotuksen tarkoittamissa hankkeissa 
siihen saakka kunnes laki hyväksytään. 
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Kuva 1: 	Ymp?iristövaikutusten arviointi, periaa- 
tekaavio /4/ 

Ympäristövaikutusten arviointi 
YMPARISTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMIENETTELY 

1.2 Menettelyn periaatteet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelylle on 
asetettu seuraavat tavoitteet: 

* 	Parantaa päätöksentekoa esittämällä pää- 
tösten perustaksi järjestelmällisesti kerät-
tyä aineistoa toteuttamisvaihtoehdoista ja 
niiden vaikutuksista 

* 	Esittää ympäristövaikutukset muiden 
näkökohtien kanssa samanarvoisesti ja 
samanaikaisesti päätöksentekijälle 

* 	Parantaa kansalaisten tiedonsaantia ja 
vaikuttamismandollisuuksia suunnittelus-
sa ja päätöksenteossa 

* 	Selkeyttää viranomaisten työnjakoa ja 
laadunvalvontaa 

* 	Selvittää, miten haitaifisia vaikutuksia 
voidaan ehkäistä, vähentää, lieventää ja 
seurata. 

Hankkeen suunnittelun käynnistyessä ratkais-
taan, onko ympäristövaikutusten arviointirne-
nettelyyn tarpeen ryhtyä. Arvioinnin perustaksi 
laaditaan ohjelma, johon viranomaiset, kunnat, 
kansalaiset ja yhteisöt voivat ottaa kantaa. 

Ympäristövaikutukset selvitetään osana suun-
nittelua. Päätöksentekoa varten tarvitaan luotet-
tavaa tietoa ympäristöstä, hankkeen tarkoituk-
sesta, vaihtoehdoista ja vaikutuksista, haittojen 
lieventämisestä sekä vaikutusten seurannasta. 

Kun vaikutukset on selvitetty, eri osapuolet 
voivat ottaa kantaa hankkeen ympäristövaiku-
tuksiin ja siihen, onko selvitys riittävä ja perus-
teltu. Selvitys, siitä saadut lausunnot ja kansa-
laisten mielipiteet otetaan huomioon hankkeesta 
päätettäessä. 

Kansalaisten ja viranomaisten osallistuminen 
suunnitteluun takaa osaltaan tiedonkulun suun-
nitelmasta laajemmalle sekä suunnittelijoiden 
tiedonsaannin ja mandollistaa vuorovaikuttei-
sen, neuvottelevan suunnittelim. /4/ 
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TIEHAt'.IKKEIDEN YMPARISTOVAIKUTUKSET 

2. TIEHANKKEIDEN YMPÄRISTÖ- 
VAIKUTUKSET 

Ympäristövaikutuksella tarkoitetaan hankeen 
aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia 

- 	ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viffity- 
vyyteen 

- 	maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, 
kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden kes-
kinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luon-
non monimuotoisuuteen 

- 	yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, 
maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuri- 
perintöön 

- 	luonnonvarojen hyödyntämiseen. /3/ 

"Tie ja ympäristö"-yleisohjeessa / 15/ kuvataan 
tiehankkeen mandollisia ympäristövaikutuksia. 

Tämä ohje keskittyy ympäristövaikutusten arvi-
ointiin tiehankkeiden suunnittelussa. Hankkeen 
rakentamisen vaikutusten ja kunnossapidon 
vaikutusten, yhtä hyvin kuin hanketta edeltävi-
en suunnitteluvaiheiden vaikutusten arviointi- 
menetelmiä on myös tarpeen selvittää. Nämä 
selvitykset ovat käynnistyneet 1991-92. 

VAIKUTUKSET LUONNONOLOIHIN 

Vaikutukset luonnonvaroihin 
Vaikutukset maankamaraan 
Vaikutukset vesioloihin 
Vaikutukset pienilmastoon ja ilmakehään 
Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön 
Vaikutukset maisemaan 

VAIKUTUKSET YHDYSKUNTAKEH ITYKSEEN JA 
MAANKÄYTrÖÖN 

Vaikutukset yhdyskunnan toimintoihin ja aluerakenteeseen 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, maankäyttöön ja 
taajamakuvaan 
Vaikutukset suunnitelmiin ja kaavoitukseen 

SOSIOEKONOMISET VAIKUTUKSET 
Vaikutukset yhteisöön 
Vaikutukset ihmisten hyvinvoinhin 

Kuva 2: 	Tiehankkeen ymptristövaikutusten 
jaottelu 

Valtakunnan taso 

2.1 Ympäristövaikutusten selvittäminen 

Ympäristö-käsitteen sisältö on aikaa myöten 
laajentunut koskemaan luonnonolojen lisäksi 
rakennettua ympäristöä, yhdyskuntien toimintaa 
ja ihmisten hyvinvointia. 

Suunnittelussa ja selvityksissä on sovittava siitä, 
miten ympäristövaikutukset rajataan ja jäsenne-
tään. Tiensuunnittelussa voidaan käyttää kuvan 
2 jaottelua. 

• Moottoritiet vahvista-
vat vaikutusolueensa 
valtakunnallista ase-
maa 

• Kehittyvin Suomi saat 
taa keskittyä Helsinki 
Tampere -akselille 

Soututaso 
• Liittymiin nähden edut-

lisesti sijaitsevat alu-
eet hyötyvät - syrjäiset 
taajarnat taantuvat 

• Kaupungeissa käydään 
ostoksillo entistä 
kauempaa 

o-o,----- 
__ e 

Eri jaottelujen mukaan hankittuja tietoja ar-
vioitaessa on syytä muistaa, etteivät jaotellut 
tiedot aina kuvaa kaikkia ympäristön ilmiöitä ja 
niiden välistä vuorovaikutusta. 

Palkollltaso 

Toajamat hajoavat 
eritasoliittymän suun-
tOOn 

Ohjeessa "Vaikutustarkastelut tiensuunnittelus-
sa" /18/ tullaan käsittelemään eri vaikutusten 
selvittämistä tarkemmin. 

Kuva 3: 	Esimerkki tiehankkeen vaikutuksista 
aluerakenteen eri tasoilla /21/ 
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TIEHANKKEIDEN YMPARISTOVAIKUTUKSET 

KEHITTÄMIS- TOIMINNALLINEN TOTEUTTAMIS- 

TARPEIDEN SUUNNITTELU SUUNNITTELU 

SELVITTÄMINEN 

5 - 15 VUOTTA 5 - 10 VUOTTA 1 - 5 VUOTTA 
ENNEN RAKENTAMISTA ENNEN RAKENTAMISTA ENNEN RAKENTAMISTA 

VERKKOSUUNNITTELU 
TARVESELVITYS _________________ 

YLEISSUUNNITTELU 

) *5STIESUUNNITTaU  

VAISTU SPAATÖS 

SEUTUK&AVOITUS 

EISKAAVOffUS 

ASEMA- JA 
RAKENNUSKAAVOITUS 

Kuva 4: 	Kaavoituksen ja tiensuunnittelun kyt- 
kentii /19/ 

Tiensuunnittelun vaikutusselvitysten yleisiä 
tavoitteita on 

- 	varmistaa, että suunnittelussa ja tavoittei- 
den asettelussa otetaan huomioon kaikki 
tärkeät vaikutukset 

- 	selvittää hankkeen liikenteeseen, ympä- 
ristöön ja talouteen kohdistuvat vaiku-
tukset 

- 	koota ja kuvata havainnollisesti vaiku- 
tuksia koskevat tiedot eri vaihtoehdoista 
hankkeen arvioinnin perustaksi. 

Ympäristöselvityksissä ovat kattavuus ja ym-
märrettävyys erityisen tärkeitä. Mitä laajempi 
selvitys tehdään, sitä vaativampi tehtävä on 
kokonaisuuden ja keskeisten tekijöiden esittä-
minen. Selvitys on rajattava oleelliseen, jolloin 
se palvelee parhaiten päätöksentekoa. Samalla 
sen tulee tuottaa riittävästi tietoa, jotta saadaan 
perusteltu käsitys hankkeelle olennaisista vaiku-
tuksista. 

Hankkeen ympäristövaikutus merkitsee ympä-
ristön kehitysprosessin muuttumista. Muutosta 
voi arvioida laaduffisesti. Tiehankkeen aiheutta-
ma maisemarakenteen muutos voi tukea tai hai-
tata maisemakuvaa, rakennustyö uhata arvokas-
ta kasvihisuutta tai jättää sen rauhaan. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ei 
vaikutuksia yleensä ole syytä mitata rahalla tai 
yhdistää muulla yhteisellä mitalla. Kutakin 
vaikutusta kuvataan sille parhaiten sopivalla 
tavalla ja niin havainnollisesti, että itse kukin 
voi muodostaa oman käsityksensä vaikutusten 
merkittävyydestä ja arvosta. 

2.2 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa 

Tiestö on osa yhdyskuntarakennetta. Erityisesti 
sifioin, kun tiehanke liittyy muun maankäytön 
kehittämissuunnitteluun, pelkkä tien vaikutus-
ten arviointi ei riitä. On arvioitava se maankäy-
tön kokonaisuus, jota tie palvelee. 

Tiehankkeen vaikutuksia maankäyttöön ja yh-
dyskuntiin selvitetään kaavoituksen kautta. 
Maankäytön suunnitteluun liittyvää yhteistyötä 
tarkastellaan ohjeessa "Yleiset tiet kaava-alueilla" 
/20/. 

Tieverkkosuunnitelmiin sisältyy esityksiä yh-
teysvälien kehittämisestä ja laadusta. Näistä 
suunnitelmista päätettäessä voivat useiden 
hankkeiden toteuttamismandollisuudet tulla 
pitkälle määrätyiksi. Tällainen päätös edellyttää 
ympäristövaikutusten selvittämistä. Ratkaisu 
vaikuttaa koko seudun kehitykseen ja selvityk-
set on aina liitettävä asianomaiseen maankäytön 
kokonaissuunnitteluun. 

Tavoitteena on tieverkon kehittämissuunnittelun 
kytkeminen kaavoitukseen. Silloin tieverkon 
hankkeiden edellytykset ja vaikutukset voidaan 
arvioida seutukaavoituksen ja yleiskaavoituksen 
kautta ja ympäristövaikutusten arvioinnin lähtö-
kohtana on kaavojen käsittely. Tielaitos laatu 
käsittelyn edellyttämiä suunnitelmia ja selvi-
tyksiä. Kun kaavaselvitykset on tehty, tiehank-
keiden suunnittelu voi edetä kaavan periaattei-
den nojalla. 
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TIEHANKKEIDEN YMPARISTOVAIKUTUKSET 

YVA-lakityöryhmän esityksen mukaan, kaavaa 
laadittaessa olisi selvitettävä suunnitelman to-
teuttamisen ympäristölliset, yhdyskuntata-
loudelliset, sosiaaliset, kulttuuri- ja muut vaiku-
tukset. 

Kaavaehdotusta valmisteltaessa kaavaan sisälly-
tettäisiin selvitys ympäristövaikutuksista, jos 
suunnitellulla maankäytöllä todennäköisesti olisi 
merkittäviä vaikutuksia. Uuden maankäytön 
merkittävien ympäristövaikutusten selvittämi-
nen ja arvioiminen voisi edellyttää yleiskaavan 
laatimista. /3/ 

Kaavoitukseen sisältyy jo rakennuslain mukaan 
joitakin arviointimenettelyn plirteitä, kuten 
kuulemiset ja nähtävifiolot. Menettelyä ei silti 
vielä ole yleisesti sovellettu."Ympäristövaikutus-
ten arviointi kunnissa"-projektin /6 / yhteydessä 
on selvitetty, miten arviointimenettelyä voidaan 
kytkeä kaavoitukseen. Sen käyttöön otto vaikut-
taa eniten osallistumisen järjestämiseen, perus-
selvitysten laajuuteen, vaihtoehtojen määrään ja 
seurannan järjestämiseen. 

Kaavat ovat luonteeltaan erilaisia. Ympäristövai-
kutusten arvioinnin toteuttamisen kannalta on 
erotettavissa toisistaan kaavat, joissa tiettyä 
aluetta suunnitellaan kokonaisuutena ja kaavat, 
jotka tehdään tietyn hankkeen takia. 

Seutukaavoituksessa, tai koko kuntaa koskevas-
sa yleiskaavoituksessa, pääpaino on maakunnal-
lisesti tai alueellisesti tärkeiden ja ympäristöl-
tään arvokkaiden alueiden tai kohteiden tunnis-
tamisessa ja laaja-alaisia vaikutuksia aiheutta-
vien toimintojen sijoittamisessa. 

Osayleiskaava koskee toiminnallisesti rajattua 
kunnan osa-aluetta. Osayleiskaavan ratkaisut 
koskevat tämän alueen toiminnaffisia ja fyysisiä 
pääperiaatteita, korttelimaan ja rakentamatta 
jäävien alueiden suhdetta, tiestön sijoittelua jne. 

Yksityiskohtaisen asema-, rakennus- tai ranta- 
kaavan kohdalla ympäristövaikutusten ohjaus 
liittyy maankäytön toteutukseen, kaavamääräyk-
sun ja eri hankkeiden lupamenettelyn kaavalli-
sun edellytyksiin. /6/ 

KAAVOITUS 	YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTI 

Päätös kaavan laadinnasta 
Suunnittelun ohjeImoin 

Yya:n tarpeellisuuden 
määrittely 

Kaavan ja yya:n perustiedot 

Maankäyttövaihtoehdot 
Tunnistetaan vaikutukset 
Rajataan tarkasteltavat 
vaikutukset 
Arvioidaan vaikutukset 
Jatkosuunn. suositukset 

Suunnitelmat tarkennetaan 
Yya tarkennetaan 

Kaavaluonnokset, arvioinseloste 

Jatketaan rakennuslain mukaises 

Kuva 5: 	Kaavoitus ja ympäri stövaikut usten 
arviointi, periaatemalli /6/ 

Kaavan selvitykset koskevat yleensä useita eri-
laisia hankkeita ja ne ovat silloin melko yleis-
luonteisia. Ellei ole kyse juuri tiettyä hanketta 
varten tehdystä osayleiskaavasta tai yksityiskoh-
taisesta kaavasta, selvitykset eivät sellaisenaan 
riitä, kun aiotaan toteuttaa kaavan mukainen 
hanke. 

Hankkeen suunnittelun kytkeminen kaavoituk-
seen merkitsee siten ympäristövaikutusten arvi-
oinnin osalta sitä, että aluekokonaisuuden kaa-
voituksen kautta selvitetään yhteinen, koko 
maankäytön ja tieverkon kehittämistä koskeva 
perusta, josta jatketaan mandollisin hankekaa-
voin, hankkein ja niitä koskevin selvityksin. 

Taajamissa on pyrittävä slihen, että tien ja tien 
ympäristön toteuttaminen suunnitellaan yhdes-
sa. 

Tässä ohjeessa esitellään yleispiirteisesti tien- 
suunnittelun ja maankäytön suunnittelun kyt-
kennän vaikutuksia, mutta sen toteuttaminen 
edellyttää suunnittelujärjestelmien kehittämistä. 
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____ 	Toiminnansuunnittelu 	_ 	eistyö/tiedot- - 
tammen 

- Tavoitteet 	 j_ _f-työryinä 

Nykytilan selvitys ja puu- 
tetarkastelut 

Vaihtoehtojen suunnittelu 	- 	—t'hteistyö/tiOdOtta- 

1 	jminen 

—J 
1 Q Justavat vaikutustarkastetut 	4 Ympänstövaikutus- 

ja vertaitut 	 ten arviointi 

J 	YyA-työryhmä __________________ 

0 r 	 1 	i- 
_J Lopullisten vaihtoehtojen 	L J Ympäristövaikutus- 

,- vaikutustarkastelut ja ver- 	 ten arviointi 
tailut 	 YyA-työryhmä 

z 
rtatiamsueticiotus perusteui- 	L 	Jstyö/tiedotta- 	1 
neen 	 minen 

-1 Raportointi 

___4 Käsittely ja hyväksyminen! 
hankepäätös 	 ___________________ 

Tiedottaminen 

Jatkotoimenpi- 
teet/jatkosuunnittelu 

Kuva 6: 	Esimerkki ympäristövaikutusten arvion 
laadinnasta, Hailuodon liikenneyhteyksi-
en kehittäminen 1992. Hankkeen luon-
teesta johtuen tämä arvio laaditaan 
tarveselvitysvaiheessa. Sen on kuitenkin 
tarkoitus palvella hankepäätöksen lisäksi 
myös toimenpidepäätöstä (YVA-työryh-
mä tarkoittaa ympäristöyhteistyöryh-
mää). 
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3. TIEHANKKEEN ARVIOINNIN 
PÄÄPIIRTEET 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn pe-
rustana on siitä annettava laki. Menettely poik-
keaa siksi tiehankkeen muiden vaikutusten arvi-
oinnista. Arviointia ei silti tule käsitellä erilhise-
nä hankkeesta päätettäessä. 

3.1 Milloin menettely on tarpeen 

Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi 
voidaan tehdä seuraavin tavoin: 
- 	lakiin perustuva menettely, toteutus mää- 

ritelty laissa ja asetuksessa 
- 	sovellettu menettely, periaatteet lain ja 

asetuksen mukaisia, mutta käsittely ja 
päätöksenteko joustavampaa 

- 	yksinkertaistettu menettely, arvioinnin 
pääperiaatteet toteutetaan 

- 	ei varsinaista arviointia, esille tulevat 
ympäristökysymykset selvitetään. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
esitetyn lain ja asetuksen nojalla menettelyyn 
on ryhdyttävä aina, kun suunnitellaan mootto-
ritietä tai moottoriliikennetietä. Muiden hankkei-
den osalta menettelyn tarpeesta päätetään erik-
seen. Päätös perustuu hankkeen luonteeseen tai 
sijaintiin. Tällöin otetaan erityisesti huomioon: 

- 	hankkeen sijainti ja todennäköiset vaiku- 
tukset tärkeisiin luonnon- ja kulttuuriar-
voihin ja herkästi vaurioituviin kohteisiin 
sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja 
viihtyvyyteen 

- 	hankkeen vaikutusalueen laajuus 
- 	hankkeen sekä muiden hankkeiden ja 

toimintojen mandolliset yhteisvaikutukset. 
/3/ 

Jos hankkeella voi olla merkittäviä toisen valtion 
alueelle ulottuvia ympäristövaikutuksia, arvioin-
timenettely on kansainvälinen. 

Kun arvioidaan hankkeen sijainnin ja todennä-
köisten vaikutusten merkitystä, arvokkaat tai 
herkästi vaurioituvat alueet ja kohteet voidaan 
tarkastella esimerkiksi seuraavasti: 

HANKKEET, JOILLA ON MERKITTÄVIÄ LAAJA-ALAISIA 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKS IA: 
Ehdotetun lain 41 ja asetuksen 6 

Nimetyt hankkeet, lain mukainen menettely 
Ehdotetun lain 42 ja asetuksen 7 

Yhteysviranomaisen päätöksellä, lain mukainen menettely 

HANKKEET, JOIDEN VAIKUTUKSET OVAT SEUDULLI-
SIA: 

Tielaitoksen päätöksellä, sovellettu menettely (tarvittaessa 
yhteysviranomaisen lausunto siitä, ettei lain mukaista 
menettelyä edellytetä) 

HANKKEET, JOILLA ON PAIKALLISIA VAIKUTUKSIA: 
Tiepiirin päätöksellä, yksinkertaistettu menettely 

HANKKEET, JOILLA ON VÄHÄISIÄ VAIKUTUKSIA: 
Ei arviointimenettelyä; esille tulevat vaikutukset selvite-
tään 

Kuva 7: 	Ympäristövaikufusten arviointi eri 
hankkeissa 

* Valtakunnallisesti merkittävät alueet, lakiin 
perustuva menettely 

luonnonsuojelualueet sekä valtakunnal-
listen suojeluohjelmien alueet 
erämaalam mukaiset erämaa-alueet 
muinaismuistoalueet 
rakennuslain tai rakennussuojelulain mu- 
kaiset historiallisesti tärkeät alueet. 

Tämän tiehankkeita koskevan ohjeen nojalla 
käytetään lakiin mukautuvaa sovellettua menet-
telyä sifioin, kun hankkeella voi olla seudulli- 
sesti merkittäviä vaikutuksia, esimerkiksi jos 
hanke koskee seuraavanlaisia alueita: 

* Seudullisesti tärkeät alueet, sovellettu menettely 
tärkeät ja vedenhankintaan sopivat pohja-
vesialueet 
ulkoilulain mukaiset retkeilyalueet 
seutu- ja yleiskaavojen suojelualueet 
yhtenäiset asuin- tai virkistysalueet. 

Jos hankkeen todennäköiset ympäristövaikutuk-
set ovat seudullisia, käytetään sovellettua me-
nettelyä, mutta jos vaikutusahue on tätä laajem-
pi, käytetään lakiin perustuvaa menettelyä. 
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TIENSUUNNITTELUN YMPARISTÖVAIKUTUSTEN 

VAIHEET ARVIOINTIVAIHEET 

Tienpidon ohjelmat 	[ (OhjeIma_ ja verkkotason 
TleverkkosuunnitaIm_f volkutusarvioinnit) 

Esisuunnittelu Hankkeen vireille 

Tarveselvifys tulo 

HANKEPAÄTOS PAATOS MENETTELYST 

YLEISSUUNNI1TELU; 

Alustovat selv. 
Toimintosuunnitelma 
Suunn. lahtökohdat _[VIOINTIOHJELMA 

1 Ohjelman kosittely 

Vaihtoehtojen rnuo— 	] Ymparistövaikutusten 
dostaminen, vertailu . 	selvittominen jo 
ja karsinta arviointi 

[Raporttti ylelssuunn. ARVIOINTISELOSTUS * 
1 vaiheesta ja -I 
vaihtoehdoista 	 1 Selostuksen koslttely 

[os 	 L 
vilmeistelysto 	 1 

Selostuksen mandolli- 

Lopullisen nen taydentømlnen 

yleissuunnitelmon ________________________ 
toadlnta Seloslus otettava 

huomioon 

[fOIMENPIDEPAATÖS 	, 1 

Tlosuunnitelma 	 1 * 	S.Io.ts Iiitotøøn 

Laadinto ia 	 L tevittoe.o ue- 

VAHVISTAMINEN rnnnItInoon jo 

Rakennussuunnitelma kÖOitOIfl 

1 Hankkeen ja sen 
KÄYTTÖ JA 	 — vaikutusten 
KUNNOSSAPITO 	 1 SEURANTA 

Kuva 8: 	Tiensuunnittelun vaiheet ja ympäristö- 
vaikutusten arviointi 

Taajamatiehankkeet ja tiehankkeet, jotka muut-
tavat taajamaseudun rakennetta, vaikuttavat 
yleensä merkittävästi asukkaislin. Jos niihin 
liittyvä muu maankäytön kehittäminen saattaa 
johtaa laajakantoisiin yhteisvaikutuksiin tai 
ristiritoihin, hankkeet voivat edellyttää lakiin 
pohjautuvaa arviointia. Muuten niissä käytetään 
sovellettua menettelyä. 

Sovellettua menettelyä voidaan käyttää myös 
hankkeissa joista on jo aikanaan vahvistettu 
tiesuunnitelma, mikäli siihen on hankkeen mer-
kittävien ympäristövaikutusten takia erityistä 
syytä. 

Pienessä tiehankkeessa, ts. hankkeessa jonka 
vaikutukset ovat pääosin paikallisia, käytetään 
yksinkertaistettua menettelyä. 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi rat-
kaistaan tiepiirin harkinnan nojalla siten, että 
mikäli arviointiin ryhdytään, toteutetaan me-
nettelyn pääperiaatteet myös siinä (vrt. 1.2 sekä 
/14/). 

Jos hankkeen ympäristövaikutukset ovat vähäi-
set, arviointimenettelyä ei käytetä. Vähäiset 
ympäristövaikutakset voi olla hankkeella 

- 	jos tien linjaus muuttuu vain yksittäisissä 
kohdissa eikä näissä ole arvokasta luon-
non- tai rakennettua ympäristöä 

- 	jos tien tasaus tai poikkileikkaus muuttuu, 
mutta tiealue ei merkittävästi laajene tai 
laajenee vain edellä mainituissa kohdin 

- jos rakentaminen ei koske tärkeää pohja-
vesialuetta, suojelualuetta (otettava huo-
mioon suunniteltu suojelu) eikä arvokasta 
kulttuuriympäristöä 

- 	ellei tie kulje taajaman halki tai alueella, 
jonne taajaman on suunniteltu kasvavan. 

Tällaisia ovat yleensä rakenteen parannushank-
keet ja maaseudun alempaan tieverkkoon koh-
distuvat hankkeet. 

Ellei hanke edellytä ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyn käyttöä, on perusteltava miksi 
menettelyä ei tarvita. Niitä vaikutuksia, joita 
hankkeella ympäristöönsä on, on joka tapauk-
sessa selvitettävä. 

3.2 Menettelyn päävaiheet 

Arviointimenettelyä koskevan lakiehdotuksen 
mukaan, menettelyn päävaiheet olisivat (kts. 
kuva 8): 
* 	Päätös siitä, sovelletaanko lakia hankkee- 

seen. Jos on kyse muusta kuin moottoritie- 
tai moottoriliikennetiehankkeesta, ratkai-
sun tekisi laissa määritelty yhteysviran-
omainen, hankkeesta tiedon saatuaan. 

* Arviointiohjelman laadinta ja käsittely. 
Ohjelman laati! suunnittelija. Käsittelyä 
ohjaa yhteysviranomainen. 

* 	Ympäristövaikutusten selvittäminen ja 
arviointi, arviointiselostuksen laadinta. 

* 	Arviointiselostuksen käsittely. Käsittelyn 
ohjaa yhteysviranomainen. 
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Menettelyn päättää yhteysviranomaisen lausun-
to selostuksesta. 

Päätös siitä, ryhdytäänkö lakiin pohjautuvaan 
arviointimenettelyyn tai sovellettuun menet-
telyyn, tulisi tehdä hankepäätöksen yhteydessä 
tai silloin, kun hanke otetaan tiepiirin suunnitte-
luohjelmaan. Päätöksen perusteena ovat tarve- 
selvityksen tai muun esisuunnittelun (tieverk-
kosuunnittelu, toimenpideselvitys, kaavoitusta 
palveleva liikennesuunnitelma) osana tehdyt 
tarkastelut. 

Arviointimenettelyn pääpaino on yleissuunnitte-
lun ensimmäisessä vaiheessa. Yleissuunnittelun 
toimintasuunnjtelmaa laadittaessa tehdään arvi-
ointiohjelma ja arviointi on osana hankkeen 
toteuttamisvaihtoehtojen selvittämistä /11/. 
Arviointiselostus laaditaan tämän vaiheen aika-
na. 

Selostusta viimeistellään yleissuunnitelmaa 
viimeisteltäessä. Yleissuunnittelua seuraavan 
toimenpidepäätöksen yhtenä perusteena on 
hankkeen ympäristöllinen toteuttamiskelpoi-
suus. 

Tie- ja rakennussuunnitteluvaiheissa toimen-
pidepäätöksen mukainen hanke täsmentyy lo-
pullisesti. Tällöinkin on eri toteutusratkaisujen ja 
niitä koskevien päätösten ympäristövaikutuksia 
selvitettävä. 

Seurantajärjestelmän ja tielain mukaisen tiesuun-
nitelman käsittelyn tulee antaa eri osapuolille 
riittävät mandoifisuudet esittää näkemyksiä tä-
män suunnitteluvajheen ratkaisuista. 

Koska tielaissa ei nyt ole toimenpidepäätöstä 
koskevia säännöksiä, arviointiselostus liitetään 
myös tiesuunnitelmaan ja suunnitelmassa selvi-
tetään miten selostus ja siitä annetut lausunnot 
on otettu huomioon. 

Tarveselvityksen ja yleissuunnittelun laajuus voi 
vaihdella eri hankkeissa. Arviointi tehdään pal-
velemaan sitä päätöstä, jossa hankkeen toteutta-
minen ja toteuttamistapa ratkaistaan. Kuvassa 6 
on arvioinnin työohjelma hankkeessa, jossa 
arviointi tehdään ennen hankepäätöstä. 

I LIIKENNE— 	
}-i'. 

Tyoryhmat 1 YMPÄRISTO•• 
MINISTERIÖ MINISTERIÖ s.Ivltykset 

(kansalnvQllnen 
TIEHALLITUS yhteistyö) VY—HALLITUS 

I TIEPIIRI LÄÄNINHALLITUS 1 
____________ YMPÄRISTÖ— 'f'—PIIRI 

YHTEISTYÖ— SEUTUK.LIITTO 
RYHMÄ 

HANKERYHMÄ KUNTA :iJ Kunnan asIan— 	1 KAAVOITUS tuntilaelimet 

__________ ___________ OLLISTU- KAAT 
MINEN TIEN KÄYTTÄJÄT 

MUUT INTRESS1— 1 
RYHMÄT 

Kuva 9: 	Eri osapuolten yhteistyön kanavia 

3.3 Yhteistyö Ja osallistuminen 

Viranomaisten yhteistyö 

Päävastuu ympäristön tilaan vaikuttavien toimi-
en valvonnasta on ympäristölainsäädännössä 
asetettu kunnille, lääninhallituksffle, vesi- ja 
ympäristöhallinnolle ja ympäristöministeriölle. 

Arviointimenettelyä koskevan asetusehdotuksen 
mukaan lääninhallitus toimii tiehankkejden 
osalta lain tarkoittamana yhteysviranomaisena. 
Lisäksi lääninhallituksen yleisenä tehtävänä on 
ohjata ja valvoa menettelyn täytäntöönpanoa. 

Yhteysviranomainen 
- 	päättää siitä, sovelletaanko hankkeeseen 

arviointimenettelyä, ellei ole kyseessä 
asetuksessa nimetty hanketyyppi 

- 	sovittaa yhteen eri lakien mukaisia menet- 
telyjä hankkeen arviointimenettelyn järjes-
tämiseksi 

- 	hoitaa tiedotukset ja kuulutukset sekä 
järjestää tarvittavat julkiset kuulemiset 
(tämän tehtävän yhteysviranomainen voisi 
siirtää tiepiirille) 
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YMPÄRISTOVAIKUTUSTEN YHTEISTYORYHMÄN 
ARVIOINTI TOIMINTA 

Hankkeen vireille Virelile tulevien 
tulo 

kösittely, tiedotteet 

PAATOS MENETTELYST POÖts ryhmössø kOsi 
teitövistO hankkaisto 

ARVIOINTIOHJELMA I Ohjelman kösittely Ohjelman kOsittely 

1 Ympöristövaikutusten Arvioinnin seurarninen 1 

I 	selvittaminen ja 
arviointi Selvitysten kösittely 1 __ 	

selostuksen 

1 ARVIOINTISELOSTUS Mand. kannanotto 	1 
Selostuksen kösittely selostukseen _________________________ 

1 Selostuksen Johtopaötokset 
1 mandollinen 

toydentomlnen ___________________________ 
4 

kösittalystO _______________________ 

TOIMENPIDEPÄATOS 	_______________________ 

4 
1 Tiesuunnitelma 

___________________________________ 
seuraami- 

1 VAHVISTAMINEN nen 
7itkotyÖn 

Seuranta: 
1 KAYTTO JA 	_______________ - työnjaosta sopimineri 

- tulosten 	arvIoInti 

Kuva 10: Ympäristöyhteistyöryhmän tehtävät 
ympäristövaikutusten arvioinnissa 

- 	tarkistaa arviointiohjelman, käsittelee siitä 
esitetyt lausunnot ja mielipiteet sekä arvioi 
selvitysten tarpeellisuuden 

- 	ilmoittaa hankkeesta ympäristöministeriöl- 
le, jos on tarpeen ryhtyä kansainväliseen 
menettelyyn 

- 	liittää arviointiselostukseen lausuntonsa 
sekä muut siitä annetut lausunnot ja mieli-
piteet sekä tarvittaessa yhteenvedon niistä 

- 	suunnittelee seurannan järjestämisen. /3/ 

Silloin, jos yhteysviranomaisesta on epäselvyyt-
tä, esim. kun käsiteltävänä on useita toisiinsa 
liittyviä hankkeita, ympäristöministeriö voisi 
määrätä yhteysviranomaisen. 

Vesi- ja ympäristöhallinnon tehtäviä ovat menet-
telyyn liittyvä yleinen koulutus, tiedotus, tutki-
mus, tehtyjen selostusten ja niistä annettujen 
lausuntojen tallentaminen ja saatavilla pitämi-
nen sekä menettelyssä tarvittavan asiantunte-
muksen hankkimisessa avustaminen /3/. 

Vesi- ja ympäristöhallituksen yhteydessä toi-
mivat Ympäristötietokeskus ja ympäristövai-
kutusten arviointiyksikkö. 

Vuonna 1991 perustetut ympäristöyhteistyöryh-
mät kehittävät viranomaisten yhteistoimintaa 
tiensuunnittelussa. Ryhmät toimivat tiepiirin ja 
yhteysviranomaisen tukena kun selvitetään, 
mitä arviointia hankkeet edellyttävät. Ryhmät 
käsittelevät arvioinnin kulkua ja tuloksia. Ryh-
mä ei ole päätöksentekoelin eikä korvaa lausun-
tomenettelyä. 

Ryhmän jäseninä ovat tiepiirin, lääninhallituk-
sen kaavoitus- ja asuntotoimiston ja ympäristön-
suojelutoimiston, seutukaavoituksesta vastaavan 
liiton sekä vesi- ja ympäristöpiirin edustajat. 
Ryhmä voi olla tätä laajempi. Ryhmien on myös 
toimittava tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. 

Yhteistyöryhmissä toimivien viranomaisten 
lisäksi on monta muuta viranomaista, jotka 
osaifistuvat hankkeen käsittelyyn tai joilla on 
merkittävä rooli ympäristön vaalimisessa. Tieto-
ja näistä on julkaisussa "Ympäristötiedot ja tieto- 
lähteet tiensuunnittelussa" /17/. 

Yhteistyötä on myös kehitettävä eri liikenne- 
muotoja suunnittelevien viranomaisten kesken. 
Toimenpiteiden ohjelmoinnissa ja verkkosuun-
nittelussa on selvitettävä koko liikennejärjes-
telmän tavoitteet perustaksi eri sektoreiden 
mandollisffle hankkeille. 

Yhteistyö kuntien kanssa 

Useimmat tiehankkeen vaikutuksista koskevat 
kuntaa ja sen asukkaita. Suuri osa hankkeen 
tavoitteista ja lähtötiedoista perustuu kunnan 
kannanottoihin ja kytkentä maankäytön suun-
nitteluun tehdään kunnan kanssa. 

Kuntien edustajat osallistuvat hankkeiden suun-
nittelua johtaviin hankeryhmiin. Tätä on syytä 
kehittää siten, että kunnalla on hankeryhmässä 
ja työryhmissä riittävästi edustajia aina, kun on 
kyse kunnan kannalta merkittävästä hankkeesta. 

Kohdassa 2.2 on käsitelty kaavoitukseen liitty-
vää yhteistyötä. Kunnan kaavoittaja on alueensa 
maankäytön asiantuntija. Ellei kaavoitustoimella 
ole resursseja osallistua hankkeeseen, on mah-
dollista sopia että selvitykset laaditaan tiepiirin 
toimeksiannosta. 
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Tämä onnistuu kuitenkin vain, jos kunta on 
valmis asettamaan työn tavoitteet ja käyttämään 
sen tuloksia samalla tavoin kuin jos kyseessä 
olisi oma työ. Vain tiepliriä varten tehty selvitys 
ei palvele tarkoitustaan. 

Erityisasiantuntijoina toimivat hankkeessa ne 
kunnan elimet, joiden tehtävänä on ympäristö- 
olojen seuranta ja muutosten valvonta: ympäris-
tönsuojelutoimi ja rakennusvalvonta. 

Kansalaisten ja intressiryhmien osallistuminen 

Tiensuunnittelua kehitetään avoimeksi, osallis-
tavaksi ja vuorovaikutteiseksi. Tämä merkitsee 
kansalaisten uutta roolia suunnittelussa. Ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyssä osallistu-
misellä on keskeinen asema. 

Osaffistuminen ei tarkoita jokaisen kuntalaisen 
mukanaoloa joka hankkeessa. Osallistuminen 
edellyttää tietyntasoista järjestäytymistä. Suuris-
sa hankkeissa järjestelmä rakentuu intressiryh-
mien varaan: ne, joilla on tietty intressi hank-
keen suhteen, esiintyvät omana intressiryhmä-
nään. 

Intressiryhmäkäsitteeseen sisältyvät myös ne 
osapuolet, jotka on perinteisesti laskettu suun-
nittelun sidosryhmiin: tien käyttäjät, teollisuus- 
ja elinkeinonharjoittajat, maanomistajat, tiettyä 
toimintoa edustavat hallintoelimet (ulkoilutoimi, 
poliisi tmv.), kurmallisorganisaatiot jne. 

Osallistumismenettelyn vähimmäisedellytyksiä 
ovat /5/: 

- 	Kansalaisten on voitava osallistua mandol- 
lisimman aikaisessa vaiheessa. Osallistu-
minen vain vaikutusselostuksen kommen-
tointiin ei riitä. 

- 	Menettelyn on oltava kansalaisille ym- 
märrettävä. Aineiston ja menetelmien on 
oltava yleistajuiset ja havainnolliset. 

- Suunnitteluorganisaation on kyettävä 
oppimaan, sen on oltava joustava fyysisen 
ja sosiaalisen ympäristön muuttuessa. 

- Suunnittelija ei toimi vain alansa asiantun-
tijana vaan myös eri intressiryhmien näkö- 
kantojen esillenostajana ja tulkitsijana. 

Väylien käyttäjät 
Asukkaat 
Palvelujen käyttäjät 
Luonto 
Yrittäjät 
Rahoittajat 
Esimerkiksi väylien käyttäjiä voi jaotella kuikutavan mukaan 
ja matkan tarkoituksen tai pituuden mukaan /18/. 

Luonnon "intressejä" edustavat mm. ympänstönsuojeluvi-
ranomaiset, luontoyhdistykset, tutkijat. Vastaavas mm. 
maakuntamuseot ja paikallishistorialliset yhdistykset edustavat 
rakennetun ympäristön kulttuuriarvoja. 

Suunnittelija voi käyttää tällaisia jaotteluja alustavissa 
arvioinneissaan, mutta suunnittelutyön aikana on varmistetta-
va, että intressiryhmät muodostuvat todellisten yhteisten 
intressien pohjalta. Suunnittelija ei määrää siitä, ketä on 
mikäkin intressi. 

Kuva 11: Esimerkki intressiryhmista 

Osaffistumisen vaikuttavuutta mittaa se, miten 
hyvin kansalaisten näkökulma on voinut välit- 
tyä ja näkyy suunnittelun lopputuloksessa. 

Miten osallistuminen järjestetään ja kuka osallis-
tuu, riippuu hankkeesta. Tärkeää on, että tue- 
taan kansalaisten osallistumista mm. edesautta- 
maila intressiryhmien toimintaa ja luomalla 
neuvottelumandollisuudet suunnittelijoiden, 
viranomaisten ja kansalaisryhmien välffle. 

Samalla kun kehitetään tiedon tuottamista, on 
kehitettävä valmiutta ottaa tietoa vastaan. Tähän 
kuuluu, että ollaan valmiita toimimaan saadun 
tiedon perusteella. Tiedon tai kannan ilmaisijalle 
on kerrottava että tieto on saatu, mitä sen joh-
dosta on tehty, ja perusteltava tehty johtopäätös. 
Osallistuva suunnittelu on jatkuvaa vuoropuhe-
lua josta tulee näkyä, että suunnittelija on siihen 
sitoutunut. Vähättelevä tai arvovaltaan vetoava 
asenne mitätöi osaffistumisen. 

Osallistumalla suunnitteluun ja sen aikana teh-
tyihin osapäätöksiin eri tahot saavat valtaa ja 
samalla osavastuuta päätöksistä. Päätöksenteon 
perusteet ovat selkeästi ja avoimesti esillä, jol-
loin kansalaisten mandollisuudet seurata ja 
valvoa viranomaisten toimintaa paranevat. 
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KESKEISIÄ YMPÄRISTÖÄ KOSKEVIA RATKAISUJA OVAT: 

* Päätös siitä, onko arviointimenettelyyn tarve ryhtyä 

* Päätös osallistumisen ja yhteistyön laajuudesta 

* Päätös siitä, mitä vaikutuksia ei tarvitse arvioida 

* Hankkeen kannalta ehdottomien rajoitusten määrittely (ei- 
alueet) 

* Hankkeen tärkeimpien tavoitteiden asettaminen 

* Vaihtoehtojen perusteiden määrittely 

* Päätös siitä, voidaanko tietty vaikutus hyväksyä 

* Päätös siitä, minkälaiset arvioinnissa esille tuleet seikat 
voivat estää hankkeen toteuttamisen 

Kuva 12: Ympäristön kannalta keskeisiä päätöksiä 

Arviointimenettelyn ja osallistumisen kehittämi-
nen edellyttävät suunnittelijoiden ja yhteis-
työosapuolien kouluttautumista. Intressiryhmät 
ja hankkeita käsittelevien elinten jäsenet tarvit-
sevat perustietoja ympäristövaikutusten arvioin-
nista. Koulutuksen pääpaino on paikallisessa 
yhteistyössä ja paikallisten asiantuntijoiden 
käytössä. Ympäristöyhteistyöryhmissä voidaan 
käsitellä koulutuksen järjestämistä ja sopia yh-
teisistä koulutustilaisuuksista. 

Ympäristövaikutusten arviointi 
TIEHANKKEEN ARVIOINNIN PAAPHRTEET 

3.4 Arviointimenettely ja päätöksenteko 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on osa 
hankkeen suunnittelua. Arviointimenettely ei 
korvaa vesi-, rakennus-, maa-aines- tai ympäris-
tölupalakiin sisältyviä menettelyjä. Menettelyn 
lähtökohtana on tielain lOs: 

"Tieverkkoa kehitettäessä on kiinnitettävä huomiota 
asutuksen sekä teollisuuden, kaupan, maa- ja metsä-
talouden sekä muiden elinkeinoalojen oleviin ja odo-
tettavissa oleviin liikennetarpeisiin. Huomioon on 
otettava myös muu alueiden käyttö ja muut liiken-
nemuodot sekä niitä koskevat suunnitelmat. 

.Liikenneturvallisuuden sekä liikenne- ja tiet eknist en 
seikkojen lisäksi on kiinnitettävä huomiota ympäris-
tönsuojelunäkökohtiin. Tie on sijoitettava ja tehtävä 
siten, että tien ja liikenteen ympäristölle aiheuttamat 
haitat jäävät mandollisimman vähäisiksi." 

Arviointimenettely on tapa todeta, toteutuvatko 
tielain vaatimukset. Jos hanke edellyttää muiden 
lakien mukaisia lupia, arvioinnin tulokset palve-
levat lupahakemusten perusteluja. 

Arviointia koskevan lain astuessa voimaan, 
arvioinnilla on juridinen asema. Hankkeesta, 
josta lain nojalla on tehtävä arviointi, ei voida 
päättää (tiesuunnitelmaa vahvistaa) ennen kuin 
arviointiselostus on käsitelty. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn suo-
rittamisesta ja hankkeen suunnittelua koskevista 
päätöksistä vastaa hankkeen suunnittelun johto. 
Hanketta koskevista päätöksistä vastaa tiepiiri, 
tiehallitus tai ifikenneministeriö. Menettely ei 
muuta näiden vastuuta päätöksistä ja niiden 
laadusta. Arviointimenettelyn avulla kehitetään 
päätöksenteon perusteita ja valmiutta harkita 
ympäristöä kokonaisuutena. 

Teknisesti laadukas arviointi ei edistä ympä-
ristön huomioon ottamista, ellei se tukeudu 
yhteiskunnallisiin arvoihin. Yhteistyö ja osallis-
tuminen ovat tämän tuen perusehtoja. Arviointi- 
menettely vaikuttaa päätöksentekoon erityisesti 
sen kautta, miten eri osapuolten näkökannat 
kehittyvät yhteistyön edetessä. 
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ARVIOINNIN KAYNNISTAMINEN 

4. ARVIOINNIN KÄYNNISTÄ-
MINEN 

Hankkeen alulle pano tarkoittaa, että hanke 
otetaan tiepiirin suunnitteluohjelmaan. 

On useita hankkeita, joiden suunnittelu on en-
nen tätä ohjetta tai arviointimenettelyä koskevaa 
lakia edennyt pitkälle ilman, että arviointi-
menettelyyn olisi voitu ryhtyä. On myös vahvis-
tettuja tiesuunnitelmia, jotka toteutuessaan saat-
tavat aiheuttaa suunnittelutyössä ennakoimatto-
mia ympäristövaikutuksia. 

Näiden hankkeiden osalta on tarpeen tarkistaa, 
ettei niistä aiheudu ympäristölle merkittävää 
haittaa. Siitä, miten tarkistaminen tehdään, voi-
daan sopia ympäristöyhteistyöryhmässä. 

Ennen vanhan vahvistetun tiesuunnitelman 
toteuttamista voi olla tarpeen käydä sovellettu 
arviointimenettely läpi, jos on mandoffista että 
hanke vaarantaa tärkeitä ympäristön arvoja. 

Menettelyä koskevan lain voimaan tulo voi mer-
kitä, että lain mukainen menettely tulee suoritet-
tavaksi sellaisessakin hankkeessa, jossa tielaitos 
on jo tehnyt arvioinnin. Tämän, lain soveltamis-
säännöksen muodosta riippuvan siirtymävai-
heen osalta voidaan yhteistyöosapuolten kesken 
sopia järjestelyistä niin, että tehty arviointi kor-
vaa lain edellyttämiä työvaiheita. 

4.1 Tarpeellisuudesta päättäminen 

Arvioinnin tarpeellisuudesta päättää lakiehdo-
tuksen mukaan yhteysviranomainen silloin kun 
on kyse hankkeesta, jota ei ole nimetty hankelis-
tassa. Päätöstä varten yhteysviranomainen tar-
vitsee riittävät tiedot hankkeen luonteen arvioi-
miseksi. Päätös tehdään kuukauden kuluessa 
siitä, kun tiedot on saatu. Päätökseen sisältyisi 
määräaika arviointiohjelman laadinnalle. Pää-
töksestä voisi valittaa ympäristöministeriölle ja 
edelleen korkeimmalle hallinto-oikeudelle /3/ 

Tiedonkulun järjestämiseksi suunnitteluohjel-
maan tulleita uusia hankkeita voidaan käydä 
vuosittain läpi ympäristöyhteistyöryhmässä. 

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA: 

Voiko hanke vaarantaa herkkää tai erityisen tärkeää ympäris-
töä: 	suojelualueet, suojeluohjelmien alueet 

tärkeät pohjavesialueet 
kasvien tai eläinten kannalta tärkeät alueet 
kulttuurihistoriaIIises arvokkaat alueet 
paikkakunnalle tärkeät rakennusryhmät. 

Voiko hanke haitata maisemaa tai taajamakuvaa? 
Muuttaako hanke ratkaisevasti alue- tai taajamarakennetta? 

SUUNNITELMAN ARVIOINTIA: 

Onko suunnittelu aiheuttanut merkittäviä ristiriitoja? 
Oliko suunnittelussa ympäristön tai maankäytön asiantuntijaa 
ja onko näitä kysymyksiä selvitetty suunnitelmassa? 
Onko suunnitelmassa tietoja siitä, että hankkeesta aiheutuisi 
ympäristölle haittoja ja onko silloin niiden toluntaa tai lieventä-
mistä suunniteltu? 
Ovatko tekniset ratkaisut (linjaus, tasaus, poikkileikkaus, 
liittymät) turvallisia ja ympäristöön sopivia? 

Kuva 13: Aikaisemmin valmistuneen suunnitel-
man tarkastelu 

Yhteistyöryhmän keskustelun pohjalta laaditaan 
hankkeista tiedotteet. Tiedotteeseen merkitään: 
- 	hankkeen valmistelija 
- 	hankkeen yleispiirteinen kuvaus 
- 	mandollinen arvio hankkeen vaikutus- 

alueesta ja tärkeimmistä vaikutuksista 
- alustava arvio siitä, onko tarpeen ryhtyä 

lain mukaiseen ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyyn tai sovellettuun me-
nettelyyn. 

Tiedotteista ilmoitetaan julkisesti ja yhteysvi-
ranomaiselle toimitetaan tiedot niistä hankkeis-
ta, joiden osalta tarvitaan päätös siitä, onko 
arviointimenettelyyn ryhdyttävä lain pohjalta. 

Jos hankkeen todennäköiset vaikutukset esiin-
tyvät toisen valtion alueella, yhteysviranomai-
nen ilmoittaa menettelyn vireilletulosta ympäris-
töministeriölle, jonka kanssa sovitaan siitä miten 
yhteyksiä kohdemaihin jatkossa hoidetaan. 

Jos käytetään sovellettua menettelyä, tielaitos 
tekee päätöksen. Lakiehdotuksen mukaan yh-
teysviranomaisen tulisi tarvittaessa antaa lau-
suntonsa, ellei lakiin pohjautuvaa menettelyä 
tarvita. Lausunto voi selkeyttää asian käsittelyä. 
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4.2 Arviointiohjelman laadinta 
TIEPIIRI YHTEISIYORYHMA 	YHTEYDET 

YHTEYS— 	 INTRESSI— 
VIRANOMAINEN 	RYHMIIN 

Hankkeen Alustava kösittely 
vireille Pöötös ryhmössö kösi— - 	Tiedote 
tulo teltövistö hankkeista 

- jE  

Pöötös PÄÄTÖS Mandollinen 
menettelystö * 

- 

MENETTELYSTA ** ilmoitus kv. 
menettelystö 

i, 
Alustovat selv. 

________________ 
Yhteistyö vaikutusalueen, vaihtoehtojen 

Toimintasuunn. ja merkittövien vaikutusten selvittömi- 
Löhtökohdat sessö sekö tavoiteasettelussa 

Ohjelman kösittely I ARVIOINTI— 
OHJELMA yhteistyöryhmössö 

Mandollinen 
tiedote * 

- oveiLttu Mielipiteet 
untopyynnöt 

Ohjelman ma hteysviranomai- 
tarkistus en lausunto 	' 

• Suunnittelukeytannon mukaln.n 
iov.lI.ttu menettely •• LakiIn p.ruituva menettely 

Kuva 14: Ympdristövaikutusten arvioinnin kliyn-
nistiiminen ja arviointiohjelma 

Yhteistyöryhmässä selvitetään onko lausunto 
tarpeen, sekä täsmennetään sovelletun menette-
lyn edellytyksiä paikallisiin oloihin sopiviksi. 
Tiepiiri päättää keskustelujen perusteella siitä, 
käytetäänkö sovellettua menettelyä ja tiedottaa 
päätöksestä. 

Arviointimenettelyn tarpeellisuudesta päätettä-
essä hanketta koskevat tiedot ovat vielä hyvin 
yleisluontoiset. Yksinkertaisin hankepäätöksen 
muoto sisältää yhteyksien parantamistarpeen 
toteamisen, hankkeen päätavoitteet sekä reuna-
ehdot. 

Jos hankkeen lähtökohdat on selvitetty tieverk-
kosuunnittelussa tai maankäytön suunnittelun 
osana, tiedot mandollisesta vaikutusalueesta ja 
ympäristönäkökohdista ovat osin täsmentyneet. 

Arviointiohjelma liittyy yleissuunnittelun lähtö-
kohtien määrittelyyn ja toimintasuunnitelman 
laatimiseen. Hankkeen periaatevaihtoehtoja 
tarkastellaan vaikutusalueen, mandollisten vai-
kutusten ja tavoitteiden täsmentämiseksi sekä 
suunnittelun ja selvitysten ohjelmoimiseksi (vrt. 
kuva 14). 

Vaikutusalue ja vaihtoehdot 

Hankkeen liikenteellinen vaikutusalue ulottuu 
sinne, missä hanke muuttaa olennaisesti liiken-
teen määrää tai muita ominaisuuksia. Ympäris-
tölliset vaikutusalueet vaihtelevat lähiympäris-
töstä maaihnanlaajuisiin ilmastokysymyksiin. 
Tiehankkeen suunnittelu vaikuttaa eniten pai-
kaffisiin ja seudullisiin oloihin. 

Ohjeessa "Tarveselvitys, sisältö ja esittämistapa" 
/ 10/ on esitetty eräitä lähtökohtia vaihtoehtojen 
määrittelylle. Tarkasteltavin vailitoehtoihin 
kuuluvat nollavaihtoehdot: 
0 	on nykytilanteen mukainen järjestelmä ja 

mitä siinä tapahtuu kun muu maankäyttö 
ja liikenne kehittyvät. Tämä vaihtoehto on 
aina mukana. 

0+ on nykyisten teiden järjestelmä ilman 
uusia väyliä ja mitä nykyisille teille voi-
daan tehdä liikenteen kehittyessä. Vaih-
toehtoa tarvitaan, jos on uusia väyliä kos-
kevia vaihtoehtoja. 

0 selvittää niitä ongelmia, joiden takia suunnit-
teluun on ryhdytty, 0+ sitä, onko uusien väylien 
teko tarpeen ja milloin niitä saatetaan tarvita. 
Vaihtoehdon 0+ rajauksessa tavoitteena on 
myös ympäristöön vähiten vaikuttavien kehittä-
mistoimenpiteiden selvittäminen. 

Mandollinen vaihtoehto 0+ on, että liikennetar-
peeseen vaikutetaan tai tarve hoidetaan muulla 
keinoin kuin teitä rakentamalla. Tällainen tar-
kastelu kuuluu toimenpiteiden ohjelmointiin ja 
verkkosuunnitteluun, joissa kohteena ovat lii-
kennepoliittiset ja aluepoliittiset vaihtoehdot. Se 
voi tulla uudelleen ajankohtaiseksi, jos ilmenee 
ettei tiehankkeella ole toteutusedellytyksiä. 
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Arviointiohjelmaa varten ei tarvita varsinaisia 
linjausvaihtoehtoja, vaan etsitään maasto- 
vyöhykkeitä, käytäviä joihin liikenteelliset tar-
peet ja tavoitteet täyttävä väylä voidaan sijoittaa 
mandollisimman pienin ympäristöhaitoin. 

Jos tieverkkotason selvitykset on kytketty seutu- 
tai yleiskaavoitukseen, tiesuunnittelija voi laatia 
pääsuuntaselvityksen tapaiset käytävien tarkas-
telut. Kaavoituksessa arvioidaan niiden vaiku-
tuksia. Nämä arviot ovat silloin hankkeen arvi-
ointiohjelman perustana. Taajamassa maankäy-
tön asettamia rajoituksia on joskus arvioitava 
yksityiskohtaisen kaavan tarkkuudella. 

Merkittävien vaikutusten selvittäminen 

Arviointiohjelmaa tehtäessä käydään läpi vaiku-
tusalueen oloista saatavilla oleva tieto ja selvite-
tään, onko sitä tarpeen täydentää. 

Vaikutusalueen alustava määrittely perustuu 
oletuksiin hankkeen mandollisista vaikutuksista. 
Keskeisiä tällä tasolla tarkasteltavia vaikutuksia 
ovat ne, jotka koskevat hankkeen suhdetta ko-
konaiskehitykseen: 
- 	vaikutukset kulkumuotojen jakautumaan 
- 	vaikutukset muuhun maankäyttöön 
- 	aluekokonaisuuksiin ja suuriin väestöryh- 

min kohdistuvat vaikutukset 
- 	vaikutukset muuhun suunnitteluun. 

Arvioidaan erilaisten aluekokonaisuuksien herk-
kyyttä muutokselle ja todennäköisyyttä sille, 
että muutoksella voi olla merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia. Arvion aikatähtäyksenä on n. 20 
vuotta hankkeen käyttöönottovuodesta. 

Tällä aikavälillä tapahtuu monta ympäristön 
muutosta, osa hankkeen seurauksina, osa aivan 
muista syistä. Lähivuosien tarkastelu voi olla 
tarkempi, myöhempien osalta voidaan rakentaa 
skenaarioita. 

Tavoiteasettelu 

Hankkeessa tärkeiksi todettujen ympäristövai-
kutusten osalta määritellään minkälaisia vaiku-
tuksia halutaan tai voidaan hyväksyä, tai miten 
vaikutusten laatua arvioidaan. 

Tavoiteasettelua selvitetään Tie ja ympäristö-
yleisohjeessa /15/ sekä "Ympäristövaikutusar-
viot pääsuuntaselvityksissä"-julkaisussa /16/. 

Tavoitteiden yhtenä perustana on tieverk-
kosuunnittelu ja tienpidon ohjelmointi. Ohjelmi-
en ja verkkosuunnittelun ympäristövaikutusten 
arvioinnin kehittämisessä pyritään siihen, että 
tämän arvioinnin kautta määritellään, miten 
valtakunnaffiset ja muut yleiset ympäristötavoit-
teet toteutetaan hankkeissa. 

Hankkeen tavoitteet ovat seuraavanlaisia: 
- ohjaavat ehdot, ne ympäristön ominaisuu-

det tai alueet, joita hanke ei saa haitata tai 
jotka määräävät hankkeen ominaisuuksia 

- kehittämistavoitteet, ne alueet tai olot, 
joihin hankkeella tulisi olla ympäristön 
laatua parantava vaikutus 

- 	arvionvaraiset tavoitteet, joiden osalta eri 
vaihtoehtojen vaikutukset voivat vaihdel-
la, mutta voidaan sanoa mikä on parempi, 
mikä huonompi vaihtoehto. 

Arviointiohjelmassa on tärkeintä määritellä 
hanketta ohjaavat ehdot ja tunnistaa "ei-alueet". 
Kehittämistavoitteet perustuvat tiedossa oleviin 
ympäristöongelmiin. Arvionvaraisia tavoitteita 
hahmotellaan yleispiirteisesti. 

Tavoiteasettelusta pitäisi keskustella kaikkien 
niiden kanssa, joiden on tarkoitus osallistua 
hankkeen suunnitteluun. Varsinaisten intres-
siryhmien muodostuminen keskittyy tähän vai-
heeseen. Suunnittelija luo keskustelujen kautta 
yhteydet ryhmiin ja tutkii miten yhteyksiä saa 
niihin ryhmiin, jotka eivät ole järjestyneet tai 
jotka muuten jäävät keskustelusta syrjään. 

Keskustelut käydään ennen arviointiohjelman 
valmistumista. Yhteysviranomaisen suorittamas-
sa kuulemis- ja lausuntomenettelyssä kirjataan 
tehdyn yhteistyön tulokset. 
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ARVIOINNIN KAYNNISTAMINEN 

ARVIOINTIOHJELMAN TÄSMÄLLINEN MÄÄRI1TELYJA HUOLEL-
LINEN NOUDATTAMINEN 

Epämääräinen ohjelma merkitsee kaikenlaisten vaikutusten 
tutkimista, niiden tärkeydestä riippumatta, Osallistumismenettely 
edistää keskeisten asioiden määrfttelyä. Arviointiohjelmasta 
poikkeamiset on aina perustettava. 

TÄSMÄLLINEN TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY 
Tehtävän täsmällinen määritely on olennaista tavoitteiden 
asettamisessa ja vaihtoehtojen muodostamisessa. Vaihtoehtojen 
määrä tulee muuten liian suureksi eivätkä vaihtoehtojen valintape-
rusteet selkiinny. 

0+ VAIHTOEHDON TOTEUTTAMISKELPOISUUS 
Ympäristöön vähiten vaikuttavien kehittämistoimien hakeminen 
ei saa johtaa toteutuskelvottomaan vaihtoehtoon. 

AIKATAULWEN NOUDAITAMINEN 
Selvityksissäja arviointiselostuksen laadinnassa on työskenneltä-
vätehokkaasti. Jos arviointiin osallistuu useita osapuolia, tarvitaan 
vetäjä, jolla on vastuu koko prosessista. 

ASIANTUNTLJOIDEN KÄYTrÖ 
On varmistettava, että olevaa asiantuntemusta käytetään 
tehokkaasti hyväksi. 

SELKEÄ RAPORTOINTI 
Arviointiselostus on muokattava lyhyeksi, yhtenäiseksi ja 
havainnolliseksi asiakirjaksi, tarvittaessa ulkopuolisen toimittajan 
avulla. 

Kuva 15: Ympiiristövaikutusten arviointimen ette-
lyn kehittämisessä keskeisiä näkökohtia, 
Alankomaiden kokemuksia /13/ 

4.3 Arviointiohjelman käsittely 

Edellä kuvatut tarkastelut kootaan ympäristö- 
vaikutusten arvioinnin ohjelmaksi: 
- 	tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, 

sijainnista, maa-alan tarpeesta ja liittymi-
sestä muihin hankkeisiin sekä hankkeesta 
vastaavasta 

- 	hankkeen periaatevaihto ehdot, yhtenä 
niistä vaihtoehto 0 

- 	tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttä- 
mistä suunnitelmista, luvista ja vastaavista 
päätöksistä 

- 	tiedot ympäristövaikutuksia koskevista 
laadituista ja ehdotetuista selvityksistä 
sekä ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi 

- 	tiedotussuunnitelma 
- 	arvio hankkeen suunnittelu- ja toteutta- 

misaikataulusta sekä siitä, milloin selvi- 
tykset ja arviointiselostus valmistuvat./3/ 

Jos menettelyyn on ryhdytty lain nojalla, ohjel-
ma toimitetaan yhteysviranomaiselle, joka II-
moittaa siitä julkisesti (nähtävillä 14. ..60 päivää) 
ja pyytää tarpeelliset lausunnot. ilmoituksessa 
on tiedot hankkeesta, sen sijainnista, hankkeesta 
vastaavasta, siitä miten arviointiohjelmasta voi 
esittää mielipiteitä ja missä ohjelma on nähtävä-
nä arviointimenettelyn aikana. Jos yhteysviran-
omainen on siirtänyt tiedottamisen tiepiirille, se 
vastaa kuulutuksista ja lausuntopyynnöistä. 
Kansainvälisessä menettelyssä yhteysviranomai-
nen toimittaa ohjelman ympäristöministeriölle. 

Yhteysviranomainen kokoaa kuukauden kulues-
sa nähtävilläolon päättymisestä lausunnot ja 
mielipiteet ja antaa oman lausuntonsa. Tässä 
lausunnossa todetaan tarvittaessa miltä osin 
ohjelmaa on tarkistettava. Lisäksi lausunnossa 
ilmoitetaan miten selvitykset, tiedottaminen ja 
kuuleminen järjestetään ja sovitetaan yhteen 
muiden hanketta koskevien lakien mukaisten 
käsittelyjen kanssa. /3/ 

Muiden hankkeiden osalta ohjelma käsitellään 
yhteistyöryhmässä. Sovellettua menettelyä käy-
tettäessä ohjelmasta julkaistaan tiedote. Ohjelma 
on, osana yleissuunnitelman toimintasuunnitel-
maa, tiepiirissä nähtävillä työn aikana. 
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5. ARVIOINNIN SUORITTAMINEN 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn pää-
paino on tiehankkeen yleissuunnittelun ensim-
mäisen vaiheen aikana tehtävissä selvityksissä. 

On mandollista, että arviointimenettelyyn on 
tarvetta ryhtyä hankkeessa, joka muuten ei 
kooltaan edellytä yleissuunnittelua, esimerkiksi 
silloin, kun parannetaan tietä luonnonsuojelu-
alueella. Siinä tapauksessa vastaavat selvitykset 
sisällytetään tiesuunnitelman laadintaohjelmaan. 

5.1 Arviointi yleissuunnittel ussa 

Yleissuunnittelussa selvitetään hankkeelle ase-
tettujen tavoitteiden toteuttamismandollisuudet 
ja hankkeen vaikutukset. Yleissuunnitelma sisäl-
tää tien yleispiirteisen sijainnin, toiniinnalliset 
ratkaisut, liittymisen muihin verkkoihin, ym-
päristönhoidon periaatteet ja kustannusennus-
teen. 

Yleissuunnitelman laatimisen perustana on han-
kepäätös, mutta se voi myös johtua yleiskaavan 
maankäyttöselvityksistä. Tällöin tiepiiri ja kunta 
sopivat yleiskaavatyössä esiin tulleiden, pitkän 
tähtäyksen väyläratkaisujen tarkastelusta yleis- 
suunnitelman muodossa. 

Yleissuunnitelman laadintaa voidaan jakaa kah-
teen vaiheeseen. Ensin tutkitaan ja vertaillaan 
useita vaihtoehtoja (kuva 16). Vaihtoehtojen 
karsinnan jälkeen viimeistellään valitut vaih-
toehdot toimenpidepäätöstä varten (kuva 20). 

Jos yleissuunnittelu on kytketty yleiskaavoituk-
seen, merkittävä osa vaihtoehtotarkasteluista ja 
ympäristövaikutusten arvioinnista voidaan teh-
dä yleiskaavaa laadittaessa ja käsiteltäessä. 

Useita kuntia koskevan hankkeen yleissuunni-
telma edellyttää yhteyttä eri yleiskaavoihin ja 
vaikuttaa seutukaavoitukseen. Hankeryhmän 
lisäksi on silloin syytä perustaa maankäytön 
suunnittelun koordinointia käsittelevä seutukaa-
voituksesta vastaavan liiton ja ki.mtien yhteinen 
ryhmä. 

TIEPIIRI 	 YHTEISTYÖRYHMÄ 	 YHTEYDET 
YHTEYS— 	 INTRESSI— 
VIRANOMAINEN 	RYHMIIN 

Ylelssuunn. toi— 	Ohjelma toimItetaan tiedoksi 
mlntasuunnitelma 	ja on työn aikana nöhtavillö 
ARVIOINTIOHJELMA 	 Kv,menettetysoö ohjelma myös 

YLEISSIJUNNITTELUN 	 ympönistomi ste jölle 

1 VAIHE: 

Löhtofledot 
TavoItteiden ja 
valhtoehtolen 
tøsmentöminen 	YhteIstyö tIetojen hanklnnassa. 
Vaikutusten 	 vaihtoehtojen kösittelyssö. muutoksen 
ennustamlnen 	 srvloinnIssa; erlttelevo vertailu 
Vertailu ja 
karsinta 

1 ARVIOINTI— 	1 Selostuksen kösittely 
1 SELOSTUS yhteistyöryhmössö 

Mandollinen 

- - 	- - - 
	ti.dote 

1 
Sovellettu 1 Kuulutus, lau— 1 1 MielipIteet 
menettely * 1 suntopyynnöt * Lausunnot 

IYhteYsiranomoi — ' 
sen lausunto • 

- _ 	 TIedoksI muille 

Yhteistyötyhmön johto— 	ao. viran- 

pöötökset selostuksen 	omalsil. 

Selostuksen 
sittelystö 

mand.tark istus 
Suunnittelukoytannön mukainen 
sovellettu menettely 

suunnite Ti.d ote 
vllmeistelystö 

Kuva 16: Ympdristövaikutusten arviointi yleis- 
suunnittelun 1 vaiheessa 

5.2 Lähtötietojen hankinta 

Yleissuunnitteluvaiheessa lähtötietojen hankin-
nalla on seuraavat tavoitteet: 
- 	tietojen kerääminen ja tulostaminen siten, 

että tiedon puutteita ja lisätiedon hankin-
tatarvetta voidaan arvioida 

- 	sellaisten tietojen löytäminen, joiden takia 
jo tehtyjä päätelmiä on tarkistettava 

- seurannan puitteiden luominen; tietokanta 
ja lähde- sekä yhteyshenkilöluettelot, joi-
hin jatkotyö voi tukeutua. 

Tässä vaiheessa tulisi valmistella intressiryhmiä 
käsittelemään hanketta toimittamalla nlille niitä 
lähtötietoja, joita ne tarvitsevat omiin arvioin-
teihinsa. 

Lähtötietojen esittämiseen ei riitä eri asioiden 
luettelo. On tarpeen muodostaa ympäristöolojen 
kokonaiskuva, jotta tietojen käyttäjä saisi selvil-
le, mistä on kysymys. 



24 
	

Ympäristövaikutusten arviointi 
ARVIOINNIN SUORJTAMINEN 

LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA TIEDONVAIHTO 
aiviointia muuttavat tiedot INTRESSIRYHMIEN 

- täydennettävät tiedot KANSSA 
• seurannan puitteet - ryhmille perus- 

tietoja hankkeesta 
YMPÄRISTÖOLOJEN KUVAUS - tietoja paikalli- 
- yhtenäiset kokonaisuudet sista oloista 

merkittävät asiat ja prosessit 
- alueiden tärkeys ja herkkyys 
- keskeiset tekijät, vuorovaikutus 

TAVOITTEIDEN JA VAIHTO- KESKUSTELUT 
EHTOJEN TÄSMENTÄMINEN TAVOITTEISTA 
- ehdot, kehittämistavoitteet, JA VAIHTO- 

arvionvaraiset tavoitteet EHDOISTA 
- vaihtoehdot tavoiteryhmittäin 

VAIKUTUSTEN ENNUSTAMINEN YHTEISÖÖN 
- vaikutukset alueisiin ja kohteisiin JA ASUKKAISIIN 
- herkkyystarkastelu KOHDISTUVIEN 
- kehityksen muutokset VAIKUTUSTEN 
- yhteisvaikutukset, keskeiset SELVITTÄMINEN 

vaikutukset, seurannaisvaikutukset 
- haittojen torjunta 

Kuva 17: Yhteistyö inressiryhmien kanssa vaih-
toehtojen laadinnassa ja käsittelyssä 

Kokonaiskuvan muodostamisessa arvioidaan 
- luonnonoloiltaan, asutusrakenteeltaan tai 

muutoin yhtenaiset aluekokonaisuudet ja 
niiden rajat sekä edellytykset sille että ne 
säilyvät elinkelpoisina 

- 	ympäristön kehityksen kannalta merkittä- 
vät näkökohdat ja kehityssuunnat 

- 	alueiden tärkeys ja herkkyys, sietokyvyn 
rajat (taustakuormitus huomioon ottaen) 

- 	hankkeen kannalta keskeiset tekijät. 

Kun kokonaiskuvaa muodostetaan, siinä pitäisi 
ylittää ne rajat, jotka syntyvät jaottelusta luon-
nonympäristö / yhdyskunnat. Ei ole sellaista 
luonnonympäristöä, jonka kehitykseen ihminen 
ei olisi lainkaan vaikuttanut. Toisaalta yhdys-
kunnat eivät toimi luonnosta riippumatta. On 
nimenomaan etsittävä eri tekijöiden yhteis-
vaikutuksia, luonnon kehityksen ja ihmisen 
aikaansaamien kehityssuuntien vuorovaikutusta. 

Tärkeiden ja herkkien alueiden määrittelyssä 
saadaan tietoja olevista suunnitelmista, suoje-
luohjelmista ja inventoinneista. Näitä tietoja on 
aina täydennettävä yhteistyössä asukkaiden ja 
paikallisten yhteisöjen kanssa. 

5.3 Tavoitteiden ja vaihtoehtojen täs-
mentäminen 

Ympäristön monimuotoisuus ja yhteisvaikutuk- 
set edellyttävät, että tavoitteita kehitetään edel- 
leen, kun saadaan lisää tietoa ympäristön tilasta. 

Tavoitteiden täsmentyessä ovat eri tavoitteiden 
väliset ristiriidat selkeämmin nähtävissä. Vaih-
toehtoja kehitetään mandollisuuksien mukaan 
siten, että kutakin yhteen suuntaan vaikuttavaa 
tavoiteryhmää palvelee tietty vaihtoehto. Tar -
kastelun pohjaksi ei pitäisi asettaa kompromissi- 
vaihtoehtoja, joihin tavoitteiden väliset paino-
tukset peittyvät. 

Tämän vaiheen tuloksia käsitellään mandolli-
simman laajasti julkisuudessa. 

Yleiskaavoitukseen kytketyssä suunnittelussa 
tavoitteita ja vaihtoehtoja käsitellään yleiskaa-
vallisten rakennevaihtoehtojen avulla. Tiepiirin 
osuutena on liikenteelliset selvitykset, väyläkäy -
tävien muodostaminen ja hankkeen vaikutusten 
tarkastelu näiden väyläkäytävien pohjalta. Taa-
jamissa väyläkäytävien reunaehtoja selvitetään 
yksityiskohtaisten kaavojen avulla. 

5.4 Vaikutusten ennustaminen 

Vaikutusten ennustaminen on arvioinnin tärkein 
työvaihe. Ympäristövaikutusten ennustamisessa 
on pyrittävä ainakin samaan laatutasoon kuin 
hankkeen muiden vaikutusten tarkastelussa. 

Arviointiohjelman ennusteet tarkistetaan, ja 
kehitysprosesseja arvioidaan täsmällisemmin. 
Aikatähtäys on 15...20 vuotta. Hankkeen val-
mistumisen jälkeisten vaikutusten lisäksi käsitel-
lään työnaikaisia vaikutuksia. 

Tiedon puutteet ja epävarmuustekijät 

Tiedon puutteet tekevät ennustamisen epävar-
maksi. Tieto eri prosessien yhteisvaikutuksista 
on rajoittunutta ja ennustemenetelmät vasta 
kehitteifiä. Vaikutusalueen rajauksessa on otet-
tava huomioon saatavissa olevan tiedon laatu. 
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Jos tiedot ovat kovin epävarmoja, on alue rajat-
tava niin laajaksi, että on epätodennäköistä että 
vaikutus esiintyisi sen ulkopuolella. 

Suunnittelun perusteisiin sisältyy epävarmuutta 
liikenteen määrästä ja koostumuksesta, ajoneu-
vojen kehityksestä sekä maankäytön muutok-
sista. Herkkyystarkastelulla voidaan selvittää, 
minkälaiset suunnittelun tai ennusteiden perus-
teiden muutokset saattavat ratkaisevasti muut-
taa vaikutusten laajuutta. 

Tiedon puutteita ja epävarmuuksia selostetaan 
huolellisesti ja havainnollisesti. Esitetään analyy-
si, jossa erilaisten vaikutusten ja niiden epävar-
muuksien suuruusluokkasuhteet ilmenevät. 

Muutosten arviointi 

Vertaamalla ennustettuja vaikutuksia nykytilaan 
ja 0-vaihtoehtoihin arvioidaan, mitä muutoksia 
hanke tuo ympäristön kehitykseen. Selvitetään, 
miten hankkeen vaikutukset erotetaan muusta 
kehityksestä. Etsitään juuri tälle ympäristölle ja 
hankkeelle merkittäviä vaikutuksia. 

Arvioidaan vaikutusten pysyvyyttä ja muutos- 
tahtia sekä miten laajasti ja millä nopeudella 
syntyy välillisiä vaikutuksia. Arvioidaan hank-
keesta tai siitä aiheutuvista välillisistä vaikutuk-
sista syntyvää kaavoitustarvetta. 

Muutoksen arvioinnissa yhdistyvät eri asiantun-
tijoiden näkemykset. Tämä saattaa vähentää 
epävarmuuksia. Toisaalta erilaisten arviointien 
yhdistelylle ei ole mitään ristiriidatonta menetel-
maa. 

Vaikutusten merkittävyys 

Vaikutusten merkittävyys ilmenee muutoksen 
arvioinnissa. On arvioitava, mitkä vaikutukset 
ovat muutosten kannalta keskeiset. Lähtöole-
tuksena on, että merkittävät vaikutukset ovat 
niitä, jotka kohdistuvat tavoitteissa määriteltyi-
hin oloihin. On erikseen tutkittava ilmeneekö 
vaikutuksia, joita tavoitteita asetettaessa ei enna-
koitu. Intressiryhmätarkastelussa tällaisia vaiku-
tiiksia tulee usein esille. 

YLEISKAAVOITUS YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN TIENSUUNNIUELU 
ARVIOINTI 	 (YLEISSUUNNITELMA) 

Päätös kaavan Iaadinnasta 	 Tiehankkeen viroilletulo 
Päätös yya:n tarpeellisuudesta 

Suunnittelun ohjelmointi 	 Yleissuunnittelun 
toimintasuunnftelma 

Arviointiohjelma 
Kaavan ja tiehankkeen yya:n perustiedot 

Yleiskaavallieet 	 Tavoitteet, mandolliset 
rakennevaihloehdot 	 väyläkäytävät (pääsuunta) 

Tavoitteiden ja vaihtoehtojen täsmentämiaen 

Maankäyttövaihtoehdot 	 0, 0+ ja linjausvaihtoehdol 

Tunnistetaan vaikutukset 
Rajataan tarkasteltavat vaikutuksei 
Arvioidaan vaikutukset 

Päätös kaavaluonnoksista 	 Vaihtoehtojen karsiota 
Kaavaluonnosten laadinta 

Vaikutusarviointi tarkennetaan 
Kaavan aMointiselostus 
Yleissuunnitelman arviosviiselostus 
Aiviointisetostusten käsittely 

Kaavaluonnosten käsittely 	 Päätös vimeistetystä 
Yleissuunnitelman viimeistely 

Täydennetyt aösointiselostukset 

Yleiskaavaehdotuksen taadinta 	 Mandollinen toimenpidepäätös 
ja käsittely RakL:n mukaan 	 ja tiesuunnitelman laadinta 

Kuva 18: Yleiskaavoituksen ja yleissuunnittelun 
kytkentä ympäristövaikutusten arvi-
oinnissa (luonnos, vrt, kuva 5) 

Haittojen torjunta 

Jos jollain vaihtoehdolla on haitallisia vaiku-
tuksia ympäristöönsä, näitä voi olla mandoffista 
torjua. Torjuntatoimenpiteet kuuluvat vaihtoeh-
toon. Kaikkia haittoja ei voida torjua vaihtoeh-
toa korjaamalla tai vaihtoehtoon liittyvin tekni-
sin toimin. Torjuntaa suunnitellaan samoin 
perustein kuin vaihtoehtoja muuten on muodos-
tettu. 

Selvitetään, miten haittoja voidaan lieventää, 
mitä se merkitsee vaihtoehdon kustannuksille ja 
muille ominaisuuksille, miten torjurttatoimet to-
teutetaan ja mikä on niiden teho eli mitä haittoja 
jää. Selvitetään mitä vaikutuksia torjuntatoimet 
vuorostaan aiheuttavat. 
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YHDISTELEVÄT VERTAILU- 	ERITTELEVÄT VERTAILU- 
JA ARVIOINTIMENETELMÄT 	JAARVIOINTIMENETELMÄT 

Tavoite: paras vaihtoehto, Tavoite: päätöksenteko- 
optimointi tilanteen valaiseminen 

Yhteinen mitta vaikutuksille Ei yhteistä mittaa 

Vaikutusten yhteenlasku Vaikulukset kuvataan 
erikseen, ei yhteenlaskua 

Oletetaan suunnittelija Suunnittelija on subjektiivi- 
objektiiviseksi ja nen, siksi valinnat esiin 
puolueettomaksi 

Suunnittelu ja päätöksen- Suunnittelu sisältää osapää- 
teko oletetaan erillisiksi töksiä, lopullinen valta ja 

vastuu on päättäjillä 

Yhtekunta oletetaan Yhteiskunta on moniarvoinen 
yksiarvoiseksi 

Kuva 19: Yhdistelevät ja erittelevät vertailu- 
menetelmät /5/ 

5.5 Vaihtoehtojen vertailu ja karsinta 

Vaikutusten arvioinnissa on selvitetty, mitä 
muutoksia kukin vaihtoehto aiheuttaa ympä-
ristöön ja sen kehitysprosesseihin, mitä haittoja 
se voi aiheuttaa ja miten haittoja torjutaan. 

Vaihtoehtojen vaikutukset ja kohteet voivat olla 
hyvin erilaiset. Joka vaihtoehdon kuvaaminen 
joka vaikutuksen osalta erikseen käy päinsä 
vain pienissä hankkeissa. Tämän ongelman voit-
tamiseksi on käytetty erilaisia yhteismitallistami-
sen menetelmiä. Nämä menetelmät soveltuvat 
kuitenkin huonosti ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyn luonteeseen. Ainoastaan niitä 
vaikutuksia, jotka yhdessä tukevat tietyn tavoit-
teen toteuttamista, voi yhdistää. Eri suuntaan 
vaikuttavat tai eri tavoin ilmenevät vaikutukset 
on tarkasteltava erillään. 

Intressiryhmillä on tärkeä asema vaihtoehtoja 
vertailtaessa. Ensinnä selvitetään, miten kukin 
vaihtoehto täyttää ne tavoitteet, joita hankkeelle 
on asetettu. Toiseksi mitä tämä merkitsee niille 
intressiryhmille, joita hanke koskee. 

Tämän jälkeen kysytään intressiryhmiltä, miten 
he arvioivat vaihtoehtoja. Vertailun perusta 
muodostuu keskustelun kautta. Suunnittelijan ja 
muiden asiantuntijoiden tehtävänä on valmistel-
la keskustelun aineisto asialliseksi, monipuolis-
eksi ja havainnolliseksi. Tätä etenemistapaa on 
kuvattu erittelevän vertailun käsitteellä /5/. 

Intressiryhmät suorittavat itse arvioinnin. Sitä ei 
tule korvata suunnittelijan oletuksila siitä, mitä 
mieltä ryhmät olisivat. Vertailun materiaali 
tuodaan riittävän laajaan julkiseen käsittelyyn, 
jotta ryhmien kanta ehtii muodostua. Aiempien 
työvaiheiden julkisuus luo perustan sille, että 
ryhmät voivat muodostaa kantaansa ja sffle, että 
yhteyksiä on kaikkiin asianomaisiin ryhmiin. 

Vertailun tavoitteena on ratkaista voidaanko 
hanke toteuttaa ja mifiä tavalla sen voi tehdä. 
Vertailun tuloksena karsitaan niitä vaihtoehtoja, 
jotka eivät ole osoittautuneet ympäristöllisesti 
tai muuten toteuttamiskelpoisiksi. Jos toteutuk-
seen löytyy ratkaisu, se viimeistellään lopullisen 
yleissuunnitelman laadinnassa. Viimeisteltäväksi 
voi tulla 2-3 vaihtoehtoa, joista yksi on 0+. 

Yleiskaavaan kytketyssä suunnittelussa vaih-
toehdot sisältyvät kaavan maankäyttövaihtoeh-
toihin. Vertailu tapahtuu kaavaluonnoksen laa-
dinnassa. Kunta ja tiepiiri selvittävät yhdessä 
kokonaismaankäytön ja liikenteen kannalta 
mandolliset vaihtoehdot. Tiehankkeen vaikutus-
ten arviointi voidaan suorittaa yleiskaavaluon-
noksen laadinnan ja käsittelyn yhteydessä. Yleis- 
suunnitelmaa viimeistellään yleiskaavaluonnok-
sen käsittelyn pohjalta (vrt, kuva 18). 

5.6 Arviointiselostus 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus laaditaan 
yleissuunnittelun aikana. Selostus sisällytetään 
siihen suunnitelmaraporttin, jossa käsitellään 
vaihtoehtojen vertailua ja karsintaa. 

Selostuksen sisältö perustuu arviointiohjelmaan. 
Selostukseen merkitään, jos tehty arviointi poik-
keaa ohjelmasta tai jos ympäristön olot tai tiedot 
niistä ovat muuttuneet merkittävästi siitä, mikä 
ohjelmaa laadittaessa oli tiedossa. 
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Selostuksessa käsiteltävät asiat ovat /3/: 

Hanke ja sen tavoitteet 

Hankkeen alullepano ja hankkeesta vastaava. 
Hankkeen sijainti ja kuvaus. Mihin hankkeella 
pyritään, mitä puutteita sen tulisi korjata. Yh-
teydet aiemmin asetettuihin tavoitteisiin, tehtyi-
hin päätöksiin tai selvityksiin sekä muihin mah-
dollislin hankkeisiin. Tavoitteet. Käytettävissä 
olevien keinojen yleistarkastelu. 

2. Vaihtoehdot, ml. nollavaihtoehdot 

Vaihtoehtojen edellytykset ja laatimisperusteet, 
mitä tavoitteita kukin vaihtoehto palvelee. Mitä 
valintoja on laadinnassa tehty, mitä vaihtoehtoja 
on, millä perustein, hylätty. 0 ja 0+ vaihtoehdot. 

3. Suunnittelu, luvat ja selvitykset 

Hankkeen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi 
ja mandollisesti tarvittavat luvat. Ympäristövai-
kutusten selvittäminen, tehdyt selvitykset, mah-
dolliset poikkeamiset arviointiohjelmasta. hitres-
siryhmät, yhteistyö- ja osallistumismenettelyt. 

4. Yhteydet kaavoitukseen ja suojeluun 

Hankkeen ja sen vaihtoehtojen liittyminen kaa-
voitukseen. Hankkeen kannalta olennaiset luon-
nonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua kos-
kevat suunnitelmat tai ohjelmat. 

5. Hankkeen ominaisuudet 

Hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset 
periaateratkaisut. Liikenteen määrä ja ominai-
suudet. Arviot liikenteen energiankulutuksesta 
ja päästöistä. Arviot rakentamisen ja kunnossa- 
pidon materiaalin kulutuksesta ja jätteistä. 

6. Käytetyt menetelmät ja oletukset sekä 
lähtötietojen luonne 

Lähtötietojen hankintatapa. Tietojen kattavuus ja 
ajankohtaisuus, täydentämistarve. Tiedonhan-
kinta-, ennuste- ja arviointimenetelmät, niihin 
sisältyvät oletukset. Vertailumenetelmät. 

7. Ympäristöolot ja -vaikutukset 

Vaihtoehtojen vaikutusalue. Ympäristöolojen 
kokonaiskuva, tälle ympäristölle ominaiset kehi-
tysprosessit. Taustakuormitus ja sen kehitys. 

Ympäristövaikutusten ennusteet. Muutoksen 
kokonaiskuva. Eri vaikutusten merkittävyys (jos 
eri vaihtoehtojen energiankulutuksessa ja pääs-
töissä on merkittäviä eroja, niitä käsitellään 
myös tässä). Haitallisiksi arvioidut vaikutukset. 
Vaihtoehtojen ominaisuudet eri intressiryhmien 
kannalta, vertailu nykytilaan ja 0-vaihtoehtoihin. 
Suhde muuhun maankäyttöön. Hankkeen ja sen 
vaihtoehtojen laatuarvio. 

Eri vaikutusten arviointiin liittyvät tiedon puut-
teet, epävarmuuksien suuruusluokkasuhteet. 
Herkkyystarkastelu. 

8. Keinot mandollisten ympäristöhaittojen 
torjumiseksi 

Haittojen torjuntakeinot eri vaihtoehdoissa. 
Keinojen valintaperusteet. Haittojen torjunnan 
vaikutukset ja kustannukset. 

9. Seurantaohjelma 

Miten tietoja täydennetään suunnittelun jatkues-
sa. Miten seurataan hankkeen toteutumisen 
vaikutuksia, työnjako. Miten ryhdytään korjaus- 
toimiin, jos esiintyy ennakoimattomia haittoja. 

10. Yleistajuinen yhteenveto 

Yhteenvedossa keskitytään hankkeen, sen ta-
voitteiden ja vaihtoehtojen tärkeimpiin ominai-
suuksiin. Nykytilannetta kuvataan hankkeen 
paikantamiseksi ja olojen yleisenä luonnehdin-
tana. Kehitysnäkymistä esitetään pääpiirteet. 
Työn aikana käydyn yleisö- ja muun käsittelyn 
vaiheet luonnostellaan. Päätelmiä ja jatkotoi-
menpiteitä kuvataan melko tarkkaan. 

Selostus ei voi sisältää kaikkia hankittuja tietoja 
tai tehtyjä arvioita. Niistä voi laatia työmuistioi-
ta ja niistä kootaan työkansio. Selostuksessa 
kerrotaan, miten näihin voi tutustua. 
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TIEPIIRI YHTEISTYORYHMÄ 	 YHTEYDET 
YHTEYS— 	 INTRESS1- 
VIRANOMAINEN 	RYHMIIN 

Pöötös yleis- 
suunnitelm on 
vlimeistelystö 

YLEISSUUNNITTELUN 
ii VAIHE: 

Valittujen 
vaihtoehtojen 
torkemmat 
selvitykset 

Yhteistyö tarkennettaessa vaihto- 

Ympöriston 
ehtoja ja setvltykslö 

suunnittelu, 
ympöriston hoito 

Arviolntlselostuk- 
sen toydent. 

Yleissuunnitelma Lausuntopyynnöt, eri osapuolten 
raporttI lausunnot 

TOIMENPIDE— 
PAATOS 
Arvioinnln jo 
sen tulosten Tiedot. 
huomioon Nykyisen teloin mukaan arviointi ja 
0 am nen tt sen merkitys selostetaon myös tie- 

suunnitelman yhteydessö 

Mandollinen 
tlesuunnitelman 
laadinta 

Kuva 20: Ympäristövaikutusten arviointi yleis- 
suunnitelman II vaiheessa 

Lakiin perustuvassa menettelyssä selostus toimi-
tetaan yhteysviranomaiselle, joka ilmoittaa siitä 
julkisesti (nähtävillä 14...60 päivää) ja hankkii 
tarvittavat lausunnot. Ilmoituksessa mainitaan, 
mistä asiasta on kyse ja miten siitä voidaan 
esittää tietoja, kysymyksiä ja mielipiteitä. Tiedot- 
tammen ja kuuleminen voidaan järjestää hanket-
ta koskevassa muussa laissa edellytetyn tiedot-
tamisen ja kuulemisen yhteydessä (esim. kaavo-
jen nähtäviläolo). 

Yhteysviranomainen kokoaa selostuksesta esite-
tyt lausunnot ja mielipiteet, antaa oman lausun-
tonsa ja toimittaa ne kanden kuukauden kulues-
sa nähtävffläolon päättymisestä hankkeesta 
vastaavalle sekä tiedoksi hanketta käsitteleville 
viranomaisille, kunnille, vesi- ja ympäristöhalli-
tukselle ja tarvittaessa seutukaavoituksesta vas-
taaville liitoille. 

Sovelletussa menettelyssä selostus käsitellään 
yhteistyöryhmässä, joka voi esittää kannanoton 
siitä. Selostuksen muu käsittely tapahtuu osana 
yleissuunnittelun 1 vaiheen raportin käsittelyä. 

5.7 Arvioinnin tulos ja toimenpidepäätös 

Tiepiiri täydentää arviointiselostusta, jos esitetyt 
lausunnot ja kannanotot antavat siihen aihetta. 
Selvitetään miten esffle tulleita näkökohtia on 
otettu huomioon tai voidaan jatkossa ottaa huo-
mioon. Ennen yleissuunnittelun jatkamista yh-
teistyöryhmässä on syytä keskustella siitä, 
- 	onko hankkeen toteuttamiskelpoisuuden 

tai tarpeeffisuuden arviointiin tullut mer- 
kittävää muutosta 

- 	mitä perusteita on eri mandollisten väy- 
läkäytävävaihtoehtojen väliselle valinnalle. 

Tiepiiri päättää yleissuunrtitelman II vaiheen 
perusteista. Yleissuunnittelu päättyy vasta toi-
menpidepäätöksen myötä, mutta tämä välipää-
tös on ympäristövaikutusten kannalta keskei-
nen. Tämän vuoksi päätöksestä on syytä tie-
dottaa yhteistyöosapuohlle ja intressiryhmille. 

Yleissuunnitelman viimeistelyssä tarkennetaan 
valittujen vaihtoehtojen selvitykset (kuva 20). 
Ympäristövaikutusten arviointia täydentää ym-
päristösuunnittelu, ratkaisun suunnitteleminen 
siten, että se voidaan toteuttaa ympäristön kan-
nalta parhaimmalla mandoffisella tavalla. 

Yleissuunnitelmaraporttiin sisällytetään arvioin-
tiselostus, tiedot selostuksen käsittelystä ja siitä 
miten arviointi on vaikuttanut suunnitteluun. 

Yleissuunnitelman ratkaisuista ja vaikutusten 
hyväksyttävyydestä pyydetään eri osapuolten 
lausunnot. Toimenpidepäätöksessä todetaan 
tehty arviointi, eri osapuolten kannanotot ja 
miten arviointi on otettu päätöksessä huomioon. 

Lakiehdotuksen mukaan lääninhallitus voi valit-
taa päätöksestä ellei ympäristövaikutusten arvi-
ointia ole suoritettu. Nykyisen tielain puitteissa 
valitusmandollisuus kohdlistuisi tiesuunnitelman 
vahvistamiseen, jatkossa toimenpidepäätökseen. 

Kaavoitukseen kytketyn suunnittelun väylärat-
kaisut sisällytetään kaavaan. Jos yleissuunnittelu 
on tehty maankäytön pitkän tähtäyksen varauk-
sia varten, toimenpidepäätös jää tehtäväksi 
silloin, kun hanke on tulossa ajankohtaiseksi. 



Ympäristövaikutusten arviointi 	 29 
YMPÄRISTÖVAIKIJTUKSET HANKKEEN TOTEUTLJKSESSA 

6. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
HANKKEEN TOTEUTUKSESSA 

Tiehankkeen suunnittelussa tehdään ympäristön 
kannalta tärkeimmät ratkaisut tarveselvityksen 
ja yleissuunnittelun aikana. Tie- ja rakennus- 
suunnittelu ja rakentamisprosessi vaikuttavat 
silti erittäin paljon ympäristöön. 

6.1 Tiesu unnitelma ja rakennussuun-
nitelma 

Jos tiesuunnitelma perustuu yleissuunnitelmaan 
ja siinä tehtyyn ympäristövaikutusten arvioin-
tiin, tiesuunnitelmassa ei enää tehdä varsinaista 
vaikutusarviointia. Siinä suunnitellaan haitallisia 
vaikutuksia keventävät suojaus- ja hoitotoimen-
piteet ja selvitetään niiden vaikutuksia: 
- 	Luonnonympäristön ongelmakohdat ja 

suojaustoimenpiteet, pohjavesien suojaus 
- 	Maisemointi ja vihersuunnittelu 
- 	Tiealueen rajat, kiinteistöjen muutokset, 

purettavat rakennukset, korvaustoimet 
- 

	

	Taajamakuvan muutokset ja hoitotoimet, 
asema- ja rakennuskaavamuutokset 

- Tieympäristön varusteiden ja kalusteiden 
periaateratkaisut, viltoitus- ja valaistus- 
suunnittelu, siltaratkaisut 

- 	Melu tasojen muutokset, meluhaittojen 
torjuntatoimet 

- 	Tietyön järjestämisperiaatteet, maa-aines- 
ten otto ja läjitys. 

Silloista ja muista erikoisrakenteista laaditaan 
tiesuunnitelman osana periaateplirustukset, 
joista ilmenee miten ne asettuvat ympäristöön. 
Piirustukset ovat toimenpidelupahakemusten 
pääpiirustuksia, jos lupa on RakA 50, 121 ja 
137 mukaan haettava. Vesilain mukaiset lupa-
hakemukset laaditaan erikseen, viimeistään 
tässä vaiheessa. 

Tiesuunnitelman vahvistaminen antaa oikeu-
delliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen. 
Vahvistamiseen liittyvistä lausunnoista ja nähtä-
viläolosta on säädetty tielaissa. Siksi kunnes 
tielakiin sisällytetään yleissuunnittelua koskevat 
säännökset, arviointiselostus ja tiedot sen käsit-
telystä liitetään tiesuunnitelmaan. 

Arviointimenettelyn kohteena ollutta hanketta 
on käsitelty laajalti ennen vahvistusta. Tiesuun-
nitelman ratkaisuila on kuitenkin suuri paikal-
linen merkitys - miten tienvarren kiinteistöä tai 
sen kaivoa voidaan käyttää, mikä on tien ilme 
maisemassa, ovatko ratkaisut taajamassa paikal-
laan. Näitä selvitetään asukkaiden, kunnan ja eri 
asiantuntijaelinten kanssa neuvotellen. 

Pienessä tiehankkeessa koko ympäristön tar-
kastelu voi tapahtua tiesuunnitelmaa laaditta-
essa. Jos hankkeessa tehdään arviointi käydään 
ennen tieteknistä suunnittelua yhteistyöryhmäs-
sä läpi mitä selvityksiä tarvitaan ja miten niitä 
käsitellään eri osapuolten kanssa. 

Rakennussuunnitelmavaiheessa on tärkeätä huo-
lehtia laadunvarmennuksesta ja työmaajärjeste-
lyistä. Toteutetun tieympäristön laadun on vas-
tattava sille asetettuja tavoitteita. Työmaata ja 
työmaahikennettä on hoidettava siten, ettei siitä 
aiheudu ympäristölle vahinkoa. Moni näkökohta 
ratkeaa vasta urakoista sovittaessa tai työmaalla. 

6.2 Seuranta /22/ 

Seuranta on tietojen keräämistä ja kokoamista 
päätöksentekoa ja arviointimenettelyä varten. 
Tietyin aikavälein kerätään tietoa hankkeen vai-
kutuksista sekä ympäristön muutoksista hank-
keen vaikutusalueella. Seurannan tavoitteita 
ovat: 
- 	tuottaa tietoa todellisista vaikutuksista 
- 	selvittää, mitkä muutokset ovat tienpidon 

seurauksia, mitkä muiden kehitysprosessi- 
en tulosta 

- 	selvittää, miten ennuste- ja arviointi- 
menetelmät vastaavat todellisuutta 

- 	selvittää, miten haittojen vähentämistoimet 
ovat onnistuneet 

- 	käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy 
ennakoimattomia, merkittäviä haittoja. 

Seurannan ohjelmointi tehdään yleissuunnit-
telun aikana. Ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostukseen sisällytettävän seurantaohjelman 
perustana on ympäristön nykytilasta kootut 
tiedot ja arviot siitä, missä kohdin on ilmennyt 
merkittävää tiedon puutetta ja epävarmuutta. 
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RAPORTOINTI 	1 
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ARVIOINTI HOIDON KEHITTÄMINEN 

Tletola SEURANNAN 
men.ttelyn JATKAMINEN! 
kehlttomls.en LOPETTAMINEN 

Kuva 21: Seurannan tehtäväjako 

Määräaikaisseuranta on määräajoin tehtävä 
hankkeiden vaikutuksia käsittelevä selvitys. Sitä 
voidaan tehdä esim. 1, 5 ja 10 vuoden kuluttua 
hankkeen käyttöönotosta. Määräaikaisseurantaa 
on myös velvoiteseuranta, josta määrätään esim. 
vesioikeuden luvan tai maa-ainesten ottoluvan 
yhteydessä. 

Määräalkaisseurantaa pyritään järjestämään niin, 
että valittuina vuosina voidaan tutkia useiden 
seurannan kohteena olevien hankkeiden vai-
kutuksia. Hankkeiden aiheuttamia vaikutuksia 
voidaan näin erottaa vaikutuksista, jotka ovat 
tapahtuneet hankkeista riippumatta. 

On tärkeää, että seurantamenetelmät ovat yh-
denmukaiset ohjelman eri vaiheissa ja vertailu-
kelpoisia valtakunnallisten seurantaohjelmien ja 
tilastojen kanssa. 

Yhdyskuntien kehityksen ja yleistä ympäristön 
olojen seurantaa tehdään kuntien ja ympäristö- 
viranomaisten toimesta mm. vesilain, meluntor-
juntalain, ilmansuojelulain ja rakennuslain no ja!- 
la. Tiehankkeen seuranta järjestelmää muodostet-
taessa on syytä pyrkiä läheiseen kytkentään ole-
massa oleviin seurantajärjestelmlin. 

Seurannan työnjaosta voidaan sopia yhteistyö- 
ryhmässä. 

Tiepiiri laatu yhteistyöryhmän kanssa seuran-
nassa kootusta aineistosta yhteenvedon, jossa 
kuvataan vaikutusten kehittymistä ja selvitetään, 
miten hankkeiden vaikutusten arviointimenette-
ly on onnistunut. 

Hankkeen määräaikaisseuranta päättyy, kun 
todetaan että hankkeen, sen liikenteen ja kun-
nossapidon aiheuttamat vaikutukset eivät enää 
erotu ympäristön muusta kehityksestä tai eivät 
enää muuta ympäristöä merkittävästi. 

Painopisteseuranta tuottaa tietoja arvioinnin ja 
ennustamisen kannalta keskeisten vaikutusten 
kehityksestä ja yhteisvaikutuksista. Sen kohtee-
na ovat tutkimusohjelmia laadittaessa valitut 
hankkeet ja toteuttamisesta vastaa tielaitos. 
Painopisteseurantaa suunnataan vaikutuksiin, 
joista koetaan eniten epävarmuutta tai joista 
saatavilla oleva tieto on puutteellista. 

Painopisteseurannan kohteista sovitaan tiehalli-
tuksen, tieplirien ja ympäristöviranomaisten 
kesken. Kohteet voivat osin olla samoja kuin 
määräaikaisseurannan kohteet. 

Jatkuva seuranta koskee ennakoimattomien 
merkittävien haittojen esiintymisestä saatavaa 
tietoa. Tiepllrin henkilöstö, kunnan ympäristövi-
ranomaiset ja asukkaat tarkastelevat päivittäises-
sä toiminnassaan ympäristöään. Suunnittelun 
aikana käydyt keskustelut ympäristöstä ja käyn-
nissä oleva yleisten teiden ympäristön tilan 
selvitys edesauttavat huomion kiinnittämistä 
siihen, mitä vaikutuksia hankkeella voi olla. 

Yhteydenotot tiepiirin suuntaan lisääntyvät ja 
piiri voi reagoida nopeasti ilmoituksiin mah-
dollisista vaurioista. Ympäristöviranomaisten 
kanssa voidaan sopia joidenkin kohteiden tark-
kailusta (esim. pohjaveden laadun valvonta). 

Lisäksi voidaan ympäristöltään erityisen herk-
kien alueiden osalta sopia säännöllisistä tarkas-
tuksista. Tarkastuksissa voidaan arvioida suo-
jaustoimien tehokkuutta. 
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7. ARVIOINTIMENETTELY 
MUUTTAA SUUNNITTELUA 

Tiensuunnitteluun vaikuttavat samanaikaisesti 
useat muutokset: 
* 	Tiepoliittisen päätöksenteon uudistami- 

sessa jaetaan päätökset selkeisiin vaihei-
sun. Tämän seurauksena suunnittelupro-
sessia vaiheistetaan. 

* 	Tiensuunnittelun ja kaavoituksen vaiheita 
pyritään sovittamaan toisiinsa. 

* 	Tiehankkeiden vaikutusarvioita yhtenäis- 
tetään. 

* 	Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
otetaan käyttöön. 

Hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen perus-
teena on arvio hankkeen merkityksestä koko-
naisuudelle, jonka muodostavat ympäristö, tek-
niikka ja talous. Ympäristöasiantuntemus ja 
kytkentä maankäytön suunnitteluun ovat koko 
ajan suunnittelussa mukana. 

Hanketta suunniteltaessa ja sen vaikutuksia 
arvioitaessa otetaan huomioon muut samaan 
ympäristökokonaisuuteen kohdistuvat muutok-
set - muut ulikennejärjestelyt, maankäytön mer-
kittävät muutokset jne. Eri hallintokunnat ja 
suunnittelijat pohtivat yhdessä toiminnan tavoit-
teita ja vaikutuksia. Yhteistyö on tarvittaessa eri 
valtioiden välistä. 

Yhteistyö ja osallistuminen sisältyvät suunnitte-
luun sen ensimmäisistä vaiheista alkaen ja ne 
jatkuvat prosessin läpi. Neuvottelujen kautta 
saadaan esiin kaikki suunnitteluun vaikuttavat 
tavoitteet ja intressit. Päätökset nojautuvat neu-
vottelujen tuloksiin. 

Suunnittelun työvaiheissa näkyvät ympäristö- 
selvitysten määrän kasvu, neuvottelut eri osa-
puolten kanssa ja menettelyä koskevan lain 
tullessa voimaan siinä edellytetyt julkiset käsit-
telyt. Virallisia lausuntoja pyydetään lisäksi 
kuten tähänkin asti. Uudet yhteistyöosapuölet ja 
arviointikohteet lisäävät työmäärää. Asioiden 
hoito helpottuu kokemusten karttuessa, mutta 
on myös tarvetta tehostaa suunnittelua. 
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Tehostamista palvelevat tavoitteiden täsmäffinen 
määrittäminen, merkittävien asioiden seulonta, 
selvitysten selkeä sitominen päätöksenteon vai-
heisiin ja parhaan asiantuntemuksen hyödyntä-
minen. Suunnittelun laatu paranee ja valitusten 
tai muiden jälkiselvitysten määrä voi vähetä. 

Liikenteellisten, ympäristöllisten ja taloudellisten 
tavoitteiden perusteena ovat hankkeen tyyppi ja 
ympäristön luonne. Jos suunnittelun tavoitteet 
jäävät yleisluonteisiksi on suunnittelijan, ja mui-
denkin, vaikeaa arvioida, missä määrin hanke 
tai tietty ratkaisu täyttää tavoitteet. 

Jokaisen selvityksen ja neuvottelun tavoitteeksi 
asetetaan merkittävien asioiden selville saami-
nen. Inventointia tai tiedotustilaisuutta järjes-
tettäessä selvitetään kaikille osapuolille, mitä 
juuri tämän vaiheen perusteella on tarkoitus 
tehdä. 

Hankkeen eri vaiheissa ovat eri asiat tärkeitä. 
Neuvotteluissa sovitaan siitä, mitkä ovat kunkin 
päätöksen kannalta tärkeät asiat ja työssä keski-
tytään niihin. Muiden esille tulleiden asioiden 
osalta sovitaan, mikä on niiden oikea käsittely- 
vaihe. Työohjelmassa varaudutaan siihen että 
eri vaiheiden kesto ja sisältö voi muuttua. 

Liikennesuunnittelija on liikenteen asiantuntija, 
kaavoittaja maankäytön, asukas oman elinympä-
ristönsä. Kunldn asiantuntemusta käytetään 
tehokkaasti ja sifiä alalla, johon se liittyy. Yh-
teydenpidon, tiedottamisen ja neuvottelujen 
järjestäminen edellyttää suurissa tiehankkeissa 
kokenutta asiantuntijaa. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käyt-
töön ottoon liittyy muutaman vuoden siirtymä-
aika, jolloin useimpien hankkeiden suunnittelu 
on alkanut ennen kuin menettelyä on tunnettu 
ja suunnittelun työohjelmia on laadittu menette-
lyä vain osittain soveltaen. Siirtymävaihe on 
kaikille opetteluaikaa. Joustavuus, pitkäjäntei-
syys ja suurpiirteisyys ovat tässä opettelussa 
hyödyksi. 
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8. LÄHTEET JA LISÄTIEDOT 

Numeroituihin lähteisin viitataan tekstissä. 
Muut julkaisut edustavat valmiina tai valmisteil-
la olevaa ympäristövaikutusten arvioinnin eri 
näkökohtiin liittyvää aineistoa. 

Menettelyn periaatteet 

/1/ Yleissopimus hankkeiden valtioiden rajat 
ylittävien ympäristövaikutusten arvioin-
nista. Ympäristöministeriö, 18.9.1991 

/2/ Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi 
eräiden julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista (85/ 
337/E1'Y, kts /3/, liite VI) 

/3/ Ympäristövaikutusten arviointi, YVA '92 
työryhmän mietintö; Ympäristöministeriö, 
ympäristönsuojeluosasto 65/1992 ISBN 
951-47-3546-1 

/4/ Ympäristövaikutusten arviointi - kohti 
kestävää kehitystä; Ympäristöministeriö, 
ympäristönsuojeluosasto, esite 31 / 1991 
ISBN 951-47-3546-1 

/5/ Ympäristövaikutusten arviointi, koulu-
tusaineisto; Ympäristöministeriö, ympä-
ristönsuojeluosasto, opas 2/1991 ISBN 
951-47-3567-6 

/6/ Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Kunnal-
lisliitto, Ympäristöministeriö: Ympäristö- 
vaikutusten arviointi kunnissa 1 ja II; Suo-
men Kaupunkilhiton julkaisut 679, 680 
ISBN 951-759-811-4 ja 951-759-812-4 

Leskinen-Salminen-Turtiainen: Ympäristövai-
kutusten arviointiprosessin perusteet; Helsingin 
yliopiston maankäytön ekonomian laitos, jul-
kaisuja 10/1991 ISBN 951-47-5696-8 

Tiehankkeiden arviointi 

/7/ Tiehallitus, kehittämiskeskus: Ympäristö 
tiehankkeiden suunnittelussa, tielaitoksen 
johtokunnan päätökset 1990; 30.11.90 

/8/ Ympäristövaikutusten arviointi tiensuun-
nittelussa; Ympäristöministeriö, ympäris-
tönsuojeluosasto, sarja C 36/1988 ISBN 
951-47-0456-8 

/9/ Ympäristö- ja tieviranomaisten yhteistyö 
tiesuunnittelussa; Ympäristöministeriö, 
kaavoitus- ja rakennusosasto, raportti 
5/1989 ISBN 951-47-1306-0 

/10/ Tiehallitus, kehittämiskeskus: Tarveselvi-
tys, sisältö ja esittämistapa; Tielaitoksen 
ohjeita 1991, TIEL 2110001 ISBN 951-47-
4371-7 

/ 11 / Tiehallitus, kehittämiskeskus: Yleissuunni-
telma, sisältö ja esittämistapa; Tielaitoksen 
ohjeita, ilmestyy 1992 

/12/ Tiehallitus, kehittämiskeskus: Tiesuunni-
telma, sisältö ja esittämistapa; Tielaitoksen 
ohjeita, ilmestyy 1992 

/13/ Visser, Peter: A Planned Road to Sus-
tainable Transport; Directorate-General of 
Public Works and Water Management in 
The Netherlands, May 1992 

Eriksson, Inga-Maj: Environmental Considera-
tion in the Location and Design of Roads in 
Sweden; Swedish Transport Research Board, 
TFB Report 1991:36 ISBN 91-87246-98-8 

Pienen tiehankkeen arviointi 

/14/ Karvinen, Päivi: Ympäristövaikutusten 
arviointiselostus, maantie 5053; Tielaitok-
sen selvityksiä 55/1991, TIEL 3200050 
ISBN 951-47-5520-0 

Pienten tiehankkeiden ympäristövaikutusten 
arviointi; selvitys laaditaan vuoden 1992 aikana 

Ympäristötavoitteet 

/ 15 / Tiehallitus, kehittämiskeskus: Tie ja ympä-
ristö, yleisohje tiehankkeiden suunnittelu!-
le; Tielaitoksen ohjeita 1991, TIEL 2150001 
ISBN 951-47-4350-4 
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/16/ Pulli, Timo: Ympäristövaikutusarviot pää-
suuntaselvityksissä; Tielaitoksen selvityk-
siä 11/1991, TIEL 3200016 ISBN 951-47-
4368-7 

Tiehallitus: Tielaitos ja ympäristö, tielaitoksen 
ympäristö politiikka 1992; Tielaitoksen ohjeita 
1992, TIEL 1000011 ISBN 951-47-6061-1 

Tiehallitus, sifiansuunnittelu: Silta ja ympäristö; 
TVH 723442, 1987 ISBN 951 -46-7313-1 

Lähtötiedot 

/ 17/ Tiehallitus, kehittämiskeskus: Ympäris-
tötiedot ja tietolähteet tiensuunnittelussa; 
Tielaitoksen ohjeita 1991, TIEL 2150002 
ISBN 951 -47-4392-X 

Vertailu- ja arviointitavat 

/ 18/ Tiehallitus, kehittämiskeskus: Vaikutustar-
kastelut tiensuunnittelussa; Tielaitoksen 
ohjeita, luonnos ilmestyy 1992. 

Leskinen, Antti: Vertailumenetelmät ympäris-
töön merkittävästi vaikuttavassa päätöksente-
ossa; Ympäristöministeriö, ympäristönsuojelu- 
osasto, sarja A 63/1987 

Leskinen-Valve: Liikenneinvestoinneista päättä-
minen; Tielaitoksen selvityksiä 15/1991, TIEL 
3200013 ISBN 951-47-4365-2 

Osallistuminen 

Lehtonen, Markku: Kansalaisten osallistuminen 
tiensuunnitteluun; Tielaitoksen selvityksiä 36/ 
1991, TIEL 3200034 ISBN 951-47-4981-2 

Ajomaa-Kantola-Simojoki: Kansalaisten osallistu-
minen Pasilanväylän suunnitteluun; Tielaitoksen 
selvityksiä, ilmestyy 1992 

Kytkentä maankäytön suunnitteluun 

/19/ Tiehallftus, kehittämiskeskus: Tiensuunnit-
telu osana yhdyskuntasuunnittelua; Tie- 
hallituksen esite 1991, TIEL 8000024 

/20/ Tiehallitus, tiensuunnittelu: Yleiset tiet 
kaava-alueilla; Tielaitoksen ohjeita 1992, 
TIEL 2120003 ISBN 951-47-5533-2 

Liikari, Jukka: Yleissuunnittelun ja yleiskaavoi-
tuksen yhteenkytkentä; Tielaitoksen selvityksiä 
6/1991, TIEL 3200006 ISBN 951-47-2739-8 

Tiehallitus, tiensuunnittelu: Maankäyttö ja lii-
kenne-esiselvitys; Tielaitoksen selvityksiä 24 / 
1992, TIEL 3200079 ISBN 951-47-5833-1 

Eri vaikutusten selvittäminen 

/21 / Parantainen, Juha: Tien suuntauksen suu-
nnittelu; Tielaitoksen selvityksiä 28/92, 
TIEL 3200083 ISBN 951-47-5511-1 

Tiehallitus, kehittämiskeskus: Vähemmän melua, 
opas tiensuunnitteli joille; Tielaitoksen ohjeita 
1991, TEL 2150005 ISBN 951-47-4977-4 

Tiehallitus, kehittämiskeskus: Tieliikenteen täri-
nä; Tielaitoksen ohjeita 1991, TIEL 2150006 ISBN 
951-47-5007-1 

Tiehallitus, kehittämiskeskus: Tieliikenteen pa-
kokaasupäästöt, perustietoja, laskentamenetel-
miä; Tielaitoksen ohjeita 1990, TEL 703611 ISBN 
951-47-2739-4 

Tielaitos, Kuopion tuotantotekninen kehitysyk-
sikkö: Suolauksen vaikutukset tienvarsikasvihj-
suuteen; Tielaitoksen selvityksiä 4/91, TEL 
3200004 ISBN 951 -47-4098-X 

Tiehallitus, tuotannon kehittämispalvelut: Tie-
suolauksen vaikutus pohjaveteen Salpausselän 
alueella; Tielaitoksen selvityksiä 21/91, TIEL 
3200020 ISBN 951 -47-4389-X 

Tiehallitus, kehittämiskeskus: Ekologisen ympä-
ristöluokituksen kehittäminen, väliraportti; Tie- 
laitoksen selvityksiä, ilmestyy 1992. 

Tiehallitus, kehittämiskeskus: Sosioekonomiset 
vaikutusselvitykset, väliraportti; Tielaitoksen 
selvityksiä, ilmestyy 1992. 
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Paukkunen, Vesa: Tiehankkeiden hyvinvointi- 
vaikutusten arviointi; Tielaitoksen selvityksiä 
8/1990, TIEL 703618 ISBN 951-47-4073-4 

Paukkunen, Vesa: Nauvo-Parainen kiinteä tieyh-
teys, hyvinvointivaikutusten arviointi; Tielaitok-
sen selvityksiä 44/1991, TIEL 3200040 ISBN 951-
47-5001-2 

Tiehallitus, tiensuunnittelu: Ohikulkutiet kes-
kisuuressa taajamassa; Tielaitoksen selvityksiä, 
ilmestyy 1992. 

Tiehallitus, kehittämiskeskus: Hankasalmen ja 
Kauhavan taajamakuvatarkastelu; Tielaitoksen 
selvityksiä 34/91, TIEL 3200032 ISBN 951-47-
4978-2 

Tiehallitus, tiensuunmttelu: 1980-luvulla to-
teutettuja taajamateitä, taajamakuva- ja toimi-
vuustarkastelu; Tielaitoksen selvityksiä 20/92, 
TIEL 3200076 ISBN 951-47-5829-3 

Suunnitelmien esittäminen 

Tiehallitus, kehittämiskeskus: Teiden esisuun-
nitelmat selkeiksi; Tielaitoksen ohjeita 1991, 
TIEL 1000003 ISBN 951-47-4354-7 

Seuranta 

/22/ Leskinen, Virpi: Luonnonolojen seuranta 
tiensuunnittelussa; Tielaitoksen selvityksiä 
9/1991, TIEL 3200009 ISBN 951-47-4344-X 

Tiehallitus, kehittämiskeskus: Seurannan sisäl-
lyttäminen tiehankkeisiin - luonnonolot; Tielai-
toksen selvityksiä, ilmestyy 1992. 
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LIITE 

Ehdotus laiksi ja asetukseksi ympäristö- 
vaikutusten arviointi menettelystä 

Ympäristöministeriön työryhmän ehdotus /3/ 

LAKI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI-
OINTIMENETTELYSTÄ 

1.LUKU: LAIN TAVOITE JA MÄÄRITELMÄT 

1 § Tavoite 
Tämän lain tavoitteena on edistää ympäristövai-
kutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon 
ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä 
samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osal-
listumismandollisuuksja. 

2 § Määritelmiä 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
ym piiri stövaikutuksella hankkeen tai toiminnan 
aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia 
Suomessa ja sen alueen ulkopuolella 
1) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihty-

vyyteen 
2) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kas-

villisuuteen, eliöihin sekä näiden keski-
näisiin vuorovaikutussuhteisin ja luonnon 
monimuotoisuuteen 

3) yhdyskurttarakenteeseen, rakennuksiin, 
maisemaan, kaupunkikuvan ja kulttuuri- 
perintöön sekä 

4) luonnonvarojen hyödyntämiseen; 
ympiiristövaikutusten arviointimenettelylli (arvioin-
timenettely) tämän lain 2 luvun mukaista me-
nettelyä, jossa selvitetään ja arvioidaan tiettyjen 
hankkeiden ympäristövaikutukset ja kuullaan 
viranomaisia, kansalaisia ja muita tahoja; 
ympiiristövaikutusten arviointiohjelmalla (arvioin-
tiohjelma) hankkeesta vastaavan suunnitelmaa 
tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenette-
lyn järjestämisestä; 
ympiiristövaikutusten arviointiselostuksella (arvioin-
tiselostus) asiakirjaa, jossa esitetään tiedot hank-
keesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen 
arvio niiden ympäristövaikutuksista; 

hankkeesta vastaavalla toiminnanharjoittajaa tai 
sitä, joka muutoin on vastuussa tässä laissa 
tarkoitetun hankkeen valmistelusta ja toteutta-
misesta; sekä 
yhteysviranomaisella asetuksella määrättävää 
viranomaista, joka huolehtii siitä, että hankkeen 
ympäristövaikutusten arviointimenettely jäijeste-
tään. 

3 § Suhde muuhun lainsäädäntöön 
Tätä lakia sovellettaessa otetaan huomioon, 
miten ympäristövaikutuksia on selvitetty tai 
voidaan selvittää muun lain mukaisessa suun-
nittelu- tai lupamenettelyssä. 

2.LUKU: ARVIOINTIMENETTELY 

4 § Soveltamisala 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovel-
letaan asetuksella säädettäviin hankkeisiin, joilla 
saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäis-
tapauksessa hankkeeseen tai jo toteutetun hank-
keen olennaiseen muutokseen, jonka ympäristö- 
vaikutukset muodostuvat todennäköisesti mer-
kittäviksi. Harkittaessa ympäristövaikutusten 
todennäköistä merkittävyyttä on otettava huo-
mioon erityisesti: 
1) hankkeen sijainti ja todennäköiset vaiku-

tukset tärkeisiin luonnon- ja kulttuuriar-
voihin ja herkästi vaurioituviin kohteisiin 
sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin a 
viihtyvyyteen; 

2) hankkeen vaikutusalueen laajuus; sekä 
3) hankkeen sekä muiden hankkeiden ja 

toimintojen mandolliset yhteisvaikutukset. 

5 § Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta 
Yhteysviranomainen päättää siitä, että arviointi- 
menettelyä sovelletaan edellä 4 §:n 2 momentis-
sa tarkoitettuihin hankkeisiin siten, kuin asetuk-
sella tarkemmin säädetään. 

Jos yhteysviranomainen on 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuilla perusteilla harkinnut, ettei hank-
keeseen sovelleta arviointimenettelyä, sen on 
tarvittaessa annettava asiasta lausunto hank-
keesta vastaavalle. 
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6 § Arvioinnin ajankohta 
Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä 
tämän lain mukaisessa arviointimenettelyssä 
ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten 
kannalta olennaisiin toimiin hankkeen toteutta-
miseksi. 

Arviointi on kuitenkin suoritettava viimeistään 
ennen 13 §:ssä tarkoitettua päätöksentekoa. 

7 § Arviointimenettelyn aloittaminen 
Hankkeesta vastaavan on toimitettava arvioin-
tiohjelma yhteysviranomaiselle mandollisimman 
varhaisessa vaiheessa hankkeen muu suunnitte-
lu huomioon ottaen. 

Edellä 5 §:n 1 momentissa tarkoitetusta yhteys- 
viranomaisen päätöksestä on käytävä ilmi, mi-
hin mennessä hankkeesta vastaavan on toimitet-
tava arviointiohjelma yhteysviranomaiselle. 

Arviointiohjelman sisällöstä säädetään tarkem-
min asetuksella. 

8 § Arviointimenettelystä tiedottaminen 
Yhteysviranomaisen on huolehdittava siitä, että 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aloit-
tamisesta kuulutetaan hankkeen todennäköisellä 
vaikutusalueella julkisesti. Kuulutuksessa on 
mainittava, niissä arviointiohjelma pidetään 
nähtävänä ja miten siitä voi esittää mielipiteen-
sa. 

Yhteysviranomaisen on pyydettävä tarpeelliset 
lausunnot arviointiohjelmasta. 

9 § Yhteysviranomaisen lausunto 
Yhteysviranomainen kokoaa arviointiohjelmasta 
annetut lausunnot ja esitetyt mielipiteet sekä 
antaa arviointiohjelmasta lausuntonsa hankkees-
ta vastaavalle. Yhteysviranomaisen on siinä 
tarvittaessa todettava, miltä osin arviointiohjel-
maa on tarkistettava. Lausunnosta on myös 
käytävä ilmi, kuinka tämän lain mukaisten tar-
peellisten selvitysten hankkiminen sekä niistä 
tiedottaminen ja kuuleminen järjestetään ja sovi-
tetaan tarpeen mukaan yhteen hanketta koske-
vien muiden lakien mukaisten menettelyjen 
kanssa. 

Lausunto on toimitettava tiedoksi asianomaisille 
viranomaisille. 

10 § Arviointiselostus 
Hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ja sen 
vaihtoehtojen vaikutukset arviointiohjelman ja 
yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta sekä 
laatu arviointiselostuksen. Arviointiselostus on 
toimitettava yhteysviranomaiselle. 

Arviointiselostuksen sisällöstä säädetään tar-
kemmin asetuksella. 

11 § Arviointiselostuksesta kuuleminen 
Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä arvi-
ointiselostuksesta. Yhteysviranomaisen on huo-
lehdittava arviointiselostuksen tiedottamisesta 
kuuluttamalla siitä hankkeen todennäköisellä 
vaikutusalueella. Yhteysviranomaisen on huo-
lehdittava myös siitä, että arviointiselostuksesta 
pyydetään tarvittavat lausunnot ja varataan 
mandollisuus mielipiteiden esittämiseen selvi-
tysten riittävyydestä ja tarkasteltujen vaihtoehto-
jen ympäristövaikutuksista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tiedottaminen ja 
kuuleminen voidaan järjestää hanketta koske-
vassa muussa laissa edellytetyn tiedottamisen ja 
kuulemisen yhteydessä. 

12 § Arviointimenettelyn päättyminen 
Yhteysviranomainen liittää arviointiselostukseen 
oman lausuntonsa sekä muut arviointiselostuk-
sesta annetut lausunnot ja mielipiteet. 

Arviointimenettely päättyy, kun yhteysvi-
ranomainen toimittaa arviointiselostuksen ja sen 
liitteet hankkeesta vastaavalle. Arviointiselostus 
liitteineen on samalla toimitettava tiedoksi han-
ketta käsittelevile viranomaisille. 

13 § Arvioinnin huomioon ottaminen 
Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen 
toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastet-
tavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyt-
töönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomai-
sen siitä antaman lausunnon. 
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Hanketta koskevasta lupapäätöksestä tai siihen 
rinnastettavasta muusta päätöksestä on käytävä 
ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu 
yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomi-
oon. 

3.LUKU: VALTIOIDEN RAJAT YLITFÄVÄT 
YMPÄRISTÖ VAIKUTUKSET 

14 § Kansainväliset tehtävät 
Tämän lain säännöksiä arviointimenettelystä 
sovelletaan myös, jos Suomea velvoittavan kan-
sainvälisen sopimuksen toimeenpano edellyttää, 
että Suomessa toteutettavan hankkeen ympäris-
tövaikutusten arviointimenettely järjestetään 
yhteistyössä toisen valtion kanssa. 

Ympäristöministeriö huolehtii edellä 1 momen-
tissa tarkoitetun sopimuksen mukaisista ympä-
ristövaikutusten arviointiin liittyvistä ilmoitus- 
ja neuvottelutehtävistä. 

Jos hankkeella on todennäköisesti toisen valtion 
lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella ilmeneviä 
merkittäviä ympäristövaikutuksia, yhteysvi-
ranomaisen on toimitettava arviointiohjelma 
viipymättä ympäristöministeriölle edellä tarkoi-
tetun sopimuksen mukaista toiselle valtiolle 
ilmoittamista varten. Ympäristöministeriön on 
pyydettävä asiasta ulkoasiainministeriön lau-
sunto. 

15 § Kuuleminen 
Ympäristöministeriön tai sen määräämän viran-
omaisen on varattava 14 §:n 1 momentissa tar-
koitettujen sopimusten osapuolena olevan valti-
on viranomaisille sekä luonnollisille henkilöille 
ja yhteisöille tilaisuus osallistua tämän lain mu-
kaiseen arviointimenettelyyn, jos tässä laissa 
tarkoitetun hankkeen ympäristövaikutukset to-
dennäköisesti ilmenevät toisen valtion alueella. 

4.LUKU: ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 

16 § Ohjaus, valvonta ja seuranta 
Lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus, seuranta 
sekä arvioinnin yleinen kehittäminen kuuluu 
ympäristöministeriölle. 

Muut ministeriöt huolehtivat täytäntöönpanon 
ohjauksesta ja seurannasta sekä arvioinnin ke-
hittämisestä toimialallaan. 

Lääninhallitukset ohjaavat ja valvovat tämän 
lain täytäntöönpanoa läänissä. 

Valtion ja kuntien viranomaisten on oltava kes-
kenään yhteistyössä tässä laissa säädetyn arvi-
ointimenettelyn toteuttamiseksi ja sovittamiseksi 
hanketta koskevien muiden lakien mukaisiin 
menettelyihin. 

17 § Lääninhallituksen valitusoikeus 
Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty, lääninhal-
lituksella on oikeus valittaa 4 §:ssä tarkoitettua 
hanketta koskevasta muun lain mukaisen lupa- 
asian ratkaisusta tai hankkeen toteuttamisen 
kannalta muusta olennaisesta päätöksestä sillä 
perusteella, että tässä laissa tarkoitettua ympä-
ristövaikutusten arviointia ei ole suoritettu. 

18 § Pakkokeinot 
Jos 4 §:n mukaisen hankkeen toteuttaminen ei 
edellytä 17 §:ssä tarkoitettua lupaa tai päätöstä, 
ja hankkeen toteuttamiseen ryhdytään ennen 
tässä laissa edellytettyä ympäristövaikutusten 
arviointia, lääninhallitus voi sakon uhalla mää-
rätä hankkeen toteuttamisen keskeytettäväksi 
siihen saakka, kunnes arviointimenettely on 
suoritettu. Uhkasakosta on voimassa, mitä uh-
kasakkolaissa säädetään. 

19 § Muutoksenhaku yhteysviranomaisen 
päätökseen 

Hankkeesta vastaava saa hakea muutosta yh-
teysviranomaisen 5 §:n 1 momentin perusteella 
tekemään päätökseen ympäristöministeriöltä 
siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hal-
lintoasioissa annetussa laissa säädetään. Ministe-
riön yhteysviranomaisena tekemään päätökseen 
haetaan kuitenkin muutosta korkeimmalla hal-
linto-oikeudelta. 

Hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen 
saavat hakea muutosta ympäristöministeriön 
muutoksenhakuvjranomajsena tekemään pää-
tökseen korkeimmalla hallinto-oikeudelta. 
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20 § Vaitiolovelvollisuus 
Joka tässä laissa säädetyssä tehtävässä toimies-
saan on saanut tietoja hankkeesta vastaavan 
taloudellisesta asemasta tai liike- tai ammat-
tisalaisuudesta taikka yksityisen henkilön ter-
veydentilasta tai taloudellisesta asemasta, ei saa 
ilmaista niitä muulle kuin tässä laissa tarkoite-
tulle viranomaiselle, ellei se, jonka hyväksi vai-
tiolovelvollisuus on säädetty, suostu tietojen 
antamiseen. 

21 § Poikkeus kuulemisvelvollisuudesta 
Tämän lain mukaisesta tiedottamisesta ja kuule-
misesta voidaan tarpeellisilta osin poiketa, jos 
hanketta koskevat tiedot ovat maanpuolustuk-
sen kannalta salassa pidettäviä. 

22 § Kustannusvastuu 
Ympäristövaikutusten selvittämisestä ja kuulut-
tamisesta aiheutuvista kustannuksista sekä valti-
oiden rajat ylittävien vaikutusten arviointia 
varten tarvittavista käännöksistä vastaa hank-
keesta vastaava. 

23 § Asetuksenantovaltuutus 
Asetuksella säädetään viranomaisista ja niiden 
tehtävistä ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyssä, tiedottamisesta, kuulemisesta sekä kan-
sainvälisistä tehtävistä. 

5.LUKU: YLEINEN SELVITYSVELVOLLI- 
suus 

24 § Ohjelmat ja suunnitelmat 
Ympäristövaikutukset on selvitettävä ja arvioita-
va riittävässä määrin viranomaisen valmistelles-
sa suunnitelmia ja ohjelmia, joiden toteuttami-
sella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuk-
sia. 

Valtioneuvosto voi antaa yleisiä ohjeita edellä 1 
momentissa tarkoitettujen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. 

25 § Selvilläolovelvollisuus 
Muusta kuin 4 §:ssä tarkoitetusta hankkeesta 
vastaavan on oltava riittävästi selvillä hankkeen 
todennäköisistä ympäristövaikutuksista siinä 
laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyt-
tää. 

6.LUKU: VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET 

26 § Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

27 § Soveltamissäännös 
Tätä lakia ei sovelleta hankkeeseen, jonka to-
teuttamiseksi on myönnetty lupa tai viranomai-
nen on tehnyt muun lupaan rinnastettavan pää-
töksen taikka josta on julkisesti kuulutettu ra-
kennuslain, vesilain, ympäristölupamenettely -
lain, kemikaalilain, maa-aineslain, kaivoslain, 
sähkölain, yleisistä teistä annetun lain, ilmailu-
lain, kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksi-
en lunastuksesta annetun lain, yksityismetsälain 
ja metsänparannuslain tai ydinenergialain mu-
kaisesti ennen tämän lain voimaantuloa. 
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ASETUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN AR-
VIOINTIMENETTELYSTÄ (Luonnos) 

Ympäristöministeriön esittelystä säädetään ym-
päristövaikutusten arvioirtirnenettelystä anne-
tun lain 23 §:n nojalla: 

1.Iuku: Viranomaisten tehtävät 

1 
Ympäristöministeriö ohjaa, seuraa ja kehittää 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ylei-
sesti sekä huolehtii lain 3 luvun mukaisista 
tehtävistä. 

2 
Vesi- ja ympäristöhallinto 
1) huolehtii ympäristövaikutusten arviointiin 

littyvästä yleisestä koulutuksesta, tiedo-
tuksesta ja tutkimuksesta; 

2) avustaa arviointimenettelyssä tarvittavan 
asiantuntemuksen hankkimisessa; 

3) tallentaa ja pitää saatavilla laaditut arvi-
ointiselostukset ja yhteysviranomaisen 
niistä antamat lausunnot; sekä 

4) suorittaa ympäristöministeriön sille anta-
mat muut ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyyn liittyvät asiantuntijatehtävät. 

Vesi- ja ympäristöpiiri toimii yhteysviranomaise-
na siten kuin jäljempänä 2 luvussa säädetään. 

3 
Lääninhallitus 
1) ohjaa ja valvoo arviointimenettelyn täytän-

töönpanoa läänissä; 
2) antaa tarvittaessa lausunnon siitä, onko 

hankkeeseen sovellettava ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyä; 

3) toimii yhteysviranomaisena siten kuin 
jäljempänä 2 luvussa säädetään; sekä 

3) 	huolehtii lisäksi muista laissa ja tässä 
asetuksessa sille säädetyistä tehtävistä. 

4 
Yhteysviranomainen 
1) 	sovittaa yhteen eri lakien mukaisia menet- 

telyjä yhteistyössä muiden asianomaisten 
viranomaisten kanssa 

hankkeen arviointimenettelyn järjestämi-
seksi; 

2) hoitaa ympäristövaikutusten arviointi- 
menettelystä annetun lain 8 ja 11 §:n mu-
kaiset tiedotukset ja kuulutukset sekä 
järjestää tarvittavat julkiset kuulemistilai-
suudet; 

3) tarkistaa arviointiohjelman, käsittelee siitä 
annetut lausunnot ja esitetyt mielipiteet 
sekä arvioi lausunnossaan esitettyjen selvi-
tysten tarpeellisuuden ympäristövaikutus-
ten arvioinnin kannalta; 

4) ilmoittaa tarvittaessa hankkeesta ympäris-
töministeriölle ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelystä annetun lain 14 §:n 2 
momentissa tarkoitettua ilmoittamista 
varten; 

5) liittää arviointiselostukseen lausuntonsa 
sekä muut, siitä annetut lausunnot ja 
esitetyt mielipiteet sekä tarvittaessa yh-
teenvedon niistä; 

6) suunnittelee tarvittaessa muiden viran-
omaisten ja hankkeesta vastaavan kanssa 
hankkeen ympäristövaikutusten seuran-
nan järjestämisen; sekä 

7) huolehtii lisäksi muista laissa ja tässä 
asetuksessa sille säädetyistä tehtävistä. 

Edellä 4 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä voi 
hoitaa myös muu viranomainen, jos tämä ja yh-
teysviranomainen siitä sopivat. 

2.luku: Hankkeet ja yhteysviranomaiset 

6 
Hankkeita, joihin sovelletaan arviointimenette-
lyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain 4 §:n 1 momentin nojalla, ovat 
1) raakaöljyjalostamot ja laitokset, jotka kaa-

suttavat tai nesteyttävät öljyliusketta, 
kivihiiltä tai turvetta; 

2) kattila- ja voimalaitokset, joiden suurin 
polttoaineteho on yli 150 MW; 

3) valimot ja sulatot, joiden tuotanto on vuo-
dessa vähintään 5000 tonnia sekä rauta- ja 
terästehtaat, sintraamot ja rautalejeerinki-
en valmistuslaitokset sekä muita kuin rau-
tametalleja jalostavat metallitehtaat tai 
pasutuslaitokset; 
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4) asbestin 	louhinta 	sekä 	laitokset, 	jotka 17) 	yli 200 hehtaarin laajuisella, yhtenäiseksi 
käsittelevät ja muuntavat asbestia katsottavalla alueella tapahtuva metsä-, 
tai asbestia sisältäviä tuotteita; suo- tai kosteikkoluonnon pysyväisluon- 

5) peruskemikaaleja, torjunta- tai puunsuoja- teinen muuttaminen esimerkiksi toteutta- 
aineita, tekokuituja tai niiden raaka-ainei- maila 	uudisojituksia 	tai 	kuivattamalia 
ta, kumi- ja muoviraaka-aineita, lannoittei- ojittamattomia suo- ja kosteikkoalueita, 
ta, mineraalivifiaa ja sementtiä valmistavat poistamalla puusto pysyvästi tai uudista- 
tehtaat sekä liuottimia tai liuottimia sisäl- maila alue Suomen luontaiseen lajistoon 
täviä aineita käyttävät laitokset, joiden kuulumattomilla puulajeifia; sekä 
liuottimien käyttö on vähintään 1000 ton- 18) 	ydinvoimalat ja muut ydinreaktorit lu- 
nia vuodessa; kuun ottamatta tutkimusreaktoreita, joiden 

6) merkittävät ongelmajätteiden käsittelylai- suurin jatkuva lämpöteho ei yhtä yhtä 
tokset, yhdyskunta jätteiden polttolaitokset megawattia sekä laitokset, jotka on suun- 
sekä yli 50 000 asukaan tuottamaile tai niteltu pääasiallisesti ydinpolttoaineiden 
vastaavalle jätemäärälle mitoitetut jättei- tuottamiseen tai rikastamiseen, säteilytet- 
den käsittelypaikat; tyjen ydinpolttoaineiden uudelleen käsitte- 

7) sellu-, paperi-, tai kartonkitehtaat; lyyn tai radioaktiivisen jätteen käsittelyyn, 
8) suurimittainen metallimalmien ja muiden pysyvään varastointiin ja loppusijoittami- 

kaivoskivennäisten louhinta, rikastaminen seen. 
ja käsittely; 

9) öljyn, petrokemian tuotteiden ja kemiallis- 7 § 
ten tuotteiden varastot, joissa näiden ai- Jos muulla kuin edellä 6 §:ssä tarkoitetulla han- 
neiden varastosäifiöiden tilavuus on yh- kkeella on todennäköisesti merkittäviä ympäris- 
teensä yli 50 000 m 3; tövaikutuksia, yhteysviranomaisen on päätettä- 

10) moottoriteiden, 	moottoriliikenneteiden, vä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
rautateiden, 	teolhisuuspistoraiteita 	lu- annetun lain 4 §:n 2 momentin ja 5 §:n mukai- 
kuunottamatta, sekä raskaan liikenteen sesti, että hankkeeseen sovelletaan ympäristö- 
lentokenttien ja kiitoteiden rakentaminen; vaikutusten arviointimenettelyä. 

11) kaasun, öljyn ja muiden nesteiden kuin 
veden 	kaukokuljettamiseen 	tarkoitetut Päätös on tehtävä viipymättä, kuitenkin viimeis- 
runkoputket ja tunnelit sekä 400 kV:n tään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun yh- 
voimajohdot; teysviranomainen on saanut hankkeesta riittävät 

12) meriväylät, joiden kulkusyvyys on vähin- tiedot. 	Yhteysviranomaisen 	on 	toimitettava 
tään 8 metriä, sisävesiväylät, joiden kul- viipymättä päätös hankkeesta vastaavalle sekä 
kusyvyys on vähintään 4 metriä sekä tiedoksi muille asianomaisille viranomaisille. 
satamat, joiden tuloväylä on vähintään 
edellä tarkoitetun suuruinen sekä merkit- Mitä tässä pykälässä säädetään hankkeesta, 
tävät kanavat; koskee myös tässä pykälässä ja edellä 6 §:ssä 

13) yli 100 000 asukkaalle mitoitetut yhdys- tarkoitetun 	toteutetun 	hankkeen 	olennaista 
kuntajätevesien käsittelylaitokset; muutosta. 

14) patoturvahlisuuslain 	9 	§:ssä 	tarkoitetut 
padot sekä yli 10 km2:n laajuiset tekoaltaat 8 § 
ja vesistön säännöstelyhankkeet, jos vesis- Yhteysviranomaisena on 
tön keskivirtaama on yli 20 m 3 /s ja virtaa- 1) 	lääninhallitus edellä 6 §:n 1-11 kohdissa 
ma- ja vedenkorkeusolosuhteet muuttuvat tarkoitetuissa 	hankkeissa, 	12 	kohdassa 
olennaisesti lähtötilanteeseen nähden; tarkoitetuissa satamahankkeissa sekä 17 

15) pohjaveden otto, jos vuotuinen määrä on kohdassa tarkoitetuissa muissa kuin ojitus- 
vähintään 3 miljoonaa m3; ta tai kuivatusta koskevissa hankkeissa, 

16) merellä tapahtuva hiiiivedyn tuotanto; sekä sen lisäksi 6 §:ssä tarkoitetuissa hank- 
keissa, 
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joiden suunnittelusta tai toteuttamisesta 
vesi- ja ympäristöpiiri vastaa; 

2) vesi- ja ympäristöpiiri, jollei se itse suun-
nittele tai toteuta hanketta, 12 kohdassa 
tarkoitetuissa väylähankkeissa, ellei se liity 
satamahankkeeseen, 13-16 kohdassa tar-
koitetuissa hankkeissa sekä 17 kohdassa 
tarkoitetuissa ojitusta ja kuivatusta koske-
vissa hankkeissa; sekä 

3) kauppa- ja teollisuusministeriö 6 §:n 18 
kohdassa tarkoitetuissa hankkeissa. 

9 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain 4 §:n 2 kohdassa tarkoitetun han-
keen yhteysviranomaisena toimii lääninhallitus. 
Vesi- ja ympäristöpiiri toimii kuitenkin yhteysvi-
ranomäisena vesistöjen käyttöön tai vesita-
louteen pääosin liittyvissä hankkeissa, lukuunot-
tamatta hankkeita, joiden suunnittelusta tai to-
teuttamisesta se itse vastaa. Ydinlaitoksia koske-
vien hankkeiden yhteysviranomaisena toimii 
kauppa- ja teollisuusministeriö. 

10 § 
Jos yhteysviranomaisesta syntyy epäselvyyttä, 
on kysymys saatettava ympäristöministeriön 
ratkaistavaksi. Ympäristöministeriön tämän 
johdosta tekemään päätökseen ei saa hakea 
valittamalla muutosta. 

3.luku: Arviointiohjelma ja arviointiselostus 

11 § 
Arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa 
määrin: 
1) tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, 

sijainnista, maankäyttötarpeesta ja liittymi-
sestä muihin hankkeisiin sekä hankkeesta 
vastaavasta; 

2) hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joista 
yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteut-
tamatta jättäminen, ellei tällaista vaihtoeh-
toa erityisestä syystä ole pidettävä tarpeet-
tomana; 

3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttä-
mistä suunnitelmista, luvista ja niihin 
rinnastettavista päätöksistä, tiedot ympä-
ristövaikutuksia koskevista laadituista ja 

suunnitelluista selvityksistä sekä ehdotus 
tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta; 

4) suunnitelma tiedottamisen järjestämiseksi; 
sekä 

5) arvio hankkeen suunnittelu- ja toteutta-
misaikataulusta sekä selvitysten ja arvioin-
tiselostuksen valmistumisajankohdasta. 

12 § 
Arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisissa 
määrin: 
1) 11 §:n 1-3 kohdassa tarkoitetut tiedot tar-

kistettuina; 
2) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen 

liittymisestä maankäyttösuunnitelmiin 
sekä hankkeen kannalta olennaisiin luon-
nonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua 
koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin; 

3) hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekni-
set ratkaisut, kuvaus toiminnasta kuten 
tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, 
liikenteestä, materiaaleista ja arvio jättei-
den ja päästöjen laaduista ja määristä; 

4) arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto 
sekä arvioinnissa ja aineiston hankinnassa 
käytetyt menetelmät ja niihin sisältyvät 
oletukset; 

5) selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen 
ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksis-
ta, käytettyjen tietojen mandoffisista puu t-
teista ja keskeisistä epävarmuustekijöistä; 

6) ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoi-
tetaan haitallisia ympäristövaikutuksia; 

7) ehdotus seurantaohjelmaksi; sekä 
8) yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto 

1-7 kohdissa esitetyistä tiedoista. 

4.Iuku: Määräajat, tiedottaminen ja kuulemi-
nen 

13 § 
Yhteysviranomaisen on tiedotettava arviointioh-
jelmasta viipymättä kuuluttamalla siitä vähin-
tään 14 päivän ajan todennäköisen vaikutusalu-
een kuntien ilmoitustauluilla siten kuin julldsis-
ta kuulutuksista annetussa laissa on säädetty. 
Kuulutus on lisäksi julkaistava ainakin yhdessä 
hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä 
sanomalehdessä. 



42 
	 Ympäristövaikutusten arviointi 

LIITE 

Kuulutuksesta on käytävä ilmi riittävästi yksi- 1) hanketta koskevat tiedot; 
löidyt tiedot hankkeesta, sen sijainnista, hank- 2) tiedot mandollisesti valtioiden rajat ylittä- 
keesta vastaavasta sekä siitä, miten arviointioh- vistä ympäristövaikutuksista; 
jelmasta voi esittää mielipiteitä. Lisäksi kuulu- 3) tiedot arviointimenettelystä ja hankkeen 
tuksessa on mainittava, missä arviointiohjelma kannalta olennaisesta päätöksestä; sekä 
ja yhteysviranomaisen siitä myöhemmin antama 4) kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa 
lausunto pidetään nähtävänä arviointimenette- viranomaisten, kansalaisten ja yhteisöjen 
lyn aikana. mandolliset ilmoitukset 	osallistumisesta 

arviointimenettelyyn on toimitettava ym- 
Yhteysviranomaisen on tiedotettava ympäristö- päristöministeriölle. 
vaikutusten 	arviointiselostuksesta. 	Arvioin- 
tiselostusta koskevasta kuulutuksesta on sovel- 
tuvin osin muutoin voimassa, mitä edellä sääde- 
tään arviointiohjelmasta kuuluttamisesta ja kuu- 
lutuksen sisällöstä. 

Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava yhteys- 
viranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aika-
na, joka alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä 
ja on vähintään 14 päivää ja enintään 60 päivää. 

14 § 
Yhteysviranomaisen on annettava lausunto 
arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle yh-
den kuukauden kuluessa lausuntojen antami-
seen ja mielipiteiden esittämiseen varatun mää-
räajan päättymisestä. 

Yhteysviranomaisen on toimitettava arvioin-
tiselostus, siitä antamansa lausunto ja muut 
liitteet hankkeesta vastaavalle kanden kuukau-
den kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipi-
teiden esittämiseen varatun määräajan päättymi-
sestä. 

Yhteysviranomaisen on lisäksi toimitettava arvi-
ointiselostus ja siitä antamansa lausunto tiedoksi 
vesi- ja ympäristöhallitukselle, arviointiselostus 
liitteineen hankkeen vaikutusalueen kunnille 
sekä tarvittaessa seutukaavoituksesta vastaavffle 
kuntainliitoille ja muille asianomaisille viran-
omaisille. 

5.luku: Valtioiden välinen arviointimenettely 

15 § 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
sopimuksen mukaisesta ilmoituksesta on käytä-
vä ilmi erityisesti 
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