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1 Johdanto 

Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva ympäristövaikutusten arvioinnista ja 
selvittämisestä tiehankkeissa. Ohjeessa käsitellään ensisijaisesti arviointiprosessia. 

Ohjeessa kuvataan ympäristövaikutusten selvit-
tämisen ja arvioinnin perusteet tiensuunnittelun 
eri vaiheissa sekä YVA-lain mukainen ympäristö- 
vaikutusten arviointimenettely. 

Ohjeessa korostetaan YVA-lain mukaista lähtö-
kohtaa, jonka mukaan YVA-menettelyssä ei tehdä 
hanketta koskevia päätöksiä. Tässä ohjeessa ra-
jaudutaan suunnitteiuprosessiin liittyvissä ky-
symyksissä YyA-lain mukaiseen menettelyyn. 
Ohjeessa käsitellään myös tiehankkeisiin liittyvää 
lainsäädäntöä ja lupamenettelyjä. 

Ympäristövaikutusten selvittämisen ja arvioinnin 
sisältöön ja suorittamiseen liittyviä kysymyksiä 
käsitellään eri näkökulmista erillisissä Tiehallin-
non ohjeissa ja oppaissa. Tässä ohjeessa on viit-
tauksia näihin ohjeisiin ja oppaisiin. 

4 
Ohjeessa käytetään käsitteitä ympäristö- 
vaikutusten arviointi ja ympäristövaikutus-
ten selvittäminen. YMPÄRISTÖVAIKUTUS-
TEN ARVIOINNILLA tarkoitetaan YVA-lain 
mukaista vaikutusten arviointia. YMPÄRIS-
TÖVAIKUTUSTEN SELVITTÄMISELLÄ tarkoi-
tetaan muuta tien suunnitteluun eri suunnit-
teluvaiheissa liittyvää ympäristövaikutusten 
arviointia kun kyse ei ole YVA-lain mukai-
sesta meneftelystä. 

4 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
lyhenteenä käytetään muotoa YyA. 

YVA-lyhennettä taivutetaan vain sellaisissa 
Tiehankkeiden muuta kuin YVA-lain mukaista vai- 	muodoissa, joissa sen runko on perusmuo- 
kutusten arviointia käsitellään Tiehallinnon oh- 	dossa YyA. Kun YVA-lyhennettä taivutetaan, 
jeessa Tiehankkeiden arviointiohje. 	 sen yhteydessä ei käytetä kaksoispistettä, 

vaan taivutetaan YVAsta, YVAan jne. 

Tiehankkeiden arviointiohjeen mukainen hanke- 
arviointi ei korvaa YVA-lain ja -asetuksen edellyt-
tämää hankkeen ympäristövaikutusten arviointia. 
Sekä hankearviointi että ympäristövaikutusten 
arviointi tuottavat tietoa, jota voidaan hyödyntää 
kummassakin arviointiprosessissa. 

Ohje on tarkoitettu projektipäälliköille ja muil-
le ympäristövaikutusten arviointiin osallistuville 
asiantuntijoille. Ohje kertoo myös sidosryhmille 
ympäristövaikutusten selvittämisestä ja arvioin-
nista tiehankkeissa. 

Lyhenteestä ei käytetä monikollista muotoa 
(esim. YVissa), vaan tällöin käytetään muuta 
ilmaisua, esimerkiksi YVA-menettelyissä. 

Kielilain mukaan valtion viranomaisessa jokai-
sella on oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Vi-
ranomaisen on järjestettävä asiassa kuultaval-
le mandollisuus tulla kuulluksi omalla kielellään, 
suomeksi tai ruotsiksi. 

(Kielilaki 6.6.2003/423) 
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1 JOHDANTO 

Ohjeen rakenne: 

Tässä ohjeessa mainitut keskeiset lait 
lyhenteineen: 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(YVAL) 10.6.1994/468 

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelystä (YVAA), annettu 
17.8.2006 

Maantielaki (MTL) 23.6.2005/503 

Maankäyttö-ja rakennuslaki (MRL) 
5.2.1999/532 

Luonnonsuojelulaki (LSL) 20.12.1996/1096 

Ympäristönsuojelulaki (YSL) 4.2.2000/113 

Maa-aineslaki (MAL) 24.7.1981/555 

Vesilaki (VL) 19.5.1961/264 

Muinaismuistolaki (MML) 17.6.1963/295 

YVAssa käsitellään hankkeen kaikkia ympäris-
tövaikutuksia. 

—Luvussa 2 käsitellään yleisellä tasolla ympä-
ristövaikutusten selvittämistä ja arviointia tien- 
suunnittelun eri vaiheissa. 

—Luvussa 3 käsitellään YVA-lain mukaista ar-
viointimenettelyn soveltamista ja arviointipro-
sessin vaiheistusta. 

—Luvussa 4 käsitellään YVA-lain mukaista ym-
päristövaikutusten arviointiohjelmaa. Arvioin-
tiohjelman tarkoituksena on varmistaa, että 
ympäristövaikutukset arvioidaan kussakin 
hankkeessa tarkoituksenmukaisella ja riittä-
välIä tavalla. 

—Luvussa 5 käsitellään YVA-lain mukaista ym-
päristövaikutusten arviointiselostusta. Arvioin-
tiselostus on osa suunnitteluaineistoa, jonka 
pohjalta tehdään hanketta koskevat päätök-
set. Ohjeessa kiinnitetään erityistä huomiota 
arviointiselostuksen laatimisen eri vaiheisiin ja 
niiden keskinäisiin painotuksiin. 

—Luvussa 6 käsitellään yleisellä tasolla tie- 
hankkeen toteuttamisen edellyttämiä suun-
nitelmia, lupia ja muita päätöksiä sekä tien 
suunnittelua ohjaavaa lainsäädäntöä. 

r, 
- 



2 Ympäristövaikutusten selvittäminen ja 
arviointi tiensuunnittelun eri vaiheissa 

Tässä luvussa käsitellään ympäristävaikutusten selvittämistä ja arviointia tiensuunnittelun eri 
vaiheissa sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sijoittumista tiensuunnitteluprosessiin. 

2.1 Ympäristövaikutusten 
selvittämisen ja 
arvioinnin vaiheet 

Ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi 
on nähtävä tiensuunnittelun eri vaiheissa jatkuva-
na prosessina, jossa on kullekin suunnitteluvai-
heelle ominainen sisältö ja tarkkuustaso. Tiedot 
vaikutuksista tarkentuvat suunnittelun edetessä. 
Esiselvityksissä selvitetään ennen kaikkea ympä-
ristön asettamat reunaehdot. Yleissuunnittelussa 
selvitetään vaihtoehtojen vertailun kannalta olen-
naiset vaikutukset. Tiesuunnittelussa keskitytään 
haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen ja lieven-
tämiseen. Rakennussuunnittelussa suunnitellaan 
haittojen ehkäisemisen ja lieventämisen toteutus 
ja minimoidaan rakennustyön aiheuttamat haitat. 

YVAn ajankohta tiensuunnittelussa 

YVA-menettely sijoittuu maantielain mukaises-
ti yleissuunnitteluvaiheeseen. Hankkeen tär-
keimmät ratkaisut tehdään tässä vaiheessa, ja 
yleissuunnittelun tarkkuus on yleensä riittävä ym-
päristövaikutusten arviointiin. YVA-asetukses-
sa määritellään, milloin tiehankkeesta on tehtävä 
ympäristövaikutusten arviointi. Päätöksen arvioin-
timenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksissa 
tekee alueellisen Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen (ELY) ympäristö ja luonnonvarat 
-vastuualue. 

Suunnittelu ja päätöksenteko YVAn jälkeen 

YVAn ja muita hanketta koskevien selvitysten pe-
rusteella tienpitäjä päättää vaihtoehdosta, jonka 
pohjalta yleissuunnitelma viimeistellään. Maan-
tielaissa on mainittu selvityksiä, joita edellytetään 
ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi. 

Ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi 
suunnittelun eri vaiheissa 

''- '-' 

• • • 	SUUNNITTELUTYÖN RAJAAMINEN 
• • • 	Nykytilan kuvaus 
• • • 	Tavoitteiden asettaminen 
• • • 	Vaihtoehtojen muodostaminen 
• • • 	Vaikutusten tunnistaminen 
• • • 	Vaikutusten rajaus 

• • • 	VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 
• 	• • 	Vaikutusten ennustaminen ja merkitysten 

määrittely 
• 	• 	• 	Haittojen lieventämisen suunnittelu 

• • • Vaihtoehtolen vertailu 

• • • SUUNNITELMAN TARKENTAMINEN 
• • • Vaikutusten tarkentaminen 
• 	• • Haittojen lieventämisen tarkentaminen 
• 	• •Seurannan suunnittelu 

Tiehankkeen vaikutusten selvittäminen ja arviointi 
hankkeen elinkaaren eri vaiheissa 

Lähde: Tiehankkeiden arviointiohje. Tiehallinto 2008. 
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Erityislainsäadäntö ja sen edellyttämät lupame-
nettelyt voivat edellyttää, että arvioinnin tuloksia 
tarkentavia selvityksiä tehdään vielä YVA-menet-
telyn jälkeisissä suunnitteluvaiheissa. 

Selvitettävät vaikutukset ovat periaatteessa samo-
ja kuin YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten 
arvioinnissa. Selvitykset kohdennetaan ja paino-
tetaan tapauskohtaisesti hankkeen luonteen ja 
tarkkuustason mukaisesti. Varhaisemmissa suun-
nitteluvaiheissa esiselvityksissä ja yleissuunnitte-
lussa painottuvat usein laaja-alaiset vaikutukset, 
esimerkiksi vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
tai arvokkaisiin luontokokonaisuuksiin. Vaikutus-
ten selvittäminen tarkentuu suunnittelun edetes-
sä yksityiskohtaisemmalle tasolle. 

YVAn liittyminen kaavoitukseen 

Tiensuunnittelun ja kaavoituksen liittymistä toi-
siinsa voidaan kuvata suunnittelun tarkkuus- 
tasojen avulla: tien yleissuunnittelu ja siihen 
kytkeytyvä YyA-menettely liittyvät yleensä yleis-
kaavatasoiseen maankäytön suunnitteluun, vaik-
ka niillä voi olla kytkentä myös maakuntakaavaan. 

Yleissuunnitelmassa on esitettävä maantie- 
lain (MTL) 19 § mukaan selvitys maantien tar-
peellisuudesta ja tutkituista vaihtoehdoista, tien 
liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, tien 
likimaäräinen sijainti sekä tien arvioidut vaiku-
tukset, kuten vaikutukset tie- ja liikenneoloihin, 
liikenneturvallisu uteen, maankäyttöön, kiinteis-
törakenteeseen ja ympäristöön sekä ihmisten 
terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suun-
nitelmassa tulee esittää myös mandollisuudet 
haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähen-
tämiseksi sekä alustava kustannusarvio. 

Ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi maanteiden suunnittelujarjestelmassa 

Liikennejärjestelrnu- 	Alueidenkäytön suunnittelu 
suunnittelu 

Esiselvitykset ' 

Suunnittelun käynnistämispäätös 

YVALI - 
*iiiiiiiE!iu 

-------------------- 

Hyvä ks ymis päätös 

Toteutusvaftie 	 - 
Rakennussuunnittelu ja rakentaminen 	l 

L---------- 
Vastaanotto 

------------------- 
Hoito ja yfläpito

J  

Lähde (mukailtu): Yleissuunnittelu. Sisältö ja esitystapa. Tiehallinto 2007. 

Vaikutusten 
selvittäminen 

Vaikutusten 
arviointi 
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2 YMPARISTC VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TIENSUUNNITTELUN ERI VAIHEISSA 

Maantielain mukaan yleissuunnitelman ja tie-
suunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja 
rakennuslain (MRL) mukaiseen mukaiseen oi-
keusvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien si-
jainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on 
selvitetty. 

Maankäytön suunnittelussa voi olla tarve varau-
tua tiehen, vaikka välitöntä tiehankkeen toteutus-
ta ei ole näköpiirissä. Maantien yleissuunnittelu 
voidaan käynnistää kaavoituksessa tarvittavien 
aluevarausten määrittämiseksi, vaikka liikenteel-
unen tilanne ei vielä pitkään aikaan edellytä toi-
menpiteitä tieverkolla. 

Käytännössä kaavan ja tien suunnittelun tulisi 
edetä samanaikaisesti: jotta maantielle voitaisiin 
varata alue maakunta- tai yleiskaavassa, tietä on 
suunniteltava riittävällä tarkkuudella. Maantielais-
sa (17 §) todetaan, että" alueella, jolla on laaditta-
vana tai muutettavana oikeusvaikutteinen kaava, 
voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan tavoittei-
siin perustuvan yleis- tai tiesuunnitelman laatimi-
seksi". Maankäyttö- ja ja rakennuslain mukaan 
(9 §) on kaavaa laadittaessa tarpeellisessa mää-
rin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien 
vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutuk-
set. Tiehankkeen ja kaavan ympäristövaikutusten 
selvittämisessä ja arvioinnissa on tarkoituksen-
mukaista hyödyntää molemmin puolin vaiku-
tusten arvioinnin tuloksia sekä sovittaa yhteen 
osallistuminen ja vuorovaikutus. Tämä edellyt-
tää suunnittelu- ja arviointiprosessien aikataulu-
jen yhteensovitusta. 

Lisätietoja: 
Yleissuunnittelu. Sisältö ja esitystapa. 
Tiehallinto 2007. 

Tiensuunnittelun vaiheIden liittyminen maan-
käytön suunnitteluun. 

ESSUUNNITTELU: 
- Liikennejärjestelmasuunnitteu, heverkkosuunnittelu. 
kehlttämisselvltykset, pääsuuntaselvitys, yms. 

YLEIS- 
SUUNNITTELU 	TIESUUNNITrELU 

Vuoropuhelu 	Laaja vuoropuhelu 	Vuoropuhelu asianosaistasolia 
v 	SidOSryhmittas011a 
.5 	 RAKENNUS. 

SUUNNITTELU 

Jatkosuunnittetu- 	HyvaksymispatÖs 	Hyvaksymispaatös 	Rakentaminen 
päatös 

',w :1J 

1 	/ 
MAAKUNTA- 	YLEISKAAVOITUS ASEMA- 	 Rakentaminen 

c 	KAAVOFTUS 	 KAAVOITUS 
- Kunta tekee 	- Kunta tekee 

- 	 liitto 	ja hyväksyy 	 ja hyväksyy 

YmpäristöministeriS 
vahvistaa 

Lähde: Maantiet kaavoituksessa. Suunnittelu- 
ja toteutusvaiheen ohjaus. Tiehallinto 2006. 

Lisätietoja: 
Maantiet kaavoituksessa. Tiehallinto 2006. 
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2.2 Esiselvitykset 
Esiselvitykset ovat hyvin erityyppisiä, mutta 
ym päristövai kutusselvitysten kannalta niiden 
keskeinen yhteinen piirre on yleispiirteisyys. Esi-
selvitykset ovat luonteeltaan ongelmakeskeisiä ja 
niissä tarkastellaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

Esiselvityksen ympäristövaikutusselvityksen tär-
keimpinä tavoitteina on kuvata eri ratkaisuvaihto-
ehtojen väliseterotja vaihtoehtojen toteutettavuus. 
Esiselvitysvaiheen ympäristövaikutusselvityksis-
sä on tunnistettava keskeiset toimenpidevalintaa 
puoltavat vaikutukset ja merkittävimmät haitat tai 
riskit sekä hankkeen arvioidun toteutumisajan-
kohdan vaikutukset. 

E simerkki 

Vaikutusten selvittäminen esiselvityksessä 

Selvityksessä tarkasteltiin valtateiden lOja 12 kehittämisvaihtoehtoja ja pitkän tähtäimen tavoitetilaa osuu-
della Renko—Soramäki (Lahti). Tarkastelujen pääpaino oli vaikutusarvioinnissa ja vaihtoehtojen vertailus-
sa. Selvitys palveli osaltaan maakuntakaavaprosessia. Selvityksessä vaihtoehdot suunniteltiin ja kuvattiin 
esisuunnittelutarkkuudella. Päävaihtoehtoina tarkasteltiin nykyiseen valtatiehen tukeutuvaa parantamista 
sekä kolmea uutta maastokäytävää. 

Vaikutusten selvittämisessä ja arvioinnissa käsiteltiin vaihtoehtojen vaikutukset luontoon, maisemaan, ih-
misten elinoloihin, pohjavesiin sekä maankäyttöön esisuunnittelulle soveltuvalla tarkkuudella. Vaihtoehtojen 
vaikutusten vertailun pohjana käytettiin ympäristöhallinnon ja Hämeen liiton ympäristötietoja sekä maan-
käytön suunnitelmia ja tavoitteita. Koska työssä tarkasteltiin uuteen maastokäytävään perustuvia vaihto-
ehtoja, arvioinnissa oli keskeistä pohtia yhdyskuntarakenteen kehityssuuntia. Muista vaikutuksista tuotiin 
esiin keskeisenä uuden väylän luontoalueita ja ekologisia yhteyksiä pirstova vaikutus. 

Lähde: Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna—Lahti kehittämisvaihtoehdotja niiden vaikutukset. 
Tiehallinto, Hämeen tiepiiri 2007. 
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Esiselvityksissä korostuu vaikuttavuuden arvioin-
ti: tarkoituksena on arvioida, voidaanko asete-
tut tavoitteet saavuttaa joillakin toimenpiteillä ja 
tämän perusteella arvioida, muodostuuko mah-
dollisista toimenpiteistä hanke. Hankkeen vaih-
toehtojen vaikutukset selvitetään, kun hanke on 
määritelty. 

Ympäristövaikutusselvity kset 
esiselvityksissä 

Esiselvitysvaiheen ym päristövaikutusselvityksis-
sä on tärkeää selvittää mandollisen hankkeen 
ympäristöllinen toteutettavuus ja hyväksyttävyys. 

Ympäristövaikutusselvitys on esiselvityksissä 
luonteeltaan alustavaa. Esiselvitysten ympäristö- 
selvitys pohjautuu yleensä olemassa olevaan tie-
toon, eikä sitä varten tehdä maastoinventointeja. 
Lähtötietoina käytettävät nykytilanteen tiedot esi-
tetään suhteessa suunnittelun yleispiirteisyyteen 
ja laajuuteen. 

Uusia liikennekäytäviä selvitettäessä alkuvai-
heessa tukeudutaan valtakunnallisiin ja maakun-
tatason lähtötietoihin. Tällaisessa tapauksessa 
selvitykset ja vaikutusten arviointi tehdään pal-
velemaan myös maankäytön suunnittelua. Toi-
saalta esiselvitystason suunnittelu on tarkempaa 
silloin, kun se kohdistuu nykyisen tien parantami-
seen. Tällöin myös ympäristövaikutukset voidaan 
arvioida yksityiskohtaisemmin kuin uutta liiken-
nekäytävää tutkittaessa. Lähtötietoina käytetään 
myös paikallisen tason ympäristö- ja maankäyt-
tötietoja. 

Vaikutusselvityksiin voi sisältyä epävarmuuksia 
esimerkiksi puutteellisen lähtöaineiston vuoksi. 
Tämänkaltaiset epävarmuustekijät on todettava 
suunnitelmaselostuksessa riskeiksi, jotka jatko- 
suunnittelussa on otettava huomioon. 

Esiselvityksessä arvioituja vaikutuksia suhteute-
taan hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin. Esiselvi-
tyksen ympäristövaikutusselvityksen perusteella 
yhteysviranomainen arvioi, vaatiiko hankkeen jat-
kosuunnittelu ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyn. 

Raportointi esiselvityksissä 

Ympäristövaikutusten esittämistapa riippuu esi-
selvitystyypistä. Seuraavassa on esitetty ohjeel-
lisesti, mitä esiselvitysvaiheen ympäristövaiku-
tusselvitykseen kuuluu: 

• Hankkeen ja selvityksen ympäristötavoitteet 
• Ympäristön nykytilanne 
• Maankäytön nykytilanne maakunta-ja yleis-

kaavatasolla 
• Vaihtoehtojen merkittävien ympäristövaiku- 

tusten kuvailu ja vaihtoehtojen vertailu 
• Miten hyvin vaihtoehdot täyttävät ympäristö- 

tavoitteet 
• Toimenpide-ehdotuksen vaikutukset ennus-

teti lanteessa 
• Merkittävät vaikutukset yleispiirteisesti 
• YVAn tarve ja perustelut 
• Epävarmuustekijät 
• Alustava näkemys lisätietojen tarpeesta 

Lisätietoja: 
Tienpidon toimenpiteiden esiselvitysopas. 
Suunnitteluvaiheen ohjaus. Tiehallinto 2009. 
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2.3 Yleissuunnittelu 

Ympäristövaikutusten selvittämisessä ja vai-
kutusten arvioinnissa noudatetaan yleissuun-
nitteluvaiheessa niissä hankkeissa, joista ei 
tehdä YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten 
arviointia, samoja periaatteita kuin YVA-hank-
keessa, suhteutettuna hankkeen laaju uteen. 
Vaikutusten selvittämisessä voidaan käyttää 
tukena Tiehankkeiden arviointiohjetta. Suun-
nittelutyön yhteydessä selvitetään vaihtoehto-
jen vertailun kannalta merkittävät vaikutukset 
ja vaihtoehtoja tarkastellaan eri näkökulmista. 
Yleissuunnitelmaa laadittaessa täsmennetään 
tehtyjä vaikutusselvityksiä. Haitallisten vaiku-
tusten torjunta ja lieventäminen suunnitellaan 
osana suunnittelua. 

Yleissuunnittelun päavaiheet ja tuotokset suh-
teessa YVA-menettelyyn 

PÄÄVAIHEET 	 VAIHEEN TUOTOS 

Tehtävän sisältö ja laajuus 

• 	

vänatJ 
Tavoitteet ja niiden priorisointi 

1 	
rniei_J 	 Lähtökohdat YVA tasuunnitelma (tarvittaessa) 

Lähtötiedot Arviointi- 
Tavoitteiden tarkentaminen ohjelma * 

Vaihtoehdot 
Yleissuunnitelma Arviointi- 

selostus ** 

Yleissuunnitelmaraportti 
Esittelyaineisto 

Hyväksymisesitys 
> s i eiJ Lausuntakierrosja nähtävillä olo 

Hyväksymispäätös 
Lainvoimainen yleissuunnitelma 

* Suunnitelma tarvuttavista setvityksistä sekä areointimenetteiyn järjeStämiSeSt5 
** Tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden yrnpänstövaikutuksista 

Lähde: Yleissuunnittelu. Sisältö ja esitystapa. 
Tiehallinto 2007. 

Tässä luvussa käsitellään ympäristövaikutus-
ten selvittämistä yleissuunnitteluvaiheessa niis-
sä hankkeissa, joista ei tehdä YVA-lain mukaista 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. YVA-
lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia kä-
sitellään luvuissa 3-5. 

Yleissuunnitelmassa esitetään maantien sijainti, 
toiminnallinen perusratkaisu, laatu ja vaikutukset. 
YyA-lain 25 § mukaan hankkeesta vastaavan on 
oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövai-
kutuksista muidenkin kuin YyA-menettelyä vaati- 
ylen hankkeiden kohdalla. 

Yleissuunnittelun kohteet ovat laajudeltaan ja 
laadultaan erilaisia, ja suunnitelmassa esitettävät 
toimenpiteet vaikutuksineen vaihtelevat suures-
ti. Hankkeen vaikutukset ovat usein suoraan ver -
rannollisia hankkeen laajuuteen. 

Yleissuunnitelma 

Yleissuunnitelma laaditaan, jos hankkeen vai-
kutukset eivät ole vähäisiä tai maantien sijaintia 
ei ole riittävässä määrin ratkaistu asemakaa-
vassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. 
Maantielaissa on määritelty yleissuunnitelmassa 
selvitettäviä vaikutuksia: vaikutukset tie- ja liiken-
neoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, 
kiinteistörakenteeseen ja ympäristöön sekä ih-
misten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. 
Yleissuunnitteluun liittyy myös laaja vuorovaiku-
tus eri viranomaisten, sidosryhmien ja kansalais-
ten kanssa. 

Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä laadi-
taan käytännössä aina YVA-hanketta vastaavat 
ympäristövaikutusselvitykset. Vaikutusselvitys-
ten laajuus määritetään suunnittelun tavoitteiden 
asettamisen yhteydessä. Ympäristövaikutus-
selvitysten laajuudesta on tarpeen keskustella 
ympäristöviranomaisen kanssa. Joskus selvittä-
mistarpeita voi jäädä tiesuunnitelman laatimisvai-
heeseen tai lupahakemusten yhteyteen. 

Maantielaki korostaa maantien suunnittelun ja 
maankäytön suunnittelun yhteensovittamista. 
Maantielain mukaan asemakaavoituksen tavoit-
teisiin perustuva maantien tiesuunnittelu voidaan 
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käynnistää ennen asemakaavan hyväksymistä. 
Asemakaavan laadinta ja maantien tiesuunnitel-
man laadinta sekä niiden edellyttämät vaikutus-
ten arvioinnit voivat edetä rinnakkain. 

Toi men pides u u n n ite Im a 

Erillinen yleissuunnitteluvaihe ennen tiesuunni-
telman laatimista voi olla tarpeen, vaikka kriteerit 
maantielain mukaisen yleissuunnitelman laatimi-
selle eivät täyty. Suunnitteluvaiheen tuloksena 
syntyneet asiakirjat kootaan tällöin toimenpide-
suunnitelmaksi. Näin voidaan menetellä tiehank-
keessa, jonka vaikutukset ovat vähäisiä tai tien 
parantamistoimenpiteiden sijaintia ei ole riittäväs-
ti ratkaistu asemakaavassa tai oikeusvaikuttei-
sessa yleiskaavassa. Toimenpidesuunnitelmaan 
kirjataan toimenpiteiden ympäristövaikutukset 
riittävällä tarkkuudella yleissuunnitelmaohjetta 
soveltaen. Lähtökohtaisesti toimenpidesuunni-
telmana käsiteltävän hankkeen vaikutukset ovat 
suhteellisen vähäisiä, mutta toimenpiteillä saat-
taa olla yksittäisiä paikallisesti merkittäviä vaiku-
tuksia. 

Toimenpidesuunnitelmaan liittyvä tiedotus sekä 
vuorovaikutus viranomaisten ja kansalaisten 
kanssa riippuu hankkeen luonteesta. Pääsään-
töisesti toimenpidesuunnitelmaa ei aseteta näh-
täville. Luonteva tiedotus- ja esittelykanava on 
esimerkiksi tienpitäjän lnternet-sivut. 

Aluevaraussuunnitelma 

Yleissuunnittelun tarve voi aiheutua maantien ja 
sen liittymäjärjestelyjen tarvitseman tilantarpeen 
selvittämisestä kaavan laatimista varten. Jos tie- 
hankkeen toteuttaminen ei ole näköpiirissä lähi-
aikoina, kootaan aluevarausten selvittämisessä 
syntyneet asiakirjat aluevaraussuunnitelmak-
si. Aluevaraussuunnitelma laaditaan muista kuin 
YVA-hankkeista myös silloin, kun tiehankkeen 
yhteydessä joudutaan laatimaan tai muuttamaan 
yleiskaava tai laatimaan kaava koko suunnitel-
maosuudelle. Tällöin maankäyttösuunnitelmien ja 
tiehankkeen suunnitelmien käsittelyprosessit yh-
distetään. Tien sijainti ratkaistaan kaavan käsitte-
lyn ja hyväksymisen yhteydessä. Vuorovaikutus 
ja tiedotus järjestetään yleensä osana kaavapro-
sessia. 

E simerkki 
Vaikutusten selvittäminen yleissuunnitte-
lussa - otteita toimenpidesuunnitelman vai-
kutusten selvittämisestä 

Maankäytön ja kaa voituksen tavoite: 
- Tuetaan alueen suunnitellun maankäytön 

kehittämistä. 

Tavoitteen toteutuminen eri vaihtoehdoissa 
Vaihtoehdot Bi ja B2 tukevat parhaiten kaupun-
kien näkemyksiä maankäytön kehittämisestä, 
eivätkä ne hankaloita suunnitellun maankäytön 
toteuttamista. Al ja A2 tukevat osittain maan-
käytön kehittämistä, mutta asutuksen laajenta-
minen maantien 140 varteen on heikommin to-
teutettavissa kuin muissa vaihtoehdoissa. Se 
aiheutuu lisääntyneestä liikenteestä maantiellä 
140. Vaihtoehto 0+ voi rajoittaa maankäytön ke-
hittämistä Alikeravantien varressa ja jonkin ver-
ran myös Saviontien/Urpiaisentien varressa. 
Keravantien ruuhkautuminen saattaa vaikuttaa 
välillisesti myös muualle Keravan alueelle. 

Ympäristölle asetetut tavoitteet: 
- Minimoidaan nykyisellä tieverkolla raskaasta 

liikenteestä asukkaille ja maankäytölle 
aiheutuvat este-, melu-, tärinä-, päästö- ja 
viihtyisyyshaitat. 

- Minimoidaan liikennejärjestelyistä asukkaille 
ja ympäristölle aiheutuvat haitat. 

- Meluhaitat torjutaan uusilla melualueilla. 

Tavoitteiden toteutuminen eri vaihtoehdoissa 
Asutuksen ja maankäytön kannalta vaihtoehdot 
Bi ja B2 ovat parhaita, koska niissä ei kohdistu 
uusia haittoja merkittäville asutuskeskittymille ja 
ne ohjaavat liikenteen nykyisille pääväylille. Es-
tevaikutukset ovat myös pienimmät, koska tie-
verkon toimivuus on parhain. 

Al ja A2 aiheuttavat melu- ja viihtyisyyshaitto-
ja etenkin Landentien varrella, koska osa lo-
gistiikkakeskuksen liikenteestä ohjautuu sinne. 
Vaihtoehdossa 0+ kohdistuvat suurimmat este- 
vaikutukset maankäyttöön etenkin Alikeravan-
tien varressa, koska väylän liikenteen sujuvuus 
on heikoin. Ympäristön kannalta vaihtoehto 0+ 
on säästävin, koska siinä ei tehdä uusia väyliä. 
Vaihtoehdossa Al ja A2 uusi yhteys Landentiel-
le leikkaa Kervanjoen laaksoaja aiheuttaa muita 
vaihtoehtoja suurempia muutoksia maisemaan. 
Bi ja B2 muuttavat moottoritien lähialueen ym-
päristöä, mutta vaikutukset jäävät paikailisik-
si. Vaihtoehdoissa Bi ja B2 joudutaan lunasta-
maan kolme kiinteistöä moottoritien varresta. 

Lähde: Keravan logistiikkakeskuksen tie- ja lii-
kenneyhteydet. Toimenpidesuunnitelma. Tiehal-
into, Uudenmaan tiepiiri 2006. 
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Aluevaraussuunnitelmassa voidaan tukeutua 
kaavan yhteydessä tehtäviin perusselvityksiin 
sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen 
vaikutusten arviointiin. Selvitysten tarkkuus riip-
puu kaavatasosta ja kaavan tarkkuudesta. Kaa-
van laatimiseen kuuluvat viranomaisneuvottelut, 
joissa voidaan käsitellä suunniteltavan tien vaiku-
tuksia ja kaavan vaikutusten arvioinnin hyödyn-
tämistä tien aluevaraussuunnitelman vaikutusten 
selvittämisessä. Aluevaraussuunnitelmasta laadi-
taan erillinen raportti, joka liitetään kaavan asiakir-
joihin. Tässä aluevaraussuunnitelman raportissa 
esitetään yksityiskohtaisemmin nimenomaan lii-
kenteen ja tien aluevarauksen ympäristövaikutuk-
set. 

2.4 Tiesuunnittelu 
Tiesuunnittelu painottuu toimenpiteiden tarkan si-
jainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnitte-
luun. Suunnittelu voi alkaa myös tiesuunnitelman 
laatimisella, jos hankkeen vaikutukset ovat vähäi-
set. Tiesuunnitteluvaiheen lopputuloksena syntyy 
tiesuunnitelma, joka hyväksyttynä antaa tienpitä-
jälle oikeuden tien toteuttamiseen ja tarvittavien 
alueiden lunastamiseen. 

Tiesuunnitelmassa ympäristövaikutusten käsitte-
lyssä korostuvat haittojen ehkäisy-ja lieventämis-
toimenpiteiden suunnittelu. Vaikutusten arviointi 
on luonteeltaan yleissuunnitelmavaiheen vaiku-
tusarviota tarkentavaa. Tarkan seurantaohjelman 
laatiminen kuuluu tiesuunnitelmavaiheeseen 
(seurantaohjelma: ks. luku 5.5). 

Jos hankkeesta on tehty YVA, tiesuunnitteluvai-
heessa ei arvioida uudelleen niitä vaikutuksia, 
jotka on jo käsitelty YVAssa. Tiesuunnitelmas-
sa on pidettävä huolta siitä, että arvioiduissa 
vaikutuksissa ei tapandu muutoksia kielteiseen 
suuntaan. Vaikutuksia koskevia lisäselvityksiä 
kuitenkin tehdään, jos yhteysviranomainen on 
niitä edellyttänyt lausunnossaan arviointiselos-
tuksesta, tai jos vaikutuksia ei ole pystytty arvioi-
maan riittävästi yleissuunnitteluvaiheessa. 

Raportointi yleissuunnitteluvaiheessa 

Yleissuunnitelmaraportin ymparistövaikutus-
ten selvitykset sisältävät pääsääntöisesti samat 
osat ja kokonaisuudet kuin YVA-lain mukainen 
arviointiselostuskin. Raportin rakenteessa ja 
esitystavassa noudatetaan kuitenkin Tiehallin-
non yleissuunnitteluohjetta. Vaihtoehtojen kä-
sittely eroaa periaatteiltaan YVA-menettelyn 
mukaisesta käsittelystä siten, että vaihtoeh-
doista muodostetaan ratkaisuehdotus. Valitun 
vaihtoehdon ympäristövaikutuksia tarkenne-
taan suunnitelmaa viimeisteltäessä. 

Yleissuunnitteluohjeen mukaisesti hankkeen 
selvityksistä kirjataan raporttiin vain keskeiset 
tiedot (esim. melu, pohjavesialueet ja -olosuh-
teet, Natura-alueet tms. suojelukohteet jne.). 
Tarvittaessa voidaan harkita muun vaikutussel-
vitysaineiston liittämistä joiltain osin raportin liit-
teeksi. Suunnittelun ja sen lopputuotteena syn-
tyvän suunnitelmaraportin sisältö harkitaan aina 
tapauskohtaisesti. 

Lisätietoja: Yleissuunnittelu: Sisältö ja esitysta-
pa. Tiehallinto 2007. 

E simerkki 
Tiesuu nn itelman vaikutusten selvittäminen 

Tiesuunnitelman keskeisimmät vaikutukset 

Uusi tieyhteys täydentää tieverkkoa ja jakaa lii-
ken nettä kandelle sisääntulotielle. Muita keskei-
siä vaikutuksia ovat: 

Liikenne 

- Tieyhteydellä turvataan pelastus- ja evaku-
ointitoimien edellytykset Kilpilanden alueella 
ja samalla vähennetään riskiä suurten omai-
suusvahinkojen aiheutumiseen mandolli-
sessa onnettomuustilanteessa. 

- Kuljetusten toimintavarmuus paranee. 
— Alueen tieverkon sujuvuus ja toimintavar- 

muus paranevat. Nykyisen Kilpilanden itäi-
sen eritasoliittymän sujuvuus voidaan tur-
vata. Uudelle tieyhteydelle on arvioitu 
kertyvän liikennettä vuonna 2030 noin 4 000 
ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan 
liikenteen osuus on noin 50 %. Nykyiselle 
maantielle 148 jää vastaavana ajankohtana 
liikennettä noin 8 500 ajoneuvoa vuorokau-
dessa eli hieman nykyistä enemmän. 

(JATKUU seuraavalla sivulla) 
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Osa vaikutuksista on luonteeltaan sellaisia, että 
ne voidaan arvioida tarkasti vasta tiesuunnitel-
massa. Tyypillisesti näitä ovat vaikutukset kun-
teistöihin, pintavesiin ja vesitalouteen ja yksityisiin 
kaivoihin. Monien muidenkin ympäristövaikutus-
ten osalta lopullinen vaikutusarvio vaatii tiesuun-
nittelun tarkkuustasoa. Jos suunnittelukohteessa 
on herkkiä ympäristökohteita, niiden osalta voi-
daan laatia tiesuunnitelmavaiheessa erilliset tar-
kentavat selvitykset. 

Jos hanke on käynyt läpi ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn, otetaan YVA ja yhteysviran-
omaisen lausunnossaan esittämät lieventämis-
ja suojaustoimenpiteet huomioon suunnittelussa. 
Tiesuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten ympä-
ristövaikutusten arviointi on vaikuttanut suunnit-
teluun. 

2.5 Rakennussuunnittelu 
Rakennussuunnitelma on tiehankkeen suunnitte-
lun lopputuloksen kuvaus. Rakennussuunnitelma 
toimii yksityiskohtaisena toteuttamisasiakirjana 
työohjeineen ja laatuvaatimuksineen. Rakennus- 
suunnittelun yhteydessä ei tehdä enää ympäristö- 
selvityksiä samassa laajuudessa kuin suunnittelun 
aikaisemmissa vaiheissa. Vaikutusten tarkastelu 
keskittyy rakentamisen aikaisten vaikutusten sel-
vittämiseen. Tässä vaiheessa suunnitellaan yksi-
tyiskohtaisesti haitallisten ympäristövaikutusten 
ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteet. 

Rakennussuunnitteluun kuuluu ympäristöasioi-
den seurannan toimenpiteiden suunnittelu. Ym-
päristösuunnittelussa on lähtökohtana edellisissä 
suunnitteluvaiheissa kootut ympäristötiedot, joita 
tarkennetaan tarvittavin osin. Ympäristösuunni-
telman tuloksia ovat esimerkiksi tieympäristön 

- Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat. 
- Uusi tieyhteys on mandollista osoittaa osaksi 

erikoiskuljetusten reittiä, joka mandollistaa 
kyseisen reitin sijoittumisen päätieverkolle. 
Nykyisin reitti on Sipoossa alemman tiever-
kon väylillä. 

Ympäristö ja elinolot 

- Uusi tieyhteys pirstoo nykyista kiinteistöra-
kennetta. 

- Meluhaitat kohdistuvat uusille alueille, jotka 
tosin ovat pääosin nykyisiä tai tulevia teolli-
suusalueita. 

- Suunnitellulla tiellä ei ole välittömiä haitalli-
sia vaikutuksia Fägelmossenin Natura 2000 
-alueen keidassuot luontotyyppeihin, luonto-
direktiivin liitteen Ilja IV lajeihin tai Natura-
tietolomakkeella mainittuihin muihin lajeihin. 
Fgelmossenin suon pohjoisosassa tielin-
jaukset on suunniteltu toteutettavaksi niin, 
että ne eivät muuta suon vesitaloutta. Joi-
takin välillisiä vaikutuksia tai yhteisvaiku-
tuksia saattaa syntyä muiden hankkeiden 
toteutuessa Fägelmossenin valuma-alueella. 
Tielinjaus ei merkittävästi muuta myöskään 
paikallisten luontokohteiden luontoarvoja. 

Maankäyttö ja elinkeinotoiminta 

- Tieyhteys mandollistaa alueen suunnitellun 
maankäytön kehittämisen maakuntakaavan 
periaatteiden mukaisesti. 

- Teollisuusalueen saavutettavuus paranee 
merkittävästi. Tieyhteys parantaa alueen 
teollisu usyritysten toimintaedellytyksiä ja 
antaa lisämandollisuuksia yritystoiminnan 
kehittämiseen. 

Lähde: Maantie 11746 Kilpilanden (Sköldvik) 
uusi tieyhteys. Tiesuunnitelma, Sipoo, 
Porvoo. Tiehallinto 2008 

Raportointi tiesuunnitteluvaiheessa 

Tiesuunnitelmaselostus on tiivis kuvaus suunnit-
telun vaiheista ja sen tuloksista. Siinä kuvataan 
kaikki suunnitelmaan perehtymisen ja käsittelyn 
kannalta olennaiset asiat, joihin kuuluvat myös 
ympäristövaikutukset. Tiesuunnitelmaselostuk-
sessa esitetään vain hankkeen vaikutusten sel-
vittämisen tulokset. Vaikutuksia käsiteltäessä on 
myös arvioitava, kuinka hyvin hankkeelle asete-
tut tavoitteet saavutetaan sekä miten lausunnot 
ja mielipiteet on otettu huomioon. 

Lisätietoja: 
Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat. 
Sisältö ja esitystapa. Tiehallinto 2009. 
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4 
Rakennussuunnittelussa määritellään laatuvaa-
timukset toteutukselle, 

• suunnitellaan haittojen ehkäisemisen ja lie-
ventämisen tekniset ratkaisut, 

• valitaan tierakenteisiin ympäristöystävälliset 
materiaalit, 

• laaditaan tarkennetut ympäristösuunnitelmat 
sekä 

• tarkennetaan rakentamisen aikaisten haitto-
jen vähentämistoimenpiteet. 

hoitosuunnitelma ja meluesteiden toteutustavan 
suunnitelma. Rakennussuunnittelussa suunnitel-
laan yksityiskohtaisesti myös tien kuivatus ja poh-
javeden suojaukset. 

Rakentamisen vaatimukset määritellään työse-
litykseen ja laatuvaatimuksiin. Tien rakenne- ja 
päällystemateriaalien sekä muiden varusteiden 
ja laitteiden valinnassa otetaan huomioon myös 
ympäristökuormitus. Tukikohtien, varastojen, ti-
lapäisten tieyhteyksien ja rakentamistöiden hai-
taI liset ympäristövaikutukset tarkennetaan ja 
suunnitellaan haittojen lieventäminen. Etenkin 
vesistövaikutuksiin ja arvokkaiden kohteiden suo-
jaamiseen kiinnitetään huomiota. 

ST-urakka sisältää rakennussuunnittelun lisäk-
si rakentamisen toteutuksen. Sitä käytetään lä-
hinnä suurissa rakennushankkeissa. ST-urakan 
tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään tarkas-
ti urakoitsijalle siirtyvät vastuut huomioon otetta-
vista ympäristötekijöistä ja niiden seurannasta. 
Osa seurantatarpeista on luontevaa jättää tievi-
ranomaisen vastuulle. Tyypillinen urakoitsijan te-
kemä seuranta on sellaista, että seurannan tarve 
rajoittuu rakennusaikaan ja vaatii päivittäistä tark-
kailua (esim. veden sameus). 



3 YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten 
arviointimenettely tiehankkeissa 

Tämä luku toimii johdantona ja perusteluna seuraavissa luvuissa esitettyyn ohjeistukseen. 
Lisäksi luvussa käsitellään ympäristövaikutusten määrittelyä ja arviointiprosessin vaiheita. 

31 YVA-lain mukaisen 
arviointimenettelyn 
soveltaminen 
tiehankkeissa 

YVAn tarkoitus 

YVA-menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että 
suurten tai muuten ympäristövaikutuksiltaan mer-
kittävien hankkeiden suunnittelun yhteydessä 
selvitetään ympäristövaikutukset riittävän laajasti 
ja riittävällä tarkkuudella, ja että ympäristövaiku-
tuksen arvioinnin tulokset vaikuttavat lopulliseen 
suunnitelmaratkaisuun ja että ne otetaan huomi-
oon hanketta koskevassa päätöksenteossa. 

Arvioinnissa syntyvät arviointiohjelma ja arvioin-
tiselostus ovat nähtävillä mielipiteiden esittämis-
tä ja lausuntojen antamista varten. Kansalaisilla, 
viranomaisilla ja muilla osallisilla on mandollisuus 
ottaa kantaa ympäristövaikutusten arviointiin sel-
vitettävien vaihtoehtojen ja vaikutusten osalta. 

YVA-asetuksessa määritellään, milloin tiehank-
keesta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. 

YVA-menettelyn soveltaminen 
yksittäistapauksissa 

Tiehanke - uusi tie tai vanhan parantaminen - 
edellyttää YVA-lain 4 § mukaan YVA-menettelyä 
myös muissa tapauksissa, jos se todennäköisesti 
aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan ja eri hank-
keiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen mer-
kittäviä, arviointimenettelyä aina edellyttävien 
hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia, haitalli-
sia ympäristövaikutuksia. Vaikutusten merkittä-
vyyttä harkittaessa otetaan huomioon erityisesti 
hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutus-
ten luonne. 

Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutus-
ten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista 
suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samal-
la lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistu-
mismandollisuuksia. 

(YVAL 1 §) 

YVA-asetuksen 6 § mukaan tiehankkeesta on 
tehtävä ympäristövaikutusten arviointi, mikäli 
yhtenä vaihtoehtona on 

• uusi moottoritie tai moottoriliikennetie, 
• neli- tai useampikaistaisen, vähintään 10 

kilometrin pituisen yhtäjaksoisen uuden tien 
rakentaminen tai 

• tien uudelleenlinjaus tai leventäminen siten, 
että näin muodostuvan yhtäjaksoisen neli-
tai useampikaistaisen tieosan pituudeksi 
tulee vähintään 10 kilometriä. 
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Suunnitteilla olevien ja nykyisten, jo olemassa 
olevien hankkeiden haitalliset yhteisvaikutukset 
ovat yksi keskeinen päätöksentekoon vaikutta-
va tekijä varsinkin silloin, jos hankkeen koko on 
lähellä rajaa, jolloin YVAsta tulee pakollinen, tai 
hanke toteutetaan vähitellen pitkähkön ajan ku-
luessa. 

YVAn tarpeellisuutta on harkittava myös siitä nä-
kökulmasta, että tiejaksoittain monessa vaiheessa 
toteutettava hanke saattaa aiheuttaa kokonaisuu-
tena merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, 
vaikka hankkeen yksittäinen vaihe ei niitä aiheut-
taisikaan. 

YVAn tarpeellisuudesta on syytä neuvotella yh-
teysviranomaisen kanssa aina, kun YVAn sovel-
taminen tiehankkeeseen voisi olla perusteltua. 
ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vas-
tuualue tekee päätöksen harkinnanvaraisen 
YVA-menettelyn soveltamisesta. Erityisesti jos 
hankkeelle haetaan EU:n rahoitusta (esim. TEN-
hanke), ELY-keskuksen nimenomainen päätös 
tarvitaan myös silloin, kun se toteaa, että hank-
keen ympäristövaikutuksia ei tarvitse arvioida 
YVA-menettelyn mukaisesti. 

Hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen 

ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vas-
tuualue toimii YyA-lain mukaisena tiehankkeesta 
vastaavana ja valmistelee useimmiten konsulttia 
käyttäen arviointiohjelman ja arviointiselostuksen. 
Arviointimenettelyn viranomaistehtävistä vastaa 
yhteysviranomaisena ELY-keskuksen ympäris-
tö ja luonnonvarat -vastuualue. Esteellisyydestä 
johtuen yhteysviranomaisena ei voi toimia sama 
alueellinen ELY-keskus, joka vastaa YVAsta. Yh-
teysviranomaisen määrää ympäristöministeriö. 

Yhteysviranomainen ohjaa ja valvoo YVA-menet-
telyä. Yhteysviranomaisen tehtäviin kuuluvat mm. 
ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja arvioin-
tiselostuksen nähtävillepano, julkiset kuulemiset, 
lausuntojen ja mielipiteiden kerääminen sekä lau-
sunnon antaminen arviointiohjelmasta ja arvioin-
tiselostuksesta. Yhteysviranomaisen tehtävänä 
on myös sovittaa yhteen arviointimenettelyä mui-
den lakien mukaisiin menettelyihin yhteistyössä 
asianomaisten viranomaisten kanssa. 

YyA-menettely yleisesti 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely käyn-
nistyy, kun tienpitäjä on toimittanut arviointioh-
jelman yhteysviranomaiselle, joka puolestaan 
huolehtii arviointiohjelmaa koskevasta tiedotta-
misesta kuuluttamalla sen nähtävilläolosta. 

Tiehankkeen ympäristövaikutusten arviointi teh-
dään ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa 
esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Ympäris-
tövaikutusten arviointi perustuu arviointiohjel-
massa kuvattuihin vaihtoehtoihin. 

Arvioinnin tulokset sekä vaihtoehtojen vertailu 
esitetään ympäristövaikutusten arviointiselos-
tuksessa. 

YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomai-
nen on antanut lausuntonsa ympäristövaikutus-
ten arviointiselostuksesta. 

Arviointimenettelyn soveltaminen yksittäis-
tapauksessa 

ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vas-
tuualue tekee päätöksen arviointimenettelyn so-
veltamisesta 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin 
hankkeisiin. Päätös on tehtävä viipymättä, kui-
tenkin viimeistään kuukauden kuluessa siitä, 
kun ELY-keskus on saanut hankkeesta riittävät 
tiedot. Ennen päätöksentekoa on arviointime-
nettelyn tarpeesta käytävä riittävät neuvottelut 
asianomaisten viranomaisten kesken ja hank-
keesta vastaavalle on varattava tilaisuus tulla 
kuulluksi asiassa. Päätös on annettava tiedok-
si hankkeesta vastaavalle siten kuin hallintolain 
(434/2003)60 §:ssä säädetään. Päätöksestä on 
tiedotettava viipymättä kuuluttamalla vähintään 
14 päivän ajan hankkeen todennäköisen vaiku-
tusalueen kuntien ilmoitustauluilla siten kuin jul-
kisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1 925) 
säädetään. Päätös on julkaistava myös sähköi-
sesti ja lähetettävä tiedoksi asianomaisille vi-
ranomaisi lie. 
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YVA päätöksenteossa 

YyA-lain yhtenä tavoitteena on edistää ympäris-
tövaikutusten huomioon ottamista suunnittelun 
ohella myös päätöksenteossa. YVA-menette-
ly, vaikka vaikuttaakin suunnitteluun, ei ole kui-
tenkaan hankkeen vaihtoehtoja tai toteuttamista 
koskeva päätöksentekomenettely. 

Tiehanketta koskevat juridiset päätökset (yleis- 
suunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksy-
mispäätös) tehdään maantielain mukaisessa 
hallinnollisessa menettelyssä. YVA-menettely 
ajoittuu yleissuunnittelun alkuvaiheeseen. Setuot-
taa tietoa hanketta koskevaan päätöksentekoon, 
jossa valitaan yleissuunnitelmaksi viimeisteltä-
vä vaihtoehto. Maantielain mukaan YVA-laissa 
tarkoitettua tiehanketta koskevaan yleissuunni-
telmaan on liitettävä YVA-lain mukainen arvioin-
tiselostus. 

Kun yleissuunnitelmaan on sovellettu YVA-lain 
mukaista arviointimenettelyä, ei sitä maantielain 
mukaan enää sovelleta yleissuunnitelman mukai-
sen tiesuunnitelman laatimiseen. 

YVA-menettelyn olennainen tarkoitus on tarjota 
tietoa vaihtoehtojen ympäristövai kutuksista pää-
töksentekoon. Yleissuunnitelmasta ja tiesuunni-
telmasta on käytävä ilmi, miten arviointiselostus 
ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on 
otettu suunnitelmassa huomioon. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus 

YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kan-
salaisten tiedonsaantia ja osallistumismandol-
lisuuksia. Osallistumisen järjestämisessä on 
oleellista, että vuorovaikutusmandollisuus on tar-
jolla kaikille, joiden oloihin tai etuihin hanke mah-
dollisesti vaikuttaa. 

Ympäristövaikutusten arviointi tuottaa hankkeen 
ympäristövaikutuksista tietoa, jonka tuella kan-
salaiset ja muut osalliset voivat muodostaa nä-
kemyksensä hankkeesta ja sen vaihtoehdoista 
sekä lausua mielipiteensä. Tällä tavoin nämä voi-
vat vaikuttaa ympäristövaikutusten selvittämiseen 
ja sitä kautta hankkeen suunnitteluun. 

'' 
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YVA-prosessissa ei tehdä hanketta koskevia 
hyväksymis- tai lupapäätöksiä. YyA-prosessi 
liittyy kuitenkin päätöksentekoon, koska siinä 
tehdään muun muassa hankkeen vaihtoehtoja 
koskevia valintoja ja rajauksia. 

YyA-menettely ei ota kantaa hankkeen tarpeel-
lisuuteen, vaan pelkästään hankkeen eri vaih-
toehtojen ympäristövaikutuksiin ja sitä kautta 
hankkeen suunnitteluratkaisuihin. 

Osallistumisella tarkoitetaan hankkeesta vas-
taavan, yhteysviranomaisen, muiden viran-
omaisten ja niiden, joiden oloihin tai etuihin 
hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjen ja sää-
tiöiden, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset 
saattavat koskea, välistä vuorovaikutusta. 

(YVAL 2 §) 

Vuorovaikutus on oleellinen osa ympäristövai-
kutusten arviointia. 
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Mikäli suunnitelmapäätös vanhenee tai suun-
nitelmaa uusitaan lähtökohtien muuttumisen 
takia, yhteysviranomaisen kanssa on syytä neu-
votella uuden YVAn tarpeellisuudesta. 

YVAn ajantasaisuus 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei van-
hene. Ainakin siinä tilanteessa, että yleissuun-
nitelma on vanhentunut tai se muuten uusitaan 
sisällöllisesti, on arvioitava yhdessä yhteysvi-
ranomaisen kanssa, onko ympäristövaikutus-
ten arviointimenettely käynnistettävä uudestaan. 
Myös silloin, kun YVAn laatimisesta on kulunut 
pitkä aika, on ennen hanketta koskevaa pää-
töksentekoa arvioitava, ovatko YVAan sisälty-
vät selvitykset ajan tasalla. Vaihtoehtona uuden 
YVA-menettelyn käynnistämiselle on usein puut-
tuvien selvitysten täydentäminen tai vanhentunei-
den päivittäminen. 

Valitusmandollisuus 

YVA-lain 17 § antaa mandollisuuden valittaa han-
ketta koskevasta muun lain mukaisen lupa-asian 
ratkaisusta tai hankkeen toteuttamisen kannal-
ta muusta olennaisesta päätöksestä sillä perus-
teella, että ympäristövaikutusten arviointia ei ole 
suoritettu tai se on suoritettu olennaisilta osin 
puutteellisesti. Yiehankkeen kannalta olennaisia 
päätöksiä ovat esimerkiksi yleissuunnitelman ja 
tiesuunnitelman hyväksymispäätökset. Valitusoi-
keus on myös yhteysviranomaisella. 

•t.;; 
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3.2 Arviointimenettelyn 
vaiheistus 

Arvioinnin lähtökohdat 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa 
arviointiohjelman laatimisella. Arviointiohjelman 
valmistelu liittyy puolestaan kiinteästi yleissuun-
nitteluun erityisesti suunnitelmavaihtoehtojen 
kautta. Kun tutkittavat vaihtoehdot määritellään, 
muodostetaan alustava käsitys hankkeen keskei-
sistä vaikutuksista. Tällöin joudutaan arvioimaan, 
onko vaihtoehdoissa sellaisia, jotka kielteisten 
vaikutustensa vuoksi tai muusta syystä ovat to-
teuttamiskelvottomia, ja jotka siksi on perusteltua 
karsia yleissuunnitelman vaihtoehdoista. Vaihto-
ehtojen ja niiden karsinnan perustelut esitetään 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kulku 

Ympäristövaikutusten 	 Arviointiohjelmasta 
arviointiohjelma 	 tiedottaminen 

Lausunnot ja 
mielipiteet ohjelmasta 

Ympäristövaikutusten 
	

Yhteysviranomaisen 
arviointi 
	

lausunto 

Ympäristövaikutusten 
	Arviointiselostuksesta 

arviointiselostus 
	 kuuleminen 

Yhteisten lähtökohtiensa sekä arvioinnin suun-
nittelua ohjaavan tarkoituksen vuoksi YVAja tien 
yleissuunnittelu liitetään prosesseina yhteen niin 
pitkälle kuin mandollista. Arviointiselostuksesta 
saadut lausunnot ja selostuksesta esitetyt mieli-
piteet otetaan huomioon valittaessa vaihtoehtoa, 
jonka pohjalta yleissuunnitelma laaditaan. 

Arviointiselostus 
yleissuunnitelman 

Mielipiteet 
ia lausunto 

Yhteysviranomaisen 
lausunto 

Tiedoksi asianomaisille 
ja viranomaisille 

YVA-meneftelyn eteneminen 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnis-
tyy virallisesti, kun hankkeesta vastaava toimittaa 
ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysvi-
ranomaiselle. Ohjelman laadinta on siis muodolli-
sesti arviointimenettelyä valmisteleva vaihe. 

Hankkeesta vastaava arvioi hankkeen ja sen vaih-
toehtojen vaikutukset arviointiohjelman ja siitä 
annetun yhteysviranomaisen lausunnon pohjal-
ta sekä laatu ympäristövaikutusten arviointiselos-
tuksen. 

Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomai-
nen toimittaa lausuntonsa sekä muut lausunnot 
ja mielipiteet hankkeesta vastaavalle. Lausunto 
on samalla toimitettava tiedoksi hanketta käsit-
televille viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen 
kunnille sekä tarvittaessa maakuntien liitoille ja 
muille asianomaisille viranomaisille. Luvussa 5.8 
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käsitellään arvioinnin riittävyyttä ja mandollisia 
jatkotoimenpiteitä. 

Käytännössä prosessin kuvaus on moniulottei-
sempi, kun YVA-menettely ja yleissuunnittelu- 
prosessi sekä näihin liittyvä vuorovaikutus ja 
mandollisesti myös rinnakkainen kaavoituspro-
sessi yhdistetään. 

YVA-työskentelyn organisointi 

Yhteysviranomainen 

1)sovittaa yhteen arviointimenettelyä muiden 
lakien mukaisiin menettelyihin yhteistyössä 
asianomaisten viranomaisten kanssa; 

2)hoitaa ympäristövaikutusten arviointimenet-
telystä annetun lain 8 aja 11 §:n mukaiset 
tiedotukset ja kuulutukset sekä järjestää 
tarvittavat julkiset kuulemistilaisuudet; 

3)toimittaa tarvittaessa ympäristöministe-
riölle tiedot hankkeesta ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelystä annetun lain 14 §:n 
2 momentissa tarkoitettua toiselle valtiolle 
ilmoittamista varten; 

4)tarkistaa arviointiohjelman ja arviointiselos-
tuksen sekä antaa niistä lausuntonsa; 

5)huolehtii tarvittaessa muiden viranomaisten 
ja hankkeesta vastaavan kanssa, että hank-
keen ympäristövaikutusten seuranta järjeste-
tään; 

6)toimittaa arviointiohjelman ja arviointiselos-
tuksen sekä niistä antamansa lausunnot 
mandollisine käännöksineen Suomen 
ympäristökeskukselle; 

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

(YVAA5) 

YVAn etenemisestä ja käytännön järjestelyistä on 
tarpeen sopia yhteysviranomaisen kanssa. Yh-
teysviranomainen huolehtii arviointimenettelyyn 
liittyvistä virallisista kuulutuksista sekä lausun-
tojen ja mielipiteiden hankkimisesta. Hankkeen 
vuoropuhelua suunniteltaessa on tarpeen ottaa 
huomioon, että hankkeesta vastaava hoitaa 
yleensä kuulemistilaisuuksien käytännön järjes-
telyt. 

Hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen ja 
mandollisten muiden osapuolten yhteinen työs-
kentely ei ole määrämuotoista. Yleensä yleissuun-
nittelua ja ympäristövaikutusten arviointia varten 
perustetaan käytännön työskentelyä ohjaava ja 
valvova, eri osapuolten edustajista koostuva han-
keryhmä ja mandollisesti myös ohjausryhmä, joka 
kokoontuu hankeryhmää harvemmin. 

Hanke- ja ohjausryhmän kokoonpano on harkit-
tava tapauskohtaisesti. Hankkeeseen saattaa liit-
tyä sellaisia merkittäviä vaikutuksia, esimerkiksi 
muinaisjäännöksiin kohdistuvia, että näiden eri-
tyiskysymysten asiantuntija on tarpeen kutsua 
hanke- tai ohjausryhmään. 

Kokoustyöskentely ohjelmoidaan osana suunnit-
teluprosessia ja vaikutusten arviointia. Kokous- 
asiakirjat dokumentoidaan ja arkistoidaan. 

Yleissuunnitteluun ja YVAan saattaa liittyä myös 
kaavoitusprosesseja. Näissä tapauksissa hank-
keesta vastaavan on oltava riittävässä yhteis-
työssä kaavaa laativan kunnan tai maakunnan 
liiton sekä yhteysviranomaisen kanssa hankkeen 
yleissuunnittelun, arviointimenettelyn ja kaavoi-
tuksen yhteensovittamiseksi. 
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YVA kaksivaiheisena prosessina 

YVAn laatiminen voidaan tapauskohtaisen har-
kinnan perusteella jakaa kahteen osaan siten, 
että ensin laaditaan arviointiohjelma, ja ympäris-
tövaikutusten arviointiselostus laaditaan erillise-
nä toimeksiantona. 

Kaksivaiheisen menettelyn kautta on mandol- 
lista saada ympäristövaikutusten arvioinnissa 

paremmin esiin hankekohtaiset erityispiirteet ja 
varmistaa arvioinnin painotusten oikea kohden-
tuminen. Myös arviointiohjelmasta saadut lau-
sunnot ja mielipiteet voidaan ottaa huomioon 
suunnittelutoimeksiannon määrittelyssä. 

YVA-prosessin kaksivaiheisuus voi parantaa ar-
vioinnin laatua, mutta lisää jossain määrin työ- 
määrää. 

E simerkki 

YyA-prosessin liittyminen yleissuunnitteluun 
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- vuoropuriuSuu,rft a 

Sekä laatusuunnitelman 
- Hankervhmän rQnnis'nj iv yhteys honko 

.. 

YyA-OHJELMA 	YVA-OHJELMAVAIHEEN 
S(JUNNITTELU 

- Keskeisten vaikutusten - Vaihtoehtojen muodosta- 
tunnistaminen minen ja kuvaus 

- Arviointimenetelmät 	 - 0+ vaihtoehdon suunnittelu 
- Nykytilan analyysi 	 - Aikaisemmin tai tässä työssä 
- Arviointiohjelman laatiminen 	karsittujen vaihtoehtojen 

karsintapenisteet 
Arviointiohjelma valmis 	- Liikenne-ennuste 

Arvlointiohjelma nähtävillä 	Raportoidaan 
Ja lausunnollla 	arviointiohjelmaan 

YyA-SELOSTUS 	YLEISSUUNNITTELMAl 

Vaikutusten arviointi 
- Vaihtoehtojen vertailu 
- Arviointiselostuksen aatimineni 

Arviointisalostus valmIs 

Arviolntiselostus nähtävillä ja 
lausunnoilla 

YyA-menettely päättyy 

YLE ISSU UNNITELMA 

- valitun vaihtoehdon viimeistely 
YS-tarkkuuteen ja -laajuuteen 

- Vaikutusten tarkentaminen 
- Vaiheittain rakentaminen ja 
neliporrasperiaatteen 
soveltaminen 

- YS:n hyväksymispäätösesitys-
luonnos 

Yleissuunnitelmaraporttl, 
hankokortti ja esitteet valmiit 

Yleissuunnitelma nähtävillä 
lausunnoilla 

- Vaihtoehtojen suunnittelu 
- Vaiheittainrakentamismandol-
lisuudet neliporrasperiaatteen 
näkökulmasta 

Raportoidaan arviointi- 
selostukseen 

Lähde: Valtatien 8 nelikaistaistaminen välillä Nousiainen—Mynämäki. Ympäristövaikutusten 
arviointiselostus ja alustava yleissuunnitelma. Tiehallinto, Turun tiepiiri 2008. 

¼. 



4 Ympäristövaikutusten 
arviointiohjelman laatiminen 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on tärkeä koko arviointiprosessin kannalta. Se määrit-
telee vaikutusten arvioinnin painotukset ja käytännön toteutuksen. Sen tarkoituksena on var-
mistaa, että ympäristövaikutukset arvioidaan kussakin hankkeessa tarkoituksenmukaisella ja 
riittävällä tavalla. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmalla tarkoi-
tetaan hankkeesta vastaavan laatimaa suunni-
telmaa tarvittavista selvityksistä sekä arviointi- 
menettelyn järjestämisestä. 

(YVAL2) 

4 
Vaikutusten merkittävyydelle ei ole yksiselittei-
siä kriteerejä. On tärkeää, että merkittävyyttä 
arvioidaan aina tapauskohtaisesti ottaen huomi-
oon hankkeen luonne ja paikalliset olosuhteet. 

Arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa 
määrin 

1)tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, suun-
nitteluvaiheesta, sijainnista, maankäyttö-
tarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin 
hankkeisiin sekä hankkeesta vastaavasta; 

2)hankkeen vaihtoehdot, joista yhtenä vaih-
toehtona on hankkeen toteuttamatta jättä-
minen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä 
syystä ole tarpeeton; 

3)tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä 
suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastetta-
vista päätöksistä; 

4) kuvaus ympäristöstä, tiedot ympäristövai-
kutuksia koskevista laadituista ja suunni-
telluista selvityksistä sekä aineiston han-
kinnassa ja arvioinnissa käytettävistä 
menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista; 

5)ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen 
rajauksesta; 

6) suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liit-
tyvän osallistumisen järjestämisestä; sekä 

7)arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisai-
kataulusta sekä arvio selvitysten ja arviointi- 
selostuksen valmistumisajankohdasta. 

(YVAA9)  

4.1 Arviointiohjelman 
sisältä 

Arviointiohjelma sisältää ehdotuksen suunnitte-
lun aikana tutkittavista vaihtoehdoista ja arvioita-
vista vaikutuksista. Arviointiohjelmassa kuvataan 
hanketta koskevat tiedot tavoitteineen, vaihtoeh-
toineen ja aikatauluineen. 

Arviointiohjelma on tärkeä koko vaikutusten ar-
viointiprosessin ja arvioinnin kannalta: se suun-
taa ja painottaa vaikutusten arviointia ja ohjaa 
siten resurssien käyttöä merkittäviin asiakoko-
naisuuksiin, varmistaa osaltaan, että vaikutukset 
arvioidaan kussakin hankkeessa tarkoituksenmu-
kaisella ja tarpeellisella tavalla, ja kertoo osallisil-
le ja sidosryhmille arviointiprosessin sisällöstä ja 
etenemisestä. 

Arviointiohjelmassa rajataan selvitettävät asia- 
kokonaisuudet perustellusti ja keskitytään hank-
keen kannalta merkittävien ympäristövaikutusten 
selvittämiseen. Hankkeen toteuttamisen välittö-
mien ja välillisten vaikutusten lisäksi ohjelmas-
sa esitetään arvioitavaksi myös yhteisvaikutukset 
muiden hankkeiden kanssa. Arvioinnissa käsitel-
lään sekä hyödyllisiä että haitallisia vaikutuksia. 
Vaikutusten merkittävyyttä käsitellään myös lu-
vussa 5.2. 

Vaikutusten arvioinnin menetelmät on tärkeää 
kuvata arviointiohjelmassa. Menetelmien kuvaus 
tukee sekä arvioinnin suorittamista tarkoituksen-
mukaisella tavalla että yhteysviranomaisen työtä, 
kun se lausunnossaan esittää arvionsa arviointi-
selostuksesta ja sen riittävyydestä. 

Arvioitavia vaikutuksia käsitellään lähemmin lu-
vussa 4.4. 
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4.2 Hankkeen kuvaus 
arviointiohjelmassa 

Tiedot hankkeesta 

Arviointiohjelmassa esitetään tiedot 
• hankkeesta ja sen tavoitteista, 
• hankkeen tarkoituksesta, 
• suunnitteluvaiheesta, 
• sijainnista, 
• maankäyttötarpeesta, 
• hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin 

sekä 
• hankkeesta vastaavasta. 

Hankkeen kuvauksen on tarkoitus olla informatii-
vinen niin, että myös muut kuin tienpidon asian-
tuntijat pystyvät hahmottamaan, mitkä hankkeen 
tavoitteet ovat, mistä suunnittel uvaiheesta on 
kyse, mistä ko. vaiheessa päätetään ja mistä 
päätetään myöhemmin. Myös hankkeen liittymi-
nen muihin hankkeisiin on tärkeää päätöksente-
koprosessien kannalta. 

Hankkeen vaihtoehdot 

Arviointiohjelmassa esitetään hankkeen vaih-
toehdot. Yhtenä vaihtoehtona on hankkeen to-
teuttamatta jättäminen, ns. nollavaihtoehto. 
Tiehankkeiden arviointiohjeen mukaan nollavaih-
toehdossa ongelmalle ei tehdä mitään. 

Arvioinnissa voidaan käsitellä myös 0+ -vaihtoeh-
toa. Tällöin investointihanketta ei toteuteta, mutta 
ongelmien lieventämiseksi tehdään investointi- 
vaihtoehtoon nähden vähäisiä parannuksia esi-
merkiksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi 
tai ympäristöhaittojen vähentämiseksi. 0+ voi olla 
vaihtoehtona tärkeä siinä mielessä, että se liittyy 
liikennejärjestelmän ja tieverkon kehittämiseen 
neliporrasajattelun mukaisesti. 

Hankkeen tavoitteet määritellään yleissuunni-
telman tehtävänannossa. 

Hankkeen kuvauksen on oltava selkeä myös 
maallikoille 

4 
Arviointiohjelmassa esitetään aiemmissa suun-
nitteluvaiheissa tai yleissuunnittelun valmiste-
luvaiheessa tutkitut vaihtoehdot ja niiden karsi-
misperusteet. 
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Vaihtoehdot voivat kehittyä suunnittelun edetes-
sä, kun vaikutusten arviointi tuottaa tietoa vaih-
toehdoista. Vaihtoehtoja on mandollista myös 
karsia tai lisätä, jos vaikutusten arviointi tuottaa 
sille perusteita. 

Neliporrasajattelussa tarkastellaan infrastruk-
tuurin rakentamisen ohella vaihtoehtona pit-
kän aikavälin kehittämispolkua, joka voi sisältää 
olemassa olevan infrastruktuurin käytön tehos-
tamista tai matkustuskäyttäytymiseen ja tava-
roiden kuljetustarpeeseen tai -tapaan vaikutta-
mista. Ajattelutavassa on keskeistä liikenteen 
kysynnän hallinnan keinojen ottaminen huomi-
oon väyläpalvelujen kehittämisessä. 

Vaikuttaminen maankäyttöön/ Tavoitteena 
liikennetarpeeseen sekä kulku- Toimenpiteet sovitun 
ja kuljetusmuodon valintaan palvelutason 

varmistaminen 
Liikenneverkon pitkällä aikavälillä 
käytön tehostaminen —* Toimenpiteet 

Ratkaisuna eri 
tyyppisiä 

Pienet parantamistoimet HToimenpiteet toimenpiteitä 
yhdistelevä J kehittämispolku Uusinvestoinnit HTomenpiteet 

Lisätietoja: 
Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallin-
nossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008. 

4 
YVA-menettelyn ja tien suunnitteluprosessin 
kytkennät on esitettävä selkeästi aikataulussa. 

Lisätietoja: 

Tiehankkeiden arviointiohje. Tiehallinto 2008. 

Yleissuunnittelu. Sisältö ja esitystapa. 
Tiehallinto 2007. 

Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä 
suunnitelmista ja luvista 

Arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeen to-
teuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista 
ja niihin rinnastettavista päätöksistä. 

Hankkeen toteuttamisen edellyttämät suunni-
telmat voivat olla voivat olla esimerkiksi maa-
kuntakaavoja, yleiskaavoja tai asemakaavoja. 
Arviointiohjelmassa kuvataan voimassa ja vireil-
lä olevat kaavat. Maantielain mukaan hanketta ei 
saa toteuttaa vastoin voimassa olevaa oikeusvai-
kutteista kaavaa. 

Tiehankkeen toteuttamisen edellyttämiä lupia tai 
niihin rinnastettavia päätöksiä ovat esimerkiksi 
vesilain mukaiset luvat tai rakennuslain mukaiset 
rakennusten suojelua koskevat päätökset. Tie- 
hankkeeseen liittyviä lupia ja päätöksiä käsitel-
lään käsitellään yksityiskohtaisemmin luvussa 6. 

Hankkeen suunnittelu- 
ja toteutusaikataulu 

Arviointiohjelma sisältää arvion hankkeen suun-
nittelu- ja toteuttamisaikataulusta sekä arvion 
selvitysten ja arviointiselostuksen valniistumis-
ajankohdasta. Aikataulu tulee esittää siten, että 
hankkeen suunnitteluprosessin ja YVA-menette-
lyn liittyminen toisiinsa sekä niiden mandollinen 
kytkeytyminen maankäytön suunnitteluproses-
seihin näkyy selkeästi (ks. luku 2.1). 
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4.3 Vaikutusalueen rajaus 
Hankkeen vaikutusalueen laajuus riippuu tarkas-
teltavasta vaikutuksesta. Suppeimmillaan vaiku-
tukset rajoittuvat tien välittömään läheisyyteen. 
Vaikutuksia ovat esimerkiksi kasvillisuuteen, taa-
jamakuvaan ja rakennuksiin sekä lähiympäris-
töön kohdistuvat vaikutukset. 

Vaikutuksia esimerkiksi vesistöihin, luonnon mo-
nimuotoisuuteen sekä eläimiin (eläinten liikkumi-
seen), maisemaan, pohjavesiinjaluonnonvaroihin, 
on tarkasteltava laajemmalla alueella. Tiehanke 
voi vaikuttaa ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 
paitsi hankkeen välittömässä läheisyydessä myös 

E simerkki 

Vaikutusalueen kolmitasoinen rajaus 
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Suppeimmillaan vaikutukset rajoittuvat tien välittömään läheisyyteen (kuvassa alue 1): vaikutukset ihmisten 
terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen (erityisesti melusta ja päästöistä aiheutuvat vaikutukset), 
kasvillisuus, taajamakuva ja rakennukset, maisemaan kohdistuvat vaikutukset. 

Laajempi vaikutusalue kattaa Kuopion ja Varkauden välisen alueen (kuvassa alue II): vesistöihin, luonnon 
monimuotoisuuteen sekä eläimiin (eläinten liikkumiseen), maisemaan, pohjavesiin ja luonnonvaroihin. 

Valtakunnallisena pääväylänä hankkeella on merkitystä laajimmillaan myös maakunnan ulkopuolella 
(kuvassa alue III): hankkeen laaja-alaiset ympäristövaikutukset syntyvät liikenteessä tapahtuvista muutok-
sista, esimerkiksi vaikutukset yhdysku ntarakenteeseen. 

Lähde: Vt 5 osuuden Leppävirta—Kuopio kehittäminen välillä Palokangas—Humalajoki, Leppävirta, 
ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2005. 
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laajemmalla alueella liikkumismandollisuuksien 
muuttuessa. Ympäristövaikutusten arvioinnin 
kannalta hankkeen laaja-alaiset ympäristövaiku-
tukset syntyvät liikenteessä tapahtuvista muutok-
sista. 

Vaikutusalueen rajauksessa on otettava huomi-
oon myös muulla tieverkolla, mandollinen rin-
nakkaistie mukaan lukien, tapahtuvat muutokset, 
jotka on sisällytettävä varsinaisen hankkeen vai-
kutusten arviointiin. 

E simerkki 

Maastokäytäviin perustuvan vaikutusalueen määnttely 
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Tarkasteltavat maastokäytävät 
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Suunn ittelualueen välitön vaikutusalue. Rajausta laajemmalle ulottuvat mm. vaikutukset 
yhdyskuntarakenteeseen. 

Lähde: Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi—Hämeenkyrö, ympäristövaikutusten arviointiohjelma. 
Tiehallinto 2008. 
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4.4 Arvioitavat 
vaikutukset ja 
arviointimenetelmät 

Arvioitavat vaikutukset 

Arvioitavia vaikutuksia ovat YVA-lain 2 § mukaan 
hankkeen välittömät tai välilliset vaikutukset 

• ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyy- 
teen, 

• maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvil- 
lisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuu- 
teen, 

• yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, mai- 
semaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperin- 
töön, 

• luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 
• edefiä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuo-

rovaikutussuhteisiin. 

Ympäristövaikutukset ovat hankkeen aiheutta-
mia hyödyllisiä tai haitallisia muutoksia ympäris-
tön tilassa verrattuna hanketta edeltävään tilaan, 
tavallisesti verrattuna nykytilaan. Tavoitteena voi 
olla myös tilanteen säilyminen ennallaan. Tässä 
mielessä "muuttumattomuus" voi olla vaikutus. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa otetaan huo-
mioon tien koko käyttöikä, toisin sanoen suunnit-
telun, rakentamisen ja käytön sekä mandollisen 
poistamisen aikaiset vaikutukset. Käytön aikai-
sun vaikutuksiin kuuluvat niin tien kuin liikenteen 
ja kunnossapidon vaikutukset. 

Vaikutuksissa on eri ulottuvuuksia 

Tiehankkeen vaikutukset ovat aina osin välittö-
miä, osin välilisiä. Vaikutusten kesto on erilainen, 
ja vaikutusalueet poikkeavat toisistaan. Vaikutuk-
set voivat olla pysyviä tai ajan myötä muuttuvia. 
Hankkeen vaikutuksilla voi olla kertautuvia yhteis-
vaikutuksia. Hankkeella voi olla myös yhteisvai-
kutuksia yhdessä toisen samalla alueella olevan 
hankkeen kanssa. Joitain vaikutuksia voidaan ar-
vioida luotettavammin kuin joitain toisia. 

Arviointiohjelmassa on tärkeää tunnistaa myös 
mandolliset yhteisvaikutukset, joita voivat olla 
hankkeen yksittäisten vaikutusten yhdessä 

Arviointiohjelmassa on olemassa olevien tieto-
jen pohjalta esitettävä" kuvaus ympäristöstä" 
(YVAA 9 § kohta 4). Varsinainen "selvitys ympä-
ristöstä" esitetään arviointiselostu ksessa (YVAA 
10 § kohta 5). Selvityksen ympäristöstä tulee 
olemassa olevien tietojen lisäksi perustua myös 
arvioinnissa tehtyihin ympäristön tilaa koskeviin 
uusiin selvityksiin. 

Vaikutukset voivat olla luonteeltaan 

• hyödyllisiä tai haitallisia, 
• paikallisia tai laaja-alaisia, 
• lyhytaikaisia tai pitkäaikaisia, 
• epävarmoja tai varmoja, 
• harvoin tai usein toistuvia, 
• palautuvia tai palautumattomia. 

Välittömiä tien tai liikenteen vaikutuksia ovat 
esimerkiksi kasvillisuuden poistaminen tiealu-
eelta, maa-ainesten käyttö, muutokset maise-
massa, lintujen pesimäpaikkojen häviäminen ja 
liikenteen melu. 

Välilliset vaikutukset ovat seurauksia tien, sen 
kunnossapidon ja liikenteen aiheuttamista välit-
tömistä vaikutuksista. Nämä vaikutukset eivät 
välttämättä ole heti havaittavissa, ja ne ovat 
usein vaikeasti ennustettavissa. Välilliset vaiku-
tukset voivat olla jopa merkittävämpiä kuin välit-
tömät vaikutukset. 

Tien aiheuttamat vaikutukset ihmisten arkielä-
mään ovat usein yhteisvaikutuksia. Melu, 
päästöt, estevaikutukset, maisemassa tapahtu-
vat muutokset ja yhdyskuntarakenteen muutok-
set voivat yhdessä vaikuttaa huomattavasti ih-
misten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. 



I Vaikutukset 
liikenteeseen 

Vaikutukset 

2 
 yhdyskuntarakenteeseen, 	Vaikutukset 

rakennuksiin, maisemaan 	liikkumiseen ja 
ja kulttuuriperintöön 	 kuljetuksiin 
YMPÄRISTÖVAIKUTUS 

Vaikutukset maaperäan, 
vesiin, ilmaan, ilmastoon, 

4  kasvillisuuteen, eliöihin ja 
luonnon monimuotoisuuteen, 
luonnonvarojen hyödyntämiseen 
YMPÄRISTÖVAIKuTUS 

5  Vaikutukset 
ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 
YMPAR 1 STÖVAIKUTUS 

A 
R 
v 
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T 
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Hanketta koskeva 
paätöksenteko 

aiheuttamia kertaantuvia vaikutuksia, hankkeen 
vaiheistuksen aiheuttamia eri aikoina syntyviä 
vaikutuksia tai usean hankkeen yhdessä aiheut-
tamia vaikutuksia. Vaikutukset voivat myös ilme-
tä jo ennen hankkeen toteuttamista, jo kun tieto 
hankkeen suunnittelusta on olemassa (esim. kiin-
teistöjen arvo). 

Vaikutuksia tunnistettaessa on otettava huomi-
oon, että vaikutukset voivat ilmetä tai muuttua 
ajan kuluessa, esimerkiksi liikenteen lisääntyes-
sä tai yhdyskuntarakenteen muuttuessa. 

Vaikutusten merkittävyydestä muodostetaan ar -
viointiohjelmassa hankkeen luonteen ja paikal-
listen olosuhteiden perusteella alustava käsitys, 
joka tarkentuu myöhemmin arvioinnin tulosten 
perusteella. Vaikutusten merkittävyyden arvioin-
tiperusteita käsitellään luvussa 5.2. 

Arviointiohjel massa esitetään kuvaus ympäris-
töstä. Se toimii vaikutusten arvioinnin perustana. 
Ohjelmassa esitetään myös tiedot arvioitaviin ym-
päristövaikutuksiin liittyvistä aikaisemmista selvi-
tyksistä sekä arvioinnin aikana tehtävistä uusista 
selvityksistä. Samassa yhteydessä on esitettävä 
arvio tehtyjen selvitysten kattavuudesta ja ajanta-
saisuudesta. 

Eri vaikutusten liittyminen toisiinsa 

Vaikutusten arviointiin sisältyy myös eri vaikutus-
ten keski näisten vuorovaikutussuhteiden tarkas-
telu. 

YyA-lain tarkoittamat ympäristövaikutukset syn-
tyvät tien rakentamisesta sekä sen seurauksena 
liikenteessä ja 1 iikkumisessa tapahtuvista muutok-
sista. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtötiedot 
(vaikutukset liikenteeseen sekä liikkumiseen ja 
kuljetuksiin) ja varsinaiset ympäristövaikutukset 
sekä arvioinnin eri osat liittyvät toisiinsa oheises-
sa kaaviossa osoitetulla tavalla. Ihmisten ter-
veyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat 
vaikutukset rakentuvat huomattavilta osin ympä-
ristövaikutusten arvioinnin muista osista. Arvioin-
tiprosessi on suunniteltava niin, että se ottaa 
huomioon eri vaikutusten keskinäiset kytkennät. 

Viereinen kaavio yksinkertaistaa vaikutusten to- 
dellisia vuorovaikutussuhteita. Esimerkiksi tien 
kehittämisestä saattaa seurata vaikutuksia 

Yhdyskuntarakenne 
ympäristövaikutusten arvioinnissa 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa yhdyskuntara-
kenteella on kaksi eri merkitystä. Maakunta- 
kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota "maakunnan tarkoituksenmukaiseen 
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen" (28 §), joka 
viittaa useiden yhdyskuntien muodostamaan 
rakenteeseen. Lain 35 § mukaan "yleiskaavan 
tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdys-
kuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen 
ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittami-
nen". Tässä merkityksessä kyse on siis yhdys-
kunnan sisäisestä rakenteesta. 

MRL 28 § tarkoituksessa yhdyskuntarakenteen 
synonyymina käytetään usein pelkästään alue- 
rakennetta. Myös maan eri osien - alueiden - 
välisiä suhteita voidaan kuvata aluerakenteen 
käsitteellä. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on otettava 
huomioon sekä yhdyskunta- että aluerakentee-
seen kohdistuvat vaikutukset. 

Eri vaikutusten vuorovaikutussuhteet YVAssa 

Hankkeen vaihtoehdot 
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liikkumiseen (kaavion kohta 3), jos alueelle muut-
taa parempien kulkuyhteyksien vuoksi uusia 
asukkaita. Tämä vaikuttaa pitkällä aikavälillä yh-
dyskuntarakenteeseen (kaavion kohta 2). Uusien 
asukkaiden liikkuminen aiheuttaa puolestaan 
muutoksia liikenteessä (kaavion kohta 1). Vaiku-
tussuhteet eivät siten ole aina vain yhdensuuntai-
sia, kuten kaaviossa on esitetty. 

Arvioinnin tarkentuminen 

Yleissuunnittelu on vaiheittain tarkentuvaa suun-
nittelua. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulee 
tarkentua vastaavasti yleissuunnittelun edetes-
sä. Esimerkiksi yksityiskohtaisia luontoselvityksiä 
on tarkoituksenmukaista tehdä vasta, kun tien lin-
jausvaihtoehdot eri maastokäytävien sisällä ovat 
tarkentuneet. 

Arviointimenetelmät 

Arviointiohjelmassa esitetään arvioinnissa käy-
tettävät menetelmät. Arviointimenetelmien 
täsmällinen kuvaaminen on tärkeää, kun yhteys- 
viranomainen arvioi, onko ohjelmaa joItain osin 
tarkistettava. 

Arvioinnissa käytettävä aineisto liittyy kiinteästi 
arviointimenetelmiin: menetelmiä määriteltäessä 
on oltava riittävä varmuus siitä, että tarvittava ai-
neisto on saatavissa arviointia varten. Aineiston 
saatavuus kuvataan arviointimenetelmän yhtey-
dessä. Toisaalta on oltava varmuus siitä, että ai-
neisto soveltuu esitettyihin arviointimenetelmiin. 

Arvioinnissa käytettävän aineiston ajantasaisuu-
teen ja riittävyyteen on kiinnitettävä huomiota. 
Arviointiohjelmassa on kuvattava, miltä osin ole-
massa olevaa aineistoa voidaan käyttää hyväksi, 
ja miltä osin on hankittava uutta aineistoa vaiku-
tusten arvioinnin yhteydessä tehtävin selvityksin. 

Vaikutusten arviointi on asiantuntijatehtävä, joka 
edellyttää myös eri vaikutuksiin liittyvien arvioin-
timenetelmien käytön osaamista. Jo arviointioh-
jelman valmisteluvaiheessa on tärkeää kiinnittää 
riittävästi huomiota arviointimenetelmien mää-
rittelyyn, ja siihen, että arvioinnin suorittajilla on 
osaaminen aineiston ja arviointimenetelmien kä-
sittelyyn. Osaamisvaatimuksiin on kiinnitettävä 
huomiota myös asiantuntijapalvelujen hankinnas-
sa 

Arviointimenetelmien täsmällinen kuvaaminen 
on tärkeää. Arviointimenetelmien määrittelyssä 
on otettava huomioon hankkeen luonne ja pai-
kalliset olosuhteet 

Eräitä arvioinnin lähestymistapoja: 

Tiehallinnon VAHA-tutkimusohjelmassa on 
kehitetty systemaattista lähestymistapaa vaiku-
tusten määrälliseen arviointiin. Tavoitteena on 
ollut luoda menettelytapa, jonka avulla hankkei-
den vaikutuksia voidaan arvioida ja vertailla yh-
denmukaisin perustein. 

Tiehankkeiden arviointiohje. Tiehallinto 2008. 

Tienpidon vaikutuskartta. Helsinki 2007. Tiehal-
unto, Asian tunt/apalvelut. Tiehallinnon selvityk-
siä 1/200 7. 

Arviointijärjestelmä EIMI (Environmental IM-
pacts of lnfrastructure) on systemaattinen 
tapa arvioida ympäristövaikutuksia ja vertail-
la vaihtoehtoja. Siinä tavoitteena on ollut ke-
hittää erityisesti väytärakentamiseen soveltuva 
elinkaariarviopohjainen hankekohtainen arvioin-
tijärjestelmä. 

Arviointijärjestelmä on kehitetty erityisesti pää-
töksenteon apuvälineeksi - ei kuvaamaan ko-
konaishaitan absoluuttista arvoa. 

Leena Korkiala-Tanttu, Jyrki Tenhunen, Paula 
Eskola, Tarja Häkkinen, Marja-Riitta Hiltunen ja 
Anu Tuominen: Väylärakentamisen ympäristö- 
vaikutukset ja ekoindikaattorit; Ehdotus atvioin-
tijärjestelmäksi. Helsinki 2006. Tiehallinto, Kes-
kushallinto. Tiehallinnon selvityksiä 22/2006. 

ElMl-indikaattorjärjestelmän käyttö tiehankkei-
den ympäristö vaikutusten arvioinnissa. Tapaus 
Kaarinan läntinen ohikulkutie. Tiehallinnon sel -
vityksiä 24/2008. 

Ekosysteemilähestymistapa (Ecosystem ap-
proach) on biologista monimuotoisuutta kos-
kevan YK:n yleissopimuksen viitekehys, jonka 
avulla pyritään kokonaisvaltaiseen näkemyk-
seen luonnonalueiden suojelussa, hoidossa ja 
kestävässä käytössä. Lähestymistapa painottaa 
ekosysteemien rakenteen ja toiminnan säilyttä-
mistä, jotta ihmisille ja luonnolle arvokkaiden 
ekosysteemipalvelujen saatavuus turvataan. 

Ekosysteemilähestymistapa 	biodiversiteetin 
suojelussa, hoidossa ja kestä vässä käytössä. 
Suomen ympäristö 733. Ympäristöministeriö 
2004. 
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Osa arvioinnista on määrällistä, osa laadullis-
ta. Määrällisen ja laadullisen arvioinnin rajapinta 
ei kuitenkaan ole selkeä; useimmiten arviointiin 
liittyy samanaikaisesti sekä määrällisiä että laa-
dullisia piirteitä. Asiantuntija-arviointi voi olla luon-
teeltaan yhtä hyvin määrällistä kuin laadullista. 

Arvioinnin tarkkuustasoon tulee kiinnittää huo-
miota riippumatta siitä, onko kyse määrälliseen 
vai laadulliseen suuntaa painottuvasta arvioin-
nista. Kumpaankin lähestymistapaan voi liittyä 
näennäistarkkuutta, joka johtuu lähtötietojen epä-
varmuudesta. 

4.5 YVA-menettelyn 
aikataulu ja 
kuulemismenettely 

Arviointiohjelmassa 	esitetään 	yleisaikataulu, 
jossa kuvataan ympäristövaikutusten arvioinninja 
yleissuunnittelun eteneminen sekä hankkeeseen 
mandollisesti liittyvät kaavoitusprosessit. Aikatau-
lun tulee olla niin selkeä, että osalliset ja sidos- 
ryhmät saavat selville ajankohdat, jolloin heillä on 
mandollisuus vaikuttaa osallistumalla sekä mieli-
pitein ja kannanotoin suunnitteluprosessiin. Myös 

E simerkki 

Suunnittelu prosessien ja YVAn aikataulujen yhteensovitus 

2005 	T 	 2006 	 1 	 2007 

________ 

________________ 

- 	
1  

s 

Ympäristo- 	Ymparistö- 	 Ympäristi- 	Ympäristö- 
vaikutusten keskuksen 	 vaikutusten keskuksen 

Ympäristövaikutusten arviointi- 	lausunto 	 arviointi- 	lausunto 
ohjelma 	arviointi- 	arviointiselostus 	selostus 	arviointi- 
nähtävän 	ohjelmasta 	 nähtävilla 	selostuksesta 

Ä Ä 

Vt 5 Tiepiiri Tiehallinto Suunnitelma 
kuuluttaa 	 Yleissuunnitteluvaiheen pft 	Yleis- nähtävänä 

yleis- yleissuunnitelman 	 alkuosa tien 	suunnitelma ja lausunnolla 
käynnistymisestä linjauksesta Yleissuunnitelman 

suunnitelma hyväksyminen 

A 
Osallistumis Maa- 	Maak inta- 

Maakunta- ja arviointi- kunta- 	valtu sto 
suunnitelma 	 Maakuntakaava- kaavu- 	alista 	kaavan Maakuntakaavan 

kaava nähtävänä 	 ehdotuksen valmistelu ehdotus 	ympä istö- vahvistaminen 

nähtävilU minis eriön 
vahvi tettavaksi 

Osallistumis- 0 	yleis- 
Osayleis- ja arviointi- 	Yleiskaavan ka va- 	Osayleiskaava- 

kaava 
L05aY1eiskaa 

suunnitelma 	tavoitteet ja 
luonnos 

_ 

lu nnos 	ehdotus 

iii 

nähtävänä 	lähtökohdat n 	tävillä 

Selitteet: j yleisöllä mandollisuus vaikuttaa viranomais- valmistelu/ _j 
mielipitein ja kannanotoin käsittely suunnittelu 

uunnitelmaan liittyy omaa, suunriittelukohtaista tiedottamista ja yleisötilaisuuksia 

Lähde: Vt 5 osuuden Leppävirta-Kuopio kehittäminen välillä Palokangas-Humalajoki, Leppävirta, ympäris-
tövaikutusten arviointiohjelma. Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2005. 
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viranomaiskäsittelyjen ajankohdat on tarpeen 
esittää yleisaikataulussa. 

YVA-laissa on määritelty määräajat arviointiohjel-
maa koskevalle kuulemismenettelylle: 
• Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiohjel-

masta vähintään 14 päivän ajan. 
• Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava yhteys- 

viranomaiselle aikana, joka alkaa kuulutuksen 
julkaisemispäivästä ja kestää vähintään 30 
päivää ja enintään 60 päivää. 

• Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa ar-
viointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle 
kuukauden kuluessa lausuntojen antami-
seen ja mielipiteiden esittämiseen varatun 
määräajan päättymisestä. 

• Ohjelman käsittely kestää siis yhteensä 
vähintään kaksi kuukautta, enintään kolme 
kuukautta. 

Vastaavasti on määritelty arviointiselostuksen 
kuulemisen ja käsittelyn määräajat: 
• Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselos-
tuksesta vähintään 14 päivän ajan hankkeen 
todennäköisen vaikutusalueen kuntien ilmoi-
tustauluilla. Kuulutus on lisäksi julkaistava 
sähköisesti ja ainakin yhdessä hankkeen vai-
kutusalueella yleisesti leviävässä sanomaleh-
dessä. 

• Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava yhteys- 
viranomaiselle aikana, joka alkaa kuututuksen 
julkaisemispäivästä ja kestää vähintään 30 
päivää ja enintään 60 päivää. Yhteysviran-
omaisen huolehtii siitä, että arviointiselostuk-
sesta pyydetään tarvittavat lausunnot. 

• Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa ar-
viointiselostuksesta kanden kuukauden 
kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipi-
teiden esittämiseen varatun määräajan päät-
tym isestä. 

• Selostuksen käsittely kestää siis yhteensä 
vähintään kaksi kuukautta, enintään neljä 
kuukautta. 

4 
Aikataulun suunnittelussa on otettava huomioon 
lain edellyttämät arviointiohjelman ja -selostuk-
sen käsittelyajat. 

ARVIOINTIOHJELMAN JA -SELOSTUKSEN 
KÄSITTELYAJAT 

HANKKEESTA 
VASTAAVA 

/2kk 1) 

1' 
• vähintään 2 kk ja 

enintään 3 kk 

____________ 	 • 	[4k ja 

YHTEYS VIRANOMAINEN 

Kuuluttaminen tapahtuu 
samaan aikaan, kun ohjelma 
ja selostus on nähtävillä. 
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Ymparistövaikutusten arviointiohjelman yhtena 
keskeisenä tarkoituksena on tarjota hankkeen 
vaikutusalueen asukkaille ja muille osallisille 
mandollisuus saada tietoa hankkeesta, sen ete-
nemisestä ja vaikutusten arvioinnin menettely-
tavoista. 

Tärkeitä tietoja ovat yleissuunnitelman valmis-
teluprosessi ja ympäristövaikutusten arviointi- 
prosessi sekä näiden väliset kytkennät, arvioita-
vat vaihtoehdot sekä projektin keskeisten osa-
puolten yhteystiedot. 

Hankkeen www-sivut ovat tärkeä tiedottamisen 
ja vuorovaikutuksen kanava. Sivujen tasaväli-
nen päivitys on tärkeää hankkeen osallisille ja 
sidosryhmille jaettavan informaation ajantasai-
suuden varmistamiseksi. 

Kielilain mukaan tiedottamisen on oltava kaksi-
kielisessä kunnassa kaksikielistä. Oikeusminis-
teriön ohjeen mukaan tiedottamisen ei kuiten-
kaan pidä olla yhtä laajaa molemmilla kielillä. 
Tiedottaminen toisella kielellä voi tapahtua joko 
suppeammin, esimerkiksi toiskielisen tiedotteen 
lyhyemmässä muodossa, tai toisessa muo-
dossa, esimerkiksi toisenlaisessa esitteessä. 
Vähintään toisella kielellä on annettava tieto 
siitä, mistä asiassa on kyse, sekä yhteystiedot 
henkilöstä. jolta voi saada tarkempia tietoja. 

Lisätietoja: 
Vuoropuheluopas. Tiehallinto 2007. 

4.6 Osallistumisen ja 
vuorovaikutuksen 
suunnittelu 

Tavoitteena kansalaisten osallistumis-
mandollisuuksien lisääminen 

YVA-lain yhtenä tavoitteena on lisätä kansalais-
ten tiedonsaantia ja osallistumismandollisuuk-
sia. Paikallisille asukkaille ja alueella toimiville on 
luotava hyvät mandollisuudet vaikuttaa suunnit-
teluun, vaikutusten arviointiin ja päätöksentekoai-
neiston sisältöön. Arviointiohjelmasta on käytävä 
ilmi selkeästi, millä tavoin yleissuunnittelun ja vai-
kutusten arvioinnin prosessi etenee, minkälaista 
vuorovaikutusta eri tahojen kanssa prosessiin liit-
tyy, ja millä muilla tavoin hankkeeseen liittyvä tie-
dottaminen on järjestetty. 

YVA-laki, samoin kuin maantielaki, velvoittaa 
kuulemaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai 
etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja 
säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset 
saattavat koskea. 

YVA-laissa kuvattu tiedottaminen ja kuuleminen 
on vain minimivaatimus. Vuorovaikutustapojen 
valinta vaikuttaa olennaisesti työn aikatauluun ja 
tarvittaviin resursseihin. Kaksikielisissä kunnis-
sa YVA-menettelyyn kuuluvan aineiston on olta-
va kaksikielistä. 

Tiedot arviointiohjelman esittelystä, nähtävillä-
olosta ja mielipiteitten esittämisestä sekä yhteys- 
henkilöistä esitetään arviointiohjelmassa. 

Arviointiohjelmassa kuvataan vuorovaikutus 
ja tiedottaminen 

Arviointiohjelmassa kuvataan vuorovaikutus 
asukkaiden ja muiden osallisten, viranomaisten 
sekä hankeryhmän ulkopuolisten asiantuntijata-
hojen ja sidosryhmien kanssa. Myös vaikutusten 
arviointiin liittyvä tiedottaminen (internet, lehdistö-
tiedotteet jne.) esitetään arviointiohjelmassa. 

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjel-
maa tulee esitellä myös hankkeen www-sivuilla. 
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Sekä arviointimenettelyyn että tiensuunnitteluun 
liittyy tiedottamista ja kansalaisille suunnattu-
ja tilaisuuksia. Alueella voi samanaikaisesti olla 
käynnissä kaavan laatiminen tai muuta suunnitte-
lua, johon myös sisältyy kansalaisten kuulemista. 
Hankkeen vuoropuhelu on suunniteltava yhteys- 
viranomaisen ja muiden viranomaisten (kunnan, 
maakunnan liiton) kanssa. Samalla voidaan sopia 
vuoropuhelun tavoitteista, lehdistä, joissa kuulu-
tukset julkaistaan, ja asiakirjojen nähtävil!äolopai-
koista. 

4.7 Arviointiohjelman 
raportointi 

Ym päristövaikutusten arviointiohjelmassa esitet-
tävät asiat on kuvattu luvussa 4.1. 

Arviointiohjelma on samanaikaisesti vaikutusten 
arvioinnin työsuunnitelma ja informaatiota muil-
le osapuolille tien suunnittelusta ja vaikutusten 
arvioinnista. Tämä asettaa suuria vaatimuksia 
arviointiohjelman luettavuudelle ja havainnolli-
suudelle. 

Arviointiohjelmaan tulee laatia tiivistelmä, joka 
esittelee hankkeen, suunnittelun yleisaikataulun, 
arvioitavat vaihtoehdot ja osallistumismandoili-
su udet. 

E simerkki 
Arviointiohjelman sisallysluettelo 

SISÄLTÖ 

HANKE 

1 Hankkeen Iuhtvkohdal 
1,2 Hankkeen kuvaus 

3 Hankkeen tavoitteet 
1 4 Aikaisemmat suunnitelmat 
1 5 Hankkeen liittyminen muihin suunnitelmvn 
1 6 Suunnittelualueen muut hankkeet 

2 YMPARISTOVAJKUTIJSTEN ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN 

2.1 WA-menottetyn tarve ia  tavoitteet 
22 Tien suunndtoluprosess,n Ja YVA-ninnennlyn liittyminen toisiinsa 
2.3 Osapuolet 
24 Ympaeetnna*atusten atoio,ntimnnvtiolyn kuvaus 
2 5 NahtaslIlkoloja laiveuntoajat 
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5 Ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksen laatiminen 

Arviointiselostus kuvaa hankkeen ja sen vaihtoehdot sekä vaikutusten arvioinnin lähtökohdat, 
menetelmät ja tulokset. Sen tarkoituksena on tuottaa yhtenäinen arvio hankkeen vaihtoehtojen 
vaikutuksista. Arviointiselostus on osa suunnitteluaineistoa, jonka pohjalta tehdään hanketta 
koskevat päätökset. 

5.1 Arviointiselostuksen 
tarkoitus ja sisältä 

Arviointiselostuksessa on esitettävä 
1)arviointiohjelman tiedot tarkistettuina; 
2)selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suh-

teesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hank-
keen kannalta olennaisiin luonnonvarojen 
käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin 
suunnitelmiin ja ohjelmiin; 

3)hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tek-
niset ratkaisut, kuvaus toiminnasta, kuten 
tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, 
liikenteestä, materiaaleista, ja arvio jättei-
den ja päästöjen laadusta ja määristä ottaen 
huomioon hankkeen suunnittelu-, rakenta-
mis-ja käyttövaiheet mandollinen purkami-
nen mukaan lukien; 

4)arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto; 
5)selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen 

ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista, 
käytettyjen tietojen mandollisista puutteista 
ja keskeisistä epävarmuustekijöistä, mukaan 
lukien arvio mandollisista ympäristöonnetto-
mu uksista ja niiden seurauksista; 

6)selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen 
toteuttamiskelpoisuudesta; 

7)ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoite-
taan haitallisia ympäristövaikutuksia; 

8)hankkeen vaihtoehtojen vertailu; 
9)ehdotus seurantaohjelmaksi; 
10)selvitys arviointimenettelyn vaiheista osal 

listumismenettelyineen; 
11)selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen 

lausunto arviointiohjelmasta on otettu 
huomioon; sekä 

12)yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto 
1-11 kohdassa esitetyistä tiedoista. 

(YVAA 10) 

YVA-menettelyn toisena päävaiheena on ym-
päristövaikutusten selvitys- ja arviointityö. Ar-
vioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa hanketta 
koskevaa päätöksentekoa varten Vaikutusten 
kattava käsittely ja vuorovaikutus tukevat yleises-
ti hyväksyttävän ratkaisun löytymistä. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset koo-
taan ym päristövaikutusten arviointiselostukseen 
joka sisältää myös yleistajuisen ja havainnolli-
sen yhteenvedon. Arviointiselostukselle asetetut 
sisältövaatimukset on kuvattu täsmällisesti YyA-
asetuksessa. 

Hankkeen ja sen vaikutusten esittelyn havainnol-
lisuuden vuoksi arviointiselostukseen sisältyväs-
sä hankkeen kuvauksessa on hyvä esittää myös 
liikenteellisetja taloudelliset vaikutukset, jotka liit-
tyvät kiinteästi hanketta koskevaan päätöksente-
koon. 

Vaikutusten arvioinnista ja arviointiselostuksen 
kokoamisesta vastaa yleensä konsultti työryh-
mineen. Tilaaja osallistuu arviointiselostuksen 
laadinnan keskeisiin vaiheisiin ja tekee arviointi- 
työtä koskevat periaateratkaisut. Tilaaja ohjaa ja 
valvoo arviointityötä arviointiohjeimassa määri-
teltyjen periaatteiden mukaisesti sekä osallistuu 
hankevastaavana yleisötilaisuuksiin. 

YyA kytketään yleisuunnitteluprosessiin 

YVA-menettely kuuluu hankkeen yleissuunnitte-
luun YVA-lain erikseen ohjaamana prosessina. 
Tutkittavat vaihtoehdot muovautuvat YVA-menet-
telyn ja suunnittelun edetessä. Vaihtoehdot esi-
tetään arviointiohjelmassa, mutta ne täsmentyvät 
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yleissuunnittelussa. Arviointityön rinnalla laadi-
taan tekninen tarkastelu eri vaihtoehdoista. Siinä 
esitetään liikennetekniset ratkaisut yleispiirteisel-
lä tarkkuudella. 

Täsmennetyt vaihtoehdot esitetään arviointise-
lostuksessa. YVA on myös vuorovaikutusproses-
si, jossa osallisten näkemykset voivat vaikuttaa 
vaihtoehtoihin. 

YVA-menettelyyn liittyvässä tiedotuksessa on tär-
keää välittää tieto suunnitteluvaiheesta, jotta eri 
osapuolet ymmärtäisivät suunnittelun tarkkuusta-
son. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun suun-
nitellaan uutta väylää. Tiedotuksen kannalta on 
haastavaa, että teknisessä suunnittelussa vaihto-
ehdot tutkitaan sijainniltaan tarkemmin kuin mitä 
vaikutusten arvioinnissa on lähtökohtana. Teknis-
tä suunnittelua on tehtävä tarkemmalla tasolla, 
koska yleissuunnitelman hyväksymispäätökses-
sä käsitellään tiehankkeen liikenteelliset ja tekni-
set perusratkaisut (linjaus, tiejärjestelyt, tilatarve). 
Tämä mandollistaa kustannusarvion laatimisen. 

Yleissuunnitelma laaditaan yhdestä YVA-menet-
telyssä tutkitusta vaihtoehdosta tai vaihtoehtojen 
yhdistelmästä. Yleissuunnitelmassa ratkaisuja 
voidaan tarkentaa YVA-menettelyssä saadun tie-
don perusteella. 

Arviointiselostuksessa on esitettävä, millä tavoin 
yleissuunnittelussa on otettu huomioon ympäris-
töön kohdistuvien haittojen poistaminen tai lie-
ventäminen. Tien haitallisia vaikutuksia voidaan 
usein lieventää myös tien tarkemmassa suunnit-
telussa, yleissuunnitelmaa viimeisteltäessä ja tie- 
suunnitelmassa. Ympäristövaikutusten arviointi 
tuottaa tietoa myöhempiä suunnitteluvaiheita var-
ten. Arviointiselostus on osa suunnitteluaineistoa, 
jonka pohjalta tehdään hanketta koskevat pää-
tökset. 

Haitallisten ympäristövaikutusten lieventämiseen 
voi tulevaisuudessa liittyä myös erilaisia kompen-
saatioita (ks. luku 5.2) 

Vuorovaikutuksen uskottavuuden kannalta on 
tärkeää, että tutkittavia vaihtoehtoja voidaan 
muokata koko suunnittelun ajan. 

Meluaidalla voi olla vaikutusta melun lisäksi mo-
neen tekijään: kaupunkikuvaan tai maisemaan, 
liikkumisen esteisiin, luonnonympäristöön. 

-J .  

- - - 

1 	1 	fl 	-1• 	1 
11" 	 . .. 	.....- 	. ..'. 	. 
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5.2 Ympäristävaikutusten 
arviointi 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa 
• täydennetään puuttuvat nykytilatiedot niin, 

että arviointiohjelmaan sisältyvä ympäristön 
kuvaus täydentyy selvitykseksi ympäristöstä, 

• arvioidaan vaihtoehtojen aiheuttamat muutok- 
set (eli vaikutukset), 

• tunnistetaan, mihin ja keihin (mihin väestöryh-
mun) muutokset kohdistuvat, 

• määritellään muutosten merkittävyys, 
• muodostetaan kokonaiskuva vaihtoehtojen 

vaikutuksista sekä 
• tunnistetaan tiedon puutteet ja epävarmuudet. 

Vaikutusten arvioinnin tulee olla riittävän yksityis-
kohtaista ja hankkeen kannalta olennaisiin vai-
kutuksiin keskittyvää. Arviointiselostuksesta on 
käytävä ilmi hankkeen aiheuttamat muutokset ny-
kytilanteeseen ja niiden merkittävyys. Vaikutusten 
arvioinnissa on otettava huomioon hankekoko-
naisuus ja vaikutukset koko hankkeen elinkaaren 
ajalta. Kaikki olennaiset vaikutukset otetaan huo-
mioon riippumatta siitä, mihin ne kohdistuvat ja 
millaisia ne ovat. 

Tarkastelu painotetaan merkittäviin 
vaikutuksiin 

Ympäristövaikutukset selvitetään arviointiohjel-
man ja yhteysviranomaisen siitä antaman !au-
sunnon pohjalta. Työn alustava rajaus tehdään 
arviointiohjelmavaiheessa, mutta vaikutusten ar-
viointityön edetessä rajausta voidaan joutua tar-
kistamaan. Arviointivaiheessa saattaa ilmetä 
lisäselvitystarpeita. Tämä on otettava huomioon 
jo työtä ja sen aikataulua valmisteltaessa. 

Vaikutusten merkittävyyden määritteleminen on 
vaikutusten arvioinnin ratkaisevimpia tehtäviä. 
Merkittävyys vaikuttaa työn alussa siihen, miten 
laajaan vaikutusten arviointiin päädytään. Toisaal-
ta merkittävyyden kautta esitetään vaikutukset, 
jotka ovat ratkaisevia vaikutusten arvioinnissa. 
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Merkittäviä vaikutuksia ovat yleensä hankkeen 
laaja-alaiset ja palautumattomat vaikutukset. 
Merkittäviksi vaikutuksiksi voidaan todeta esimer-
kiksi hankkeen heikentävät vaikutukset ihmisten 
elinoloihin ja terveyteen, suojeltuihin kohteisiin ja 
lajeihin, suojelualueisiin ja vedenhankinnan kan-
nalta tärkeisiin pohjavesialueisiin. Hankkeella voi 
olla myös merkittäviä myönteisiä ympäristövaiku-
tuksia. 

Vaikutuksen merkittävyyteen voi liittyä myös sen 
ajallinen kesto. Osa vaikutuksista on pysyviä, osa 
tilapäisiä ja osa ajan myötä muuttuvia. Ihmisiin 
kohdistuvat vaikutukset voivat syntyä tien suun-
nitteluvaiheessa tai jo siinä vaiheessa kun tieto 
suunnittelusta on olemassa. 

Mikä on merkittävää yhdessä hankkeessa, ei vält-
tämättä ole sitä toisessa. Arviointiselostuksessa 
perustellaan selkeästi vaikutusten merkittävyy-
den määrittely. Eri osapuolten näkemykset on tär-
keää saada mukaan päätöksentekoon. 

Arviointiselostusten ongelmana on joskus se, että 
niissä esitetään asiat liian laajasti - kaikki selvi-
tykset otetaan mukaan varmuuden vuoksi. Käsit-
tely tulee rajata merkittäviin vaikutuksiin, ja tietoa 
on myös tiivistettävä. Vaikutusten käsittelyn ra-
jaukset on perusteltava arviointiselostuksessa. 

Osallistuminen ympäristövaikutusten 
arvioinnissa 

Arviointiohjelmassa esitetyt osallistumisen me-
nettelytavat tarkentuvat ja mandollisesti myös 
täydentyvät arviointityön aikana. 

Moniin vaikutuksiin liittyvä tietous täydentyy osal-
listumisen ja vuorovaikutuksen kautta. Asukkail-
la ja yhdistyksillä yms. voi olla arvokasta tietoa 
ympäristöstä. Samalla tieto ihmisiin kohdistuvis-
ta vaikutuksista ja vaikutusten kohdentumisesta 
täsmentyy, kun osallistuminen ja vuorovaikutus 
tuottaa palautetta hankkeen eri vai htoehdoista. 
Toteutuneet osallistumismenettelyt kuvataan ar -
viointiselostuksessa. 

4 
Vaikutusten merkittävyyden arviointiperusteita: 

• Aiheutuvan muutoksen suuruus 
• Vaikutuksen kohteen arvo (esim muinais-

muistokohteet, Natura-alueet) 
• Vaikutusalueen laajuus 
• Vaikutuksen osuus yhteisvaikutuksissa 
• Vaikutuksen kohteen herkkyydestä muutok-

sille 
• Vaikutuksen palautuvuus tai pysyvyys 
• Vaikutusten kohdentuminen erityisryhmiin 

(esim. vanhukset ja lapset) 
• Vaikutusten ajallinen kesto 
• Vaikutusten todennäköisyys 
• Tavoitteet ja normit, esimerkiksi ohjearvot, 

suojellut luontotyypit tai lajit, suojeluohjelmat, 
muut kansalliset ja kansainväliset velvoitteet, 
itse ko. hankkeen suunnittelussa asetetut ta-
voitteet 

• Osapuolten näkemykset 

Lisätietoja: 
Vuoropuheluopas. Tiehallinto 2006. 
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Vuorovaikutuksen osuus tärkeä arvioinnin 
painotuksissa 

Natura 2000 -verkosto on luonnonsuojelun kan-
nalta tärkeistä alueista muodostettava kokonai-
suus. Jokainen EU:n jäsenmaa laatu kansalli-
sen luettelon alueista, joita se ehdottaa Natura 
2000 -verkostoon (SCI-alueet). Alueiden on ol-
tava luontodirektiivin mukaisia. Lopullisen pää-
töksen Natura 2000 -verkostosta tekee EU:n 
komissio. 

Riittävä vuorovaikutus tukee hankkeen merkittä-
vimpien vaikutusten tunnistamista. Merkittävien 
vaikutusten määrittelemiseen vaikuttavat hank-
keen ja suunnittelualueen erityispiirteet. Pai-
kallisesti merkityksellisistä asioista ja kohteista 
saadaan tietoa osallisilta. 

Myös epävarmat vaikutukset selvitetään 

Tarkastelu rajataan sellaisiin vaikutuksiin, jotka 
arvioidaan merkitykselliseksi suunnittelun aikana 
tehtävien ratkaisujen kannalta ja toteutettavasta 
vaihtoehdosta päätettäessä. Merkittävien vaiku-
tusten lisäksi selvitetään tarkemmin niitä vaiku-
tuksia, joista ollaan epävarmoja. Epävarmuus voi 
johtua nykytilannetta kuvaavan tiedon puutteesta. 
Jos vaikutukset eivät selvitysten jälkeen osoittau-
du merkittäviksi, ne voidaan jättää vaihtoehtojen 
vertailussa vähemmälle. 

Väliftömätja välilliset vaikutukset 

Osa vaikutuksista on suoria, ja ne ilmenevät heti 
rakentamisen alkaessa ja edetessä. Useimmiten 
nämä ovat pysyviä vaikutuksia. Välilliset vaiku-
tukset syntyvät vuosien ja vuosikymmenten ai-
kana ja saattavat olla ennalta arvaamattomia. 
Yhteisvaikutuksia saattaa syntyä muun toimin-
nan tai hankkeiden kautta, jolloin tiehankkeen ja 
toisen hankkeen vaikutukset yhdessä muuttavat 
ympäristöä. 

Tiedon puutteet ja epävarmuustekijät 

Vaikutusten arviointi on tulevaisuuden ennus-
tamista, johon liittyy väistämättä epävarmuus-
tekijöitä. Tämä kuuluu YVAn luonteeseen. On 
olennaista tuoda esille epävarmuustekijät ja tie-
don puutteet ja pohtia niiden merkitystä myös 
vaihtoehtojen vertailun tulosten kannalta. 

Vaikutusten merkittävyyden arviointi pohjautuu 
nykyisiin arvostuksiin, vaikka arvot saattavat olla 
toiset hankkeen toteuttamisajankohtana tai myö-
hemmin. Muutosten ennustamiseen voidaan 
liittää herkkyystarkastelu, jolloin voidaan tode-
ta, miten suunnitteluperusteiden tai arvioinnissa 
käytettyjen taustaoletusten muutokset vaikuttavat 
lopputulokseen. 

Natura-arviointi osana YyA-menettelyä 

Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arvionti 
voidaan tehda osana YVA-lain mukaista menet-
telyä tai erUlisenä arviointina. Jos Natura-ar-
viointi tehdään YVA-menettelyn yhteydessä, se 
on tehtävä luonnonsuojelulain edeUyttämällä 
tavalla luontotyyppi- ja lajikohtaisena arviona. 
Vaikka Natura-arviointia ei hankkeen ominai-
suuksista ja sijainnista johtuen olisi tarpeen 
tehdä, arviointiselostuksessa on syytä tuoda 
esiin, että Natura-arvioinnin tarve on käsitelty 
ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai 
tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja 
suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkit-
tävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 
-verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisäl-
lytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suo-
jelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus 
sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen 
toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asian-
mukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. 
Sama koskee sellaista hanketta tai suunnitel-
maa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti 
on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vai-
kutuksia. Edellä tarkoitettu vaikutusten arviointi 
voidaan tehdä myös osana ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelystä annetun lain 2 luvussa 
tarkoitettua arviointimenettelyä. 

(Luonnonsuojelulaki 65 §) 
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Haitallisten ympäristävaikutusten 
ehkäiseminen ja lieventäminen 

Arviointiselostuksessa on esitettävä ehdotus toi- 
miksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan hankkeen 
haitallisia ympäristövaikutuksia. Haitallisten vai-
kutusten ehkäisy ja lieventäminen kuuluu olen-
naisena osana vaihtoehtojen suunnitteluun ja 
vaikutusten arviointiin. Haittojen lieventämistoi-
menpiteet voivat vaikuttaa olennaisesti vaihtoeh-
tojen toteuttamiskelpoisuuteen ja kustannuksiin. 
Hyvällä suunnittelulla ennaltaehkäistään toimen-
piteiden kielteisiä vaikutuksia. 

Osa haitafiisia vaikutuksia ehkäisevistä tai rajoit-
tavista toimista kuuluu vaihtoehdon tekniseen pe-
riaateratkaisuun. Joitain toimenpiteitä voidaan 
esittää mandollisuutena lieventää suunnitelman 
haittavaikutuksia, mutta ne eivät välittömästi to-
teudu suunnitelman osana. Nämä voidaan rat-
kaista jatkosuunnittelussa. Tietoa ja tarvetta 
haittojen ehkäisyn suunnitteluun saadaan vuoro-
vaikutuksen kautta. 

Kompensaatio 

On mandollista, että tulevaisuudessa haitallisten 
ympäristövaikutusten 1 ieventäm iseksi hankkee-
seen liittyy kompensaatioita. Niillä tarkoitetaan 
jonkin hankkeesta aiheutuvan heikennyksen 
korvaamista mandollisimman samanlaisella, 
positiivisella toimenpiteellä. Esimerkiksi luon-
tokompensaatio on luontoarvoihin kohdistuvan 
heikennyksen korvaamista siten, että kyseisen 
luontoarvon suojelutaso ei heikkene. Sosiaalinen 
kompensaatio on ihmisiin kohdistuvien haitto-
jen korvaamista sellaisin toimenpitein, että koh-
deryhmä kokee haitan tulleen korvatuksi. Pelkkä 
rahakorvaus ei ole luonteeltaan kompensaatio. 
Tiehankkeiden yhteydessä on tehty esimerkiksi 
tilusjärjestelyitä, jotka ovat kompensaation luon-
teisia toimia. 

YVAan voi sisältyä myös ympäristöriskien ar-
viointi esimerkiksi pohjaveden pilaantumiseen liit-
tyen. Riskin arvioinnissa olennaisia näkökulmia 
ovat riskin todennäköisyys, riskin kohdentuminen 
sekä aiheutuvan haitan tai vaaran vakavuus. 

E simerkki 
Välittömiä vaikutuksia syntyy uuden tielinjan 
alueella kasvillisuuteen ja lähiympäristöön sekä 
maisemakuvaan. Välittömiä vaikutuksia aiheu-
tuu myös rakennusaikana, jolloin esimerkiksi 
alajuoksulla olevan joen, puron tai järven veden 
samentuminen on mandollista. 

E simerkki 
Välilliset vaikutukset voivat kohdistua esimer-
kiksi pohjavesien pinnan tasoon, jos tie sijoit-
tuu harjualueella leikkaukseen tai suoalueella 
estää veden virtauksia suossa. Pintavesien va-
lunnassa tapahtuvat muutokset saattavat myös 
heikentää suoalueen vesitaloutta. Tuuli- ja va-
laistusolosuhteiden muutokset muuttavat kasvu-
lisuutta tai lintujen pesintäympäristöjä tiealueen 
reunassa erityisesti silloin, kun uusi tieväylä ava-
taan metsäiselle alueelle. Välillisiin vaikutuksiin 
kuuluu myös alueen vähittäinen muuttuminen, 
vieraiden kasvilajien leviäminen tiekäytävää pit-
kin, eläinten elinolosuhteiden heikkeneminen ja 
ekologisten yhteyksien katkeaminen. Uuden lii-
kenneväylän tai yhteyttä parantavan liittymän 
toteuduttua maankäytön muutos saattaa muut-
taa alueen ympäristöä oleellisesti. 

E simerkki 
Haittoja ehkäisevinä toimenpiteinä tiehankkeis-
sa esitetään yleisimmin mm. meluntorjuntaa, 
pohjavesien suojausta, tieympäristön maise-
manhoitotoimenpiteitä, estevaikutusten vähen-
tämistä poikittaisilla yhteyksillä sekä rakenta-
misen aikaisten toimenpiteiden suunnittelua. 
Ekologisia yhteyksiä pyritään säilyttämään tien 
sijainnin valinnalla, eläintunnelien tai -putkien 
avulla tai leveillä yli- ja alikulkuratkaisuilla. 



L . 
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Hankkeen luontovaikutusten arviointi on 
ajoitettava oikein. 
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4.- •! 

	5.3 Vaihtoehtojen vertailu 

Vaihtoehtojen vertailu tiivistää vaikutusten 
arvioinnin tulokset 

Arviointiselostuksessa esitetään hankkeen vaih-
toehtojen vertailu. Vaihtoehtojen vertailun on 
annettava kokonaiskuva vaihtoehtojen vaikutuk-
sista. Vaihtoehtojen vertailussa tiivistetään työn 
tulokset, jotka ovat perusteena vaihtoehtojen vä-
lillä tehtävälle valinnalle suunnitelman päätök-
sentekovaiheessa. 

Vertailu tehdään erittelevänä vertailuna, jossa vai-
kutuksia tarkastellaan vaikutusryhmittäin. Vaiku-
tusten yhteismitattomuuden vuoksi vaihtoehtojen 
paremmuus- tai edullisuusjärjestyksen määritte-
lyssä kuvataan täsmällisesti ne tekijät, joita ver-
tailussa painotetaan vaikutusten merkittävyyden 
perusteella. 

1T 

Vaihtoehtoja kuvataan tuomalla esiin niiden etuja 
ja haittoja sekä perustelemalla vaihtoehtojen pa-
remmuus- ja edullisuusjärjestystä eri näkökul-
mista. Vertailun taustalla on myös vaikutusten 
merkittävyys. Vertailussa on tarpeen tuoda esiin 
myös hankkeen tavoitteisiin liittyvät painotukset 
ja ristiriidat. 

Vaihtoehtojen vertailu ei edellytä, että vaihtoehto-
jen edullisuusjärjestyksestä esitettäisiin yksiselit-
teinen vastaus. Kun vaikutukset ovat luonteeltaan 
hyvin erilaisia, yksiselitteiset johtopäätökset par-
haasta vaihtoehdosta eivät ole välttämättä mie-
lekkäitä. Vaihtoehtojen edullisuuden punninta eri 
kriteerien suhteen voi olla vertailussa riittävää. 

Vaihtoehtoja vertailtaessa on myös otettava huo-
mioon, sisältyykö johonkin vaihtoehtoon teknisesti 
erityisen vaativia (esim. tunnelit) tai riskejä sisäl-
täviä ratkaisuja. Myös muut vaikutusten arvioin-
nin epävarmuudet ja tiedon puutteet kerrotaan. 
Vaihtoehtoiset ratkaisumallit voivat edellyttää 
myös vaihtoehtoisia maankäyttöratkaisuja, jolloin 
vaikutusten arvioinnin pitää antaa perusteita rat-
kaisujen tekoon myös maankäytön suhteen. 

Arviointiselostuksessa on hyvä esittää hankkeen 
ympäristövaikutusten lisäksi liikenne- ja talous- 
vaikutukset, jotta hankkeen vaikutuksista muo-
dostuu kokonaiskuva. Tiehankkeessa arvioidaan 

Ps. 	' 

, 	#I:aJ 	 - - 1 
- 
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vaikuttavuus eli arvioidut vaikutukset suhteessa 
suunnittelulle asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnis-
sa on otettava huomioon myös valtioneuvoston 
hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet sekä valtakunnalliset aluekehittämisen ta-
voitteet. 

Vaihtoehtojen vertailun esitystapa 

Vaihtoehtojen vertailussa on kyse toisaalta koko-
naiskuvan muodostamisesta vaihtoehtojen kes-
keisistä vaikutuksista sekä vaihtoehtojen eroista 
eri vaikutusten suhteen. Vertailun luonteeseen 
kuuluu, että siinä käsitellään keskenään yhteismi-
tattomia tekijöitä. Sen vuoksi vertailun tuloksista 
on usein mandollista tehdä erilaisia johtopäätök-
siä riippuen siitä, millä tavoin eri tekijät painottu-
vat vertailun tuloksia analysoitaessa. 

Vaihtoehtojen vertailu esitetään tiiviinä sanallise-
na selostuksena, mutta usein vertailutaulukko on 
havainnollisin esitystapa tekstin rinnalla. Vertailu 
esitetään aihepiireittäin ja kohdennetaan mandol-
lisesti alueittain työn laajuudesta riippuen. Vertai-
lussa esitetään vaihtoehdot eri intressiryhmien 
näkökulmasta. Esittämistavan tulee olla vertaile-
va, selkeä ja johdonmukainen. 

Vaihtoehtojen vertailua varten kootaan tiivistävät 
yhteenvedot (matriisit tms.). Jos vaikutuksia ku-
vataan esimerkiksi +1- -tyyppisellä luokittelulla, 
luokkien määrittely esitetään vaikutusryhmittäin 
arviointiselostuksessa. 

Luokitusten käytön ongelma on se, että on vai-
kea yksiselitteisesti määritellä ja ymmärtää, mitä 
kukin luokka eri vaikutusten kohdalla tarkoittaa ja 
mitkä ovat luokkien väliset erot, esimerkiksi mitä 
"lievä positiivinen" ja "merkittävä positiivinen" vai-
kutus tarkoittavat ja miten ne eroavat toisistaan. 
Ongelma koskee sekä luokitusten muodostamis-
ta että arvioinnin tulosten tulkintaa. 

Eri vertailutekijät ovat yhteismitattomia. Sen vuok-
si vaihtoehtojen saamien plussien ja miinusten 
yhteenlasku vaihtoehtojen "kokonaisedullisuu-
den" tulkitsemiseksi ei ole mandollista. 

Johtopäätökset vaihtoehtojen vertailusta 

Vaihtoehtojen vertailun loppupäätelmänä voidaan 
esittää suositus ympäristövaikutusten kannalta 

Vaihtoehtojen vertailua koskevat laadunarvioin-
tikriteerit: 

• Onko vaihtoehtoja käsitelty tasapuolisesti? 
• Onko tiedot vaikutusten merkittävyydestä esi-

tetty? 
• Otetaanko vertailussa huomioon vaikutusten 

merkittävyys? 
• Otetaanko vertailussa huomioon vaikutuksiin 

liittyvät epävarmuudet, riskit ja muut olennai-
set piirteet? 

• Onko eri näkemykset esitetty ja huomioon- 
otettu vertailussa? 

• Onko haitallisten vaikutusten ehkäisemis- ja 
lieventämistoimet huomioitu vertailussa? 

• Onko vaihtoehtojen vertailussa huomioitu 
hankekokonaisuus ja vaikutukset koko hank-
keen elinkaaren ajalta? 

• Onko vertailun perusteella esitetty arvio vaih-
toehdon toteuttamiskelpoisuudesta? 

Lisätietoja vaikuttavuuden arvioinnista: 
Tiehankkeiden arviointiohje. Tiehallinto 2008. 
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jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta eri-
tyisesti, jos vaihtoehtojen erot osoittautuvat YVAn 
tuottaman aineiston perusteella selviksi ympäris-
tön näkökulmasta. YyA-laki ei edellytä suosituk-
sen esittämistä. Arviointiselostuksessa ei oteta 
kantaa vaihtoehtoihin muiden kuin ympäristöteki-
jöiden perusteella, esimerkiksi liikenteellisten vai-
kutusten tai hankkeen kustannusten kannalta. 

Arviointiselostuksessa ja tiedotuksessa on koros-
tettava, että lopullinen päätös jatkosuunnitteluun 
valittavasta vaihtoehdosta tehdään vasta YVA-
menettelyn päättymisen jälkeen. 

5.4 Vaihtoehtojen 
toteuttamiskelpoisuus 

YVA-menettelyssä ei oteta kantaa hankkeen 
tarpeellisuuteen. Hankkeen suunnittelupäätök-
set tehdään maantielain mukaisesti. Rakenta-
mispäätökset tehdään rahoituspäätösten yhtey-
dessä. 

Vaihtoehtojen määrittelyn yhteydessä arviointioh-
jelmavaiheessa arvioidaan jo alustavasti vaihtoeh-
tojen toteuttamiskelpoisuutta. Kaikkien tutkittavien 
vaihtoehtojen tulee olla lähtökohtaisesti realisti-
sia, vaikka toteuttamiskelpoisuus voidaan todeta 
vasta arviointityön kautta. 

Arviointiselostuksessa esitetään selvitys hankkeen 
ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta 
(YVAA 1O). Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuut-
ta tarkastellaan arviointiselostuksessa ympäristö- 
vaikutusten arvioinnissa esiin tulleiden tekijöiden 
näkökulmasta. Tähän eivät sisälly esimerkik-
si hankkeen rahoitusmandollisuudet. Sen sijaan 
esimerkiksi hankkeen yleinen hyväksyttävyys on 
ihmisiin kohdistuvien vaikutusten kannalta tekijä, 
joka liittyy YVAn mielessä toteuttamiskelpoisuu-
teen. 

Vaihtoehtoihin liittyvät riskit ja epävarmuustekijät 
on otettava huomioon toteuttamiskelpoisuuden 
arvioinnissa. Arviointiselostuksessa esitetään sel-
keästi vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden pe-
rusteet. 

Myös yhteysviranomainen esittää arviointiselos-
tuksessa antamassaan lausunnossa näkemyksen 
vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta, mutta ei 
vä'ttämättä ota kantaa siihen, mikä on toteutta-
miskelpoisin vaihtoehto. 
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5.5 Seurantaohjelma 

Arviointiselostuksessa esitetään ehdotus ympä-
ristövaikutusten seurantaohjelmaksi. Maantielaki 
edellyttää, että tienpitoviranomainen seuraa jär -
jestelmällisesti, miten tiehankkeen arvioidut ja 
muut vaikutukset ovat toteutuneet ja käyttää hy-
väksi seurannan tuloksia hankkeiden vaikutusar-
vioinnissa ja suunnitteluratkaisujen valinnassa. 

YVA-seurannan keskeisin tavoite on selvittää, 
kuinka arvioidut vaikutukset ovat toteutuneet. Toi-
saalta seuranta on työkalu haitallisten vaikutusten 
ehkäisyyn ja lieventämistoimenpiteiden suunnit-
teluun sekä selvitys- ja arviointimenetelmien ke-
hittämiseen. Seurantaa tarvitaan erityisesti niiden 
vaikutusalueiden osalta, joiden kohdalla ollaan 
epävarmoja vaikutusten suuruudesta tai halutaan 
selvittää lieventämistoimien tehokkuutta. 

Arviointiselostuksessa määritellään keskeiset 
seurattavat vaikutukset ja niiden alueellinen koh-
dentuminen. Seurannan tarkkuustasosta voidaan 
keskustella ympäristöviranomaisen kanssa. Seu-
rantaohjelma tarkentuu, kun suunnittelu etenee 
yleissuunnitelman ja edelleen tiesuunnitelman 
tarkkuuteen. Yleensä seurantakohteita esitetään 
myöhemmän suunnitteluvaiheen yhteydessä 
lisää. Edellisissä suunnitteluvaiheissa laadittua 
seurantaohjelmaa tarkistetaan siten, että siinä 
otetaan huomioon uudet havaintokohteetja mah-
dolliset muutokset parannustoimenpiteissä. 

Seurantaohjelmassa tulee keskittyä hankkeen 
olennaisiin vaikutuksiin, jotka voivat olla hyödylli-
siä tai haitallisia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
sellaisiin haitallisiin vaikutuksiin, joita arviointise-
lostuksen mukaan pyritään ehkäisemään tai lie-
ventämään. 

Hankkeesta voidaan tehdä jälkiarviointi, jossa 
tutkitaan valmiin hankkeen vaikutusten toteu-
tumista. Jälkiarviointi on useassa vaiheessa ta-
pahtuvaa arviointia, joka alkuvaiheessa painottuu 
hankkeen toteutukseen ja kustannuksiin sekä lii-
kenteellisiin vaikutuksiin. 

Hankkeen jälkiarviointi ei korvaa seurantaohjel-
maan perustuvaa systemaattista ympäristövaiku- 

Tiensuunnittelun, seurannan ja 
jälklarvioinnin kytkennät 

TIENSUUNNITTELU 	SEURANTA 

YVAja 	Ehdotus 

	

1 yleissuunnittelu 	seurantaohjelmaksi 

	

Tiesuunnittelu 	Tarkan seuranta- 
ohjelman laatiminen i 

	

1 Toteuttaminen 	Rakentamisen 

	

ja rakentaminen 	aikainen seuranta 
—1----1-- 

Hoito 	Valmistumisen 
ja ylläpito 	jälkeinen 

seuranta 

Tien käytön 
aikainen 
seuranta 

Lähde: 
Ympäristövaikutusten seuranta tiehankkeissa, 
esiselvitys (Tiehallinnon selvityksiä 19/2008). 

Seurantaohjelmassa esitetään 
• seurattava vaikutus ja seurantakohde, 
• seurantamenetelmät, 
• seurantakertojen määrä ja seurannan kesto, 
• seurannan raportointi, 
• seurannan organisointi. 
Seurantaohjelmaa tulee tarkistaa, jos hank- 
keesta seuraa joitain sellaisia merkittäviä vaiku- 
tuksia, joita ei ole osattu ennakoida YVA-menet-
telyssä. 

tusten seurantaa. 
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56 Taustaselvitykset 

Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä teh-
dään usein erillisselvityksiä tai taustamuistioita, 
joita ei ole tarkoituksenmukaista esittää sellai-
senaan arviointiselostuksessa. Taustamuistiot 
voivat käsitellä esimerkiksi kalataloudellisia selvi-
tyksiä, vuorovaikutuksen tuloksia tai hankkeen ta-
loudellisia vaikutuksia. Tällainen aineisto voidaan 
koota erilliseen raporttiin, johon voidaan viitata 
arviointiselostuksessa. Raportti voidaan julkaista 
pelkästään sähköisessä muodossa, jos se ei ole 
varsinaisen arviointiselostuksen liite. 

Niissä tapauksissa, joissa taustaselvitykset on 
raportoitu erillään arviointiselostuksesta, on pi-
dettävä huolta, että myös taustaselvityksistä 
tiedotetaan ja ne ovat saatavilla, kun arviointise-
lostus on nähtävillä mielipiteiden esittämistä var-
ten. 

On tärkeää siirtää kaikki oleellinen tieto ympä-
ristövaikutusten arvioinnin tuloksista seuraaviin 
suunnitteluvaiheisiin. Hankkeesta vastaava ko-
koaa kaiken ympäristövaikutusten arviointiin liit-
tyvän aineiston, jatkosuunnittelua ja ohjelmointia 
palvelevan aineiston sekä tausta- ja valmisteluai-
neiston. 

Seurantaprosessin parannusehdotuksia 
(tiivistettyria): 

Ketju ympäristövaikutusten arvioinnista ja 
yleissuunnitelmavaiheesta rakentamisvai-
heeseen ja seurantaan asti olisi muovattava 
selkeämmin jatkumoksi. 
Seuranta pitäisi pystyä käynnistämään vii-
meistään vuosi ennen rakentamishankkeen 
aloitusta. Näin saadaan mandollisuus edes 
välttävän tiedon hankkimiseen rakentamista 
edeltävästä tilanteesta ja pystytään suunnit-
telemaan seuranta yksityiskohtaisesti. 
Seurantaprojektin tilannetta olisi seurattava 
intensiivisemmin kuin kerran tai kaksi vuo-
dessa pidettävän laajan kokouksen kautta. 
Samalla olisi varmistettava jatkuva vuoro-
pu helu tilaajan, urakoitsijan ja seurantakon-
sultin välillä. Laajempi, lähinnä sidosryhmien 
(Tiehallinto, kunnat, alueellinen ympäristö- 
keskus) palveleva ohjausryhmä voisi vastaa-
vasti kokoontua harvemmin, ehkäpä vain kol-
mesti koko projektin aikana. 
Tulosten käyttöönotto kannattaisi sisällyt-
tää projektin työohjelmaan, jolloin sille myös 
varattaisiin asianmukaiset resurssit. 

Lähde: Vt 4 Lahti—Heinola moottoritieksi paran-
tamisen ympäristövaikutusten seuranta. Loppu-
raportti. Tiehallinnon selvityksiä 12/2009. 
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5.7 Ympäristövaikutusten Esimerkki 

a ry joi n n i n ra porto i nti Arviointiselostuksen sisallysluettelo 

Arviointiselostuksen 	rakenne 	määritellään 	ta- NKE 

pauskohtaisesti hankkeen luonteen ja laajuuden 
1 1 	Hankkeen pe,uslelul a kiivi.1 

perusteella. Esimerkiksi ympäristön nykytila VO 2 

daan esittää työn lähtökohdissa tai vasta vaiku- 22 	
221 	A.,u0)ikeee,,,i2iIoI.l.,I 

tusten arvioinnin tulosten yhteydessä siten, että 
vaikutusosa-alueet kuvataan kokonaisuutena. Ar- 

224 	Liikenteen h4IIlnt4 

viointiselostuksessa käytetään tekstin rinnalla ha- 23 

vainnollistavia karttoja, kaavioita ja kuvia. 
234 	Lukoetees, flIIiflta 
2 3.5 	S4Iet 

Arviointiselostuksen raportoinnissa noudatetaan 
2 3$ 	Maapeoosiitit,,et je pohjar.v,it. 

3 

soveltuvin osin voimassa olevia julkaisuohjeita ja ee11e1k ,,  Iiiuyn.eeeloisvnna 

ohjeistoa. Yhteysviranomaisen lausun- graafista 
to arviointiohjelmasta liitetään arviointiselostuk- 
seen MAANKÄYTTO JA YHDYSKUNTA 

5 1 	L2hIÖIIedut I 	ka1o,yt n,eneleIn,St 
52 	Nykylilanne 

52 1 	Asutus ja yh4ynkvnta,akenne 

Arviointiselostuksessa tuodaan 	tulokset arvioinnin 
esiin siten, että oleefiiset asiat, erityisesti hank- ' 
keen merkittäviksi arvioidut ympäristövaikutukset, hIenenoIeAIn, u,,Illyisyy 

ovat helposti havaittavissa. Jos esimerkiksi suo- 
jeltuihin 	luontokohteisiin tai 	lajeihin 	kohdistuvat 
arvioinnit aiheuttavat hankkeissa laajoja selvityk- 
siä, tällaiset selvitykset on tarkoituksenmukais- ÖiedOtjyloty1nenuIrnvt 

ta esittää arvioinnin tausta-aineistossa (ks. luku 
5.6). 

83 	Vaikutukset Iuonnonolo,I,n 

9 	PINTA JA 

9 1 	L9htOtedoI ja k9yte,yt "viii ....... 
92 	Nykylilanne 

Yhteenveto arvioinni n tuloksista 
93 	Vaikutukset pinta. a pnhjauesn 

101 	Lahtotiedulja kOytotyt rYeneteliniti 
102 	VaikutukSet IuOitnOflua,Oitiifl 

Ympäristövaikutusten arvioi nnin tuloksista laadi- ' MAISEMAJAKULTTUURIPERINTO 

taan 	ja havainnollinen yleistajuinen 	 yhteenveto. 
11 1 	LaI,IotietJyI ja kayletyl meneleInin 

maiSeSe,,4njakuIYi. .............. 
Sen tarkoitus on kuvata lain edellyttämällä tavalla 2 LUKENNEJALHKE14HTVÄYLAT 

tutkittujen vaihtoehtojen vaikutuksia ja vaihtoeh- 
tojen vertailun tuloksia. 13 TALOUS 

ja kaynetyl 
152 Rakeetantekastaneukset 
133 Vaikuluks.et taloutee., 

14 RAKENTAMISEN AIKAISET VAIKUTUKSET 

15 NAITALLISTEN VAIKUTUSTEN El-IKAISY JA LIEVENTAMINEN 

16 KESKEISET VAIKUTUKSET VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA SUOSITUS 

lOi 	Keskeiset vaikutukset ja lavoitteiden toteutuminen 
162 Hankevastaavan suositus talkosuunnilteluun vatiltavasla uait,toehdosla 

17 JATKOSUUNNIYTELIJSSA HUOMIOON OTETTAVAT ASIAT 

18 EHDOTUS SEURANNAN JARJESTAMISESTA 

19 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN EOELLYTTAMAT LUVAT 

20 HANKKEEN SUIJI4IJIITELII- IATOTEUT1ISA1KATAJIU 

LIITTEET 

ide 1 	L8hteel 
Lib 	2 	Luyntnsuki,t4s 
Liit,, 3 	Yliloysvvanvinvusui 	I&iruiiiu YyA ... 
LiitY 4 	MulvkuY,iI 1 113 (0)0 

Lähde: Valtatien 8 nelikaistaistaminen välillä 
Nousiainen—Mynämäki, ympäristövaikutusten 
arviointiselostus ja alustava yleissuunnitelma. 
Tiehallinto, Turun tiepiiri 2008. 

Lisätietoja: 
Ympäristövaikutusten seuranta tiehankkeissa: 
esiselvitys. Tiehallinnon selvityksiä 19/2008. 
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E simerkki 
Arviointiselostuksen sisällysluettelo 

IELI.lIi 

1 Salvitysalueen .Ini, 

2 Pensl&ot ja tavaTA', 

3 Hanketta koekema ark ^ .ni11'., u5,!!,.ii'i..5i'i'.f4 i 5-1'. 

• 4 Ha8kksei, kuvaus 4 

• 5 LwtIynrlen mu,h,n 1d$i.1..k 

'iAIHTOEHOOT 

1 Vaihtoehto 

2 AnuloajI sashle.•N1c1 

AOfl1fl5S Siiu1fllte5i4'M.5a lufAltil ,;lil0tl}4l 

32 1 Yn,p*.IØva4vJ(uSI*n a,vIo,flImle4massa Iulk1l2 ks. esleljI 'ja,llW5r2Cl 

2 32 Muut Mk801 ja kalsdat hIo&sdOI 

30AMSTOVNKUTUSTEN AIOINTIMENEflEL5 

1 Arsoot onettalyl, 5MIIÖ 8 uuapsok,1 

3 2 'rVA -i ne4tyn ja iemsusv•nitnIsr v1vrs 

2 3 Vuurosakutus ja tiedoltanr 

14 AikOtlois 

Ay1VIOIOUTYMPARISTOVAIKUTIJKSET JAARDJNTIMENELY42 

4 1 KOytetyt meneleknat 8 Orj,n,nlun •4knanm5 rj-Svor..l3t 

4 2 VaikutusSIjee' rs;as' 

LUONNO4O1O1 

51 Maa- ja 040vje3 

32 POa.japnIa.e5i 

53 Kasuie.sc,uS,aearSL 

54 LaAqnton arsoka,levl 

5 5 Loonnonnalte 

MAISEMA JA KUITTUUR-l.lvi.i 

1 Manema ja t'55 

2 8Iotttuu.IpennlO 

2HDYSKUNTARMENNE 5 

'1 088V8111N0* 

'2 Ytldyntarekenlsn 

7 3 Maankiyttö 

AMISTEN ELINOLOI JA VIIHTYWVC '.5 

YMPARISTCl/1IRI37 

9 1 MnIj 

92 TAIna 

93 II,nanIaa'.,.I 345:1 

VAIKUTUKSET KIINTEISTOII-IIN KIVA 

.JIKENNE .IALIIKENNETURVALLISIJUS 

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 

RAKENTAMISEN AIKAISET VAIKUTUKSET 

VALILUSET VAIKUTUKSET 

KESKEISET VAIKUTUKSE1' JA VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 1 

ARVIOINNIN EPÄVARMUUSTEKUJAI 

I3AITALLISTEN VAIKUTUSTEN EHKÄISEMINEN TAI LIEVE'I 1 MK555 

5 .99IKUTUSTEN SEURANTA 

1 HANKKEEN T01EUTTAMISEN EDELLYTTAMAT SUUNNITELMAT LL5S.V7 .5 

A,-ITEET 

1 	Ota SaUtUkaOvaStO 

'uI 2- 5 	Tekkealeen aI'eotIaunaI pamaaka$eo nuuun keskUtalwyEl,ylskees ennuatetaiha 
Ikkannennaa,,II8 IInytoSuaihIoaMuaa 0. Cl. C2 ja 0 

• .'lueI 8-8 	A,stea1b, uihliutukAa arvOkkajSafl konokohIe,sa, Inlaosnaihteet ,dol8a CI. C2 ja 0 
t) 

,2t.ielS - 11 	A,wlnII vaikutuksIa maisemaan asokkatsun ja yhdyskunlaan InIausva ,hIoeluIofla 
Ci Clat3 l,•MI 

1.1,1, 	...1;'....i,L.ii11... 

Lähde: Valtatien 5 osuuden Leppävirta—Kuopio 
kehittäminen välillä Palokangas—Humalajoki, 
Leppävirta ja Kuopio, ympäristövaikutusten ar-
viointiselostus. Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepii-
ri 2006. 

5.8 Arvioinnin riittävyys 

Yhteysviranomainen esittää lausunnossaan ar-
vion ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyy-
destä. Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä 
tehtävissä ympäristöselvityksissä on otettava huo-
mioon yhteysviranomaisen lausunto, jos siinä on 
edellytetty lisäselvitysten tekemistä ennen han-
ketta koskevaa päätöksentekoa. 

Jos arvioinnissa todetaan puutteita, korjausmah-
dollisuuksia YVA-lain perusteella kaksi: 

• Arvioinnin vähäiset puutteet korjataan täyden-
tämällä tietoja YyA-menettelyä seuraavissa 
suunnittelu- ja lupavaiheissa. Lupa- tai vas-
taava viranomainen arvioi täydennysten riittä-
vyyden. 

• Jos arviointiselostus on olennaisilta osin puut-
teellinen, yhteysviranomaiselle toimitetaan 
kokonaan uusi arviointiselostus, josta yhteys- 
viranomainen antaa lausuntonsa. 

Arviointiselostuksen sisältäessä merkittäviä puut-
teita YVA-menettelyn jälkeisiin täydennyksiin pe-
rustuva menettely voi heikentää kokonaiskuvan 
saamista hankkeen ympäristövaikutuksista. Ar-
vioinnin täydentäminen voi myös vesittää vaih-
toehtotarkastetun tuloksia jos arviointi tuottaa 
aikaisemmasta poikkeavaa tietoa vaikutuksista. 

Jos yhteysviranomaiselle toimitetaan uusi arvioin-
tiselostus, korjausmenettely koskee silloin vain 
arviointiselostusvaihetta. Paras tapa varmistaa 
arvioinnin riittävyys on tiivis, koko YVA-prosessin 
kestävä vuorovaikutus yhteysviranomaisen kans-
sa. 



- 	!, 
J, ,_ 	, 	- 	 - 

-- 

- 	 - 

r. 
.t. ' 	.-. 	 . 

; p
. 	 .' 

; . 

. 	. 	 . 	. 	. 	*. 

;;; 
- 	

1• 
- 	 . - 

6 Luvat ja lainsäädäntö 

Tässä luvussa käsitellään tiehankkeen edellyttämiä suunnitelmia, lupia ja muita päätöksiä sekä 
maantien suunnittelua ohjaavaa lainsäädäntöä. Tarkoituksena on antaa yleiskuva YVAan liitty-
västä keskeisestä lainsäädännöstä. 

6.1 Tiehankkeen toteutta- 
misen edellyttämät 
suunnitelmat, luvatja 
muut päätökset 

Maantielaki 

Liikennevirasto tekee maantielain nojalla yleis- 
suunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymis-
päätökset. Erityisissä tapauksissa liikenne- ja 
viestintäministeriö hyväksyy suunnitelman. Tie-
suunnitelman laatiminen on aloitettava kandek-
san vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, 
jona yleissuunnitelma on hyväksytty. Muutoin 
yleissuunnitelman hyväksymispäätös raukeaa. 
Tiesuunnitelma vanhenee neljässä vuodessa. 

Maantien yleis- ja tiesuunnitelman tulee perustua 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeus-
vaikutteiseen kaavaan. Maantie voidaan suunni-
tella ilman kaavaakin, jos tien luonne huomioon 
ottaen tien sijainti ja suhde muuhun alueiden 
käyttöön voidaan riittävästi selvittää yhteistyöss 
kunnan, maakunnan liiton ja ympäristökeskuksen 
kanssa. Maantien suunnittelun. kaavan laadinnan 
sekä niiden edellyttänn' 
1,1 	 1 

Maankäyttö- ja rakennuslaki säantelee maan-
käytön suunnittelua ja rakentamista. Maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukaista toimenpidelupaa 
esim. meluesteen rakentamiseksi tai maisema 
työlupaa kaivamis-, louhimis-, puiden kaato- ym 
toimenpiteisiin ei tarvita, jos toimenpiteet perustu 
vat hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan (MRL 126.3 § 
ja 128.3 §). Maa- ja kiviaineksen läjittämiseen 
ei tarvita maisematyölupaa, kun toimenpide pe-
rustuu hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan. Raken-
nusten purkamislupaa ei tarvita, jos hyväksytty 

4 
YVA-lain mukaisissa hankkeissa on ympäristö- 
vaikutusten arviointiohjelmassa esitettävä tar-
peellisessa määrin tiedot hankkeen toteutta-
misen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja 
niihin rinnastettavista päätöksistä. Arviointise-
lostu ksessa näitä tietoja tarkennetaa n. 

Toteuttamisen edellyttämät suunnitelmat, luvat 
ja päätökset on tunnistettava hankekohtaisesti. 
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tiesuunnitelma edellyttää rakennuksen purkamis-
ta (MRL 127.2 §). Silloin kun meluestettä, läjitys-
aluetta tai rakennuksen purkamista ei ole esitetty 
tiesuunnitelmassa, toimenpiteelle tulee hakea 
MRL:n mukainen lupa. 

Maa-aineslaki 

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, 
saven ja mullan ottamiseen ja jalostamiseen. 
Maa-ainesten ottaminen vaatii luvan tiesuunnitel-
massa tienpitoaineen ottopaikoiksi hyväksytyillä 
liitännäisalueilla ja tietyönaikaisiksi ottopaikoik-
si hyväksytyillä ottopaikoilla. Haltuun otetulla tie-
alueella rakentamisen yhteydessä irrotettujen 
ainesten ottaminen ja hyväksikäyttö ei vaadi maa-
aineslupaa, kun toimenpide perustuu hyväksyt-
tyyn tiesuunnitelmaan (MAL 2 §). 

Luo n no ns uoje 1 u laki 

Tien rakentamisella tai muulla maankäytöllä ei 
saa vaarantaa luonnonsuojelun tavoitteiden to-
teutumista. Luonnonympäristössä tapahtuu 
myös jatkuvasti muutoksia, joten suunnittelun ai-
kana voidaan joutua täydentämään tehtyjä luon-
toselvityksiä. ELYn ympäristö ja luonnonvarat 
-vastuualue myöntää poikkeuksen luontotyypin 
(LSL 31 §), erityisesti suojeltavan lajin tärkeän 
esiintymispaikan (LSL 48 §) ja luontodirektiivin 
liitteen IV (a) lajin lisääntymis- ja levähdyspaikan 
(LSL 49 §) suojelusta. Luonnonsuojelualueet on 
perustettu joko lailla, asetuksella tai alueellisen 
ympäristökeskuksen päätöksellä. ELYn ympä-
ristö ja luonnonvarat -vastuualue myöntää poik-
keuksen luonnonsuojeluohjelmasta (LSL 9 §) ja 
yksityisen maalla olevasta luonnonsuojelualueen 
suojelusta (LSL 27 §). Poikkeuksen luonnon- tai 
kulttuurimaiseman suojelusta myöntää joko ELYn 
ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue tai ympä-
ristöministeriö (LSL 35 §). 

LSL 65 §:n mukainen Natura-arviointi on tehtä-
vä, jos hanke joko yksinään tai yhdessä muiden 
hankkeiden kanssa todennäköisesti merkittävästi 
heikentää Natura 2000 -verkoston luonnonarvoja. 
Natura-arviointi voidaan tehdä YVAn yhteydessä 
tai erikseen. Mikäli hanke heikentää merkittävästi 
Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suoje-
luarvoja, poikkeaminen edellyttää valtioneuvos-
ton päätöksen (LSL 66 §). 

Luonnonymparistön erilaisten piirteiden ja omi-
naisuuksien tunnistaminen vaatii ammattitaitoa; 
esimerkkinä harjumaiseman suppakuopat. 

N79 
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Ympäristänsuojelulaki 

Ympäristönsuojelulaki on ympäristön (maaperä, 
pohjavesi, vesistö) pilaantumisen torjunnan yleis- 
laki. Ympäristönsuojelulaissa määrätään, mil-
loin toiminta vaatii ympäristöluvan (YSL 28 § ja 
YSA 1 §). Tiehankkeisiin voi liittyä pilaantunei-
den maiden puhdistamista, ja maa-ainesten si-
joittaminen voi edellyttää kaatopaikkasäännösten 
soveltamista. Pilaantuneiden maa-ainesten kä-
sittely vaatii joko ympäristöluvan tai ilmoituksen 
(YSL 78 §). Ympäristölupa on myös tarpeen, jos 
toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhan-
kintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja 
toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumi-
sen vaaraa (YSA 1.2 §). Ympäristölupa vaaditaan 
myös, jos toiminnasta saattaa aiheutua vesistön 
pilaantumista. Ympäristönsuojelulain mukaisena 
lupaviranomaisena toimii pääasiassa ympäristö- 
keskus, mutta tietyissä tilanteissa ympäristölupa-
virasto tai kunta (YSL 31 §). 

Jätteen 	hyötykäyttö 	tierakenteessa 	vaatii 
YSL 28 §:n mukaisen luvan. Ympäristölupa hae-
taan kunnan ympäristölupaviranomaiselta, kun 
vuosittain käsiteltävä tai hyödynnettäväjätemäärä 
on alle 5000 tonnia, ja ympäristökeskukselta, kun 
jätemäärä on 5000 tonnia tai yli. Lupavelvollisuus 
ei koske jätteitä, joiden käyttö on valtioneuvoston 
asetuksella eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maanrakentamisessa (591/2006) asetettu ilmoi-
tuksenvaraiseksi. 

Tilapäisestä melusta ja tärinästä on tehtävä ilmoi-
tus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle - 
tai ympäristökeskukselle, kun hanke toteutetaan 
usean kunnan alueella (YSL 60 §). 

Vesilaki 

Mikäli rakentamisesta saattaa aiheutua sellainen 
muutos tai seuraus, jota vesistön sulkemiskielto 
ja muuttamiskielto tai pohjaveden muuttamiskiel-
to koskevat, on toimenpiteeseen haettava vesi- 
lain mukainen lupa (VL 1:12, VL 1:15 ja VL 1:18). 
Luvan tarve voi perustua myös vesimaiseman 
huomattavaan muuttumiseen. Penkereen ja sil-
lan rakentamiseen tarvitaan vesilain mukainen 

Lisätietoja: 
Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa. 
Tiehallinto 2007. 

Maantien suunnittelua ja suunnittelukäytäntöä 
ohjaavat keskeisimmät lait, asetukset ja muut 
normit ovat 

• maantielaki (503/2005) ja asetus (924/2005) 
• maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja 

asetus (895/1999) 
• VN : n päatös valtakunnallisista alueidenkäyt- 

tötavoitteista (30.11.2000 ja 13.11.2008) 
• YVA-direktiivi (85/337/ETY) 
• luontodirektiivi (92/43/ETY) 
• lintudirektiivi (79/409/ETY) 
• laki ympäristövaikutusten arviointimenette- 

lystä (468/1994) ja asetus (713/2006) 
• luonnonsuojelulaki (1096/1 996) ja asetus 

(160/1997) 
• muinaismuistolaki (295/1963) 
• rakennussuojelulaki (60/1 985) 
• asetus valtion omistamien rakennusten suo-

jelusta (480/1985) 
• hallintolaki (434/2003) ja hallintolainkäyttö-

laki (586/1996) 
• vesilaki (264/1961) 
• ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja asetus 

(169/2000) 
• VN:n päätös melutason ohjearvoista 

(993/29.20.1992) 
• laki vesienhoidon järjestämisestä 

(1299/2004) 
• kielilaki (423/2003). 
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lupa (VL 2:2). Sama koskee työn aikaista va-
rasiltaa. Vesilailla toteutetaan tiettyjen pienve-
sien suojelu. Mikäli toimenpide vaarantaa näiden 
suojelukohteiden luonnontilaisuuden säilymisen, 
tarvitaan vesilain mukainen lupa (VL 1:15a § ja 
VL 1:17a §). 

Maantien hulevesien hallittu johtaminen suunnitel-
laan ja ratkaistaan tiesuunnitelmassa. Tiesuunni-
telmassa on myös varattava tilaa pysäytysaltaille, 
jotta onnettomuusti lanteessa voidaan estää ve-
sistön ja pohjaveden pilaantuminen. Oikeudesta 
laskuojan pitämiseen toisen maalla tai oikeudes-
ta johtaa vettä toisen ojaan tai puroon määrätään 
tiesuunnitelmassa, jossa osoitetaan laskuojaksi 
tarvittava alue (MTL 24.3 §). Laskuoja-alueeseen 
perustetaan tienpitäjälle rasite maantietoimituk-
sessa (MTL 60 §). 

Muinaismuistolaki 

Maantien tekemistä suunniteltaessa on hyvis-
sä ajoin selvitettävä, saattaako rakennushanke 
koskea kiinteäa muinaisjäännöstä. Tällaises-
sa tapauksessa on viipymättä ilmoitettava asias-
ta Museovirastolle neuvottelemista varten. Ellei 
asiassa päästä yksimielisyyteen, Museoviraston 
on alistettava asia valtioneuvoston ratkaistavaksi 
(muinaismuistolaki 13 §). 

Rakennusten suojelu 

Rakennusten suojelua toteutetaan eri lakien no-
jalla. Eniten käytetään asemakaavaa. Raken-
nussuojelulailla suojellaan myös rakennuksia, 
rakennusryhmiä ja rakennettuja alueita. Raken-
nussuojelulain uudistus on vireillä, hallituksen 
esitys (HE 101/2009) on annettu eduskunnal-
le. Asetuksella valtion omistamien rakennusten 
suojelusta suojellaan valtion omistamia kohteita. 
Kirkkolailla (1054/1993) ja lailla ortodoksisesta 
kirkosta (985/2006) suojellaan kirkollisia raken-
n uksia. 

Selvitettavät suojelukohteet 
• Kansallis- ja luonnonpuistot 
• Soidensuojelualueet 
• Lehtojensuojelualueet 
• Vanhat metsät 
• Hylkeidensuojelualueet 
• Muut valtion luonnonsuojelualueet 
• Natura 2000-alueet 
• Metsähallituksen perustamat 

luonnonsuojelualueet 
• Yksityismaiden luonnonsuojelualueet 
• Luonnonsuojelulailla suojellut luontotyypit 
• Erityisesti suojeltavan lajin suojellut 

esiintymispai kat 
• Luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajien 

lisääntymis- ja levähdyspaikat 
• Kansallis- ja luonnonpuisto-ohjelmaan 

sisältyvät alueet 
• Soiden, lintuvesien, harjujen, lehtojen, 

rantojen ja vanhojen metsien suojeluohjel-
mun sisältyvät alueet 

• Maisema-alueet 
• Suojellut luonnonmuistomerkit 
• Erämaa-alueet 
• Koskiensuojelualueet 
• Unescon maailman luonnonperintöluetteloon 

kuuluvat alueet 
• Metsälaissa mainitut erityisen tärkeät 

elinympäristöt 
• Vesilain luontotyypit 
• Kiinteät muinaisjäännökset 
• Rakennussuojelukohteet 
• Valtakunnallisesti arvokkaat 

kulttuurihistorialliset ympäristöt 
Arvokkaat kallloalueet 

• Valtakunnallisesti merkittävät moreenialueet 
Edellä on lueteltu ne keskeiset kohteet, joiden 
sisältyessä suunniteltavaan alueeseen, suun-
nittelijan on erityisesti kiinnitettävä huomiota 
myös lupakysymysten selvittämiseen. 
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6.2 Rajat ylittävät 
ympäristövaikutukset 

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten 
arvioinnista on sovittu ns. Espoon sopimukses-
sa (Convention on Environmental lmpactAssess-
ment in a Transboundary Context). Suomi ratifioi 
tämän YK:n Euroopan talouskomission yleisso-
pimuksen vuonna 1995. Sopimus astui voimaan 
1997 (YVAL 14 ja 15). 

Sopimuksen osapuolella on oikeus osallistua 
Suomessa tehtävään ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyyn, mikäli arvioitavan hankkeen 
haitalliset ympäristövaikutukset todennäköisesti 
kohdistuvat kyseiseen valtioon. Vastaavasti Suo-
mella on oikeus osallistua toisen valtion alueella 
sijaitsevan hankkeen ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyyn, mikäli hankkeen vaikutukset 
todennäköisesti kohdistuvat Suomeen. Ympä-
ristöministeriö huolehtii kansainväliseen ympä-
ristövaikutusten arviointiin liittyvistä ilmoitus- ja 
neuvottelutehtävistä. 

Espoon sopimuksen mukaista menettelyä ei ole 
toistaiseksi sovellettu tiehankkeisiin. Mandolli-
sia hankkeita voisivat olla esimerkiksi valtioiden 
väliset kiinteät pengertie-, silta- tai tunneliyhtey-
det, tai uudet tieyhteydet valtion rajan yli, silloin 
kun alue on herkkä tai suunnitelma muulla ta-
voin muuttaa ympäristöä merkittävällä tavalla, ja 
liikenneyhteys muuttaa alueen saavutettavuutta 
merkittävällä tavalla. 
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[1 ITTEET 

Liite 1 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 10.6.1994/468 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 LUKU 

Lain tavoite ja määritelmät 

1 

Tavoite 

Tämän lain tavoitteena on edistää ympäristövai-
kutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon otta-
mista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä 
samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osal-
listumismandollisuuksia. 

2 

Määriteim iä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

1) ympäristövaikutuksella hankkeen tai toimin-
nan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia 
Suomessa ja sen alueen ulkopuolella: 

a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyy-
teen; 

b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvilli-
suuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; 

c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, mai-
semaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; 

d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä 

e) a—d alakohdassa mainittujen tekijöiden keski-
näisiin vuorovaikutussuhteisiin; (5.3.1999/267) 

2) ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä 2 
luvun mukaista menettelyä, jossa selvitetään ja 
arvioidaan tiettyjen hankkeiden ympäristövaiku-
tukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden 
oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä 
yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen 
vaikutukset saattavat koskea; (8.6.2006/458) 

3) ympäristövaikutusten arviointiohjelmalla hank-
keesta vastaavan laati maa suunnitelmaa tar-
vittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn 
järjestämisestä; 

4) ympäristövaikutusten arviointiselostuksella 
asiakirjaa, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja 

sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden 
ympäristövaikutuksista; 

5) hankkeesta vastaavalla toiminnanharjoittajaa 
tai sitä, joka muutoin on vastuussa tässä laissa 
tarkoitetun hankkeen valmistelusta ja toteuttami-
sesta; (5.3.1999/267) 

6) yhteysviranomaisella viranomaista, joka 
huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaiku-
tusten arviointimenettely järjestetään; sekä 
(8.6.2006/458) 

7)osallistumisella hankkeesta vastaavan, yhteys- 
viranomaisen, muiden viranomaisten ja niiden, 
joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, 
sekä yhteisöjen ja säätiöiden, joiden toimialaa 
hankkeen vaikutukset saattavat koskea, välistä 
vuorovaikutusta ym päristövaikutusten arvioinnis-
sa. (8.6.2006/458) 

3 § (5.3.1999/267) 

Suhde muuhun lainsäädäntään 

Tätä lakia sovellettaessa otetaan huomioon, mitä 
hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista on 
muussa yhteydessä selvitetty, sekä sovitetaan 
yhteen mandollisuuksien mukaan tässä laissa ja 
muussa lainsäädännössä edellytetyt selvitykset. 
Tämän lain mukaisen arviointiselostuksen käyttä-
misestä muun lain mukaisena selvityksenä sää-
detään erikseen. 

2 LUKU 

Arviointimenettely 

4 § (8.6.2006/458) 

Soveltamisala 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovel-
letaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista 
Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen 
täytäntöönpaneminen edellyttää arviointia taik-
ka joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun 
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ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Ympäristö- 
vaikutusten arviointimenettelyssä arvioitavista 
hankkeista ja niiden muutoksista säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäista-
pauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteu-
tetun hankkeen muuhunkin kuin 1 momentissa 
tarkoitettuun olennaiseen muutokseen, joka to-
dennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuu-
deltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset 
huomioon ottaen, 1 momentissa tarkoitettujen 
hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittä-
viä haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Harkittaessa vaikutusten merkittävyyttä yksit-
täistapauksessa on sen lisäksi, mitä 2 momen-
tissa säädetään, otettava huomioon hankkeen 
ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. 
Harkintaperusteista säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 

4 a § (26.11.2004/1 059) 

Suomen talousvyöhyke 

Tätä lakia sovelletaan myös Suomen talousvyö-
hykkeestä annetun lain (1058/2004) 1 §:ssä tar-
koitetulla Suomen talousvyöhykkeellä. 

5 § (5.3.1999/267) 

Suhde muihin menettelyihin 

Yhteysviranomaisen, kaavaa laativan kunnan 
tai maakunnan liiton ja hankkeesta vastaavan 
on oltava riittävässä yhteistyössä hankkeen ar-
viointimenettelyn ja kaavoituksen yhteensovitta-
miseksi. 

Ellei 3 luvun säännöksistä muuta johdu, arvioin-
timenettelyä ei sovelleta 4 §:n 2 momentissa tar -
koitettuun hankkeeseen tai toteutetun hankkeen 
muutokseen, jos vaikutukset on selvitetty muun 
lain mukaisessa menettelyssä tässä laissa edel-
lytetyllä tavalla ja selvityksistä on kuultu kaik-
kia niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa 
vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toi-
mialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. 
Yhteysviranomainen arvioi tarvittaessa muun lain 
mukaisesti tehtyjen selvitysten ja kuulemisten 
riittävyyden ennen hankkeen toteuttamista kos-
kevan lupa- tai muun siihen rinnastettavan pää-
töksen tekemistä. (8.6.2006/458) 

6 § (8.6.2006/458) 

Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta 

Alueellinen ympäristökeskus tekee päätöksen 
arviointimenettelyn soveltamisesta 4 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuihin hankkeisiin. Päätös on 
tehtävä viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukau-
den kuluessa siitä, kun alueellinen ympäristökes-
kus on saanut hankkeesta riittävät tiedot. Ennen 
päätöksentekoa on arviointimenettelyn tarpeesta 
käytävä riittävät neuvottelut asianomaisten viran-
omaisten kesken ja hankkeesta vastaavalle on va-
rattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Päätös on 
annettava tiedoksi hankkeesta vastaavalle siten 
kuin hallintolain (434/2003) 60 §:ssä säädetään. 
Päätöksestä on tiedotettava viipymättä kuulutta-
maIla vähintään 14 päivän ajan hankkeen toden- 
näköisen vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 
siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa lais-
sa (34/1925) säädetään. Päätös on julkaistava 
myös sähköisesti ja lähetettävä tiedoksi asian-
omaisille viranomaisille. 

J05 hanke sijoittuu useamman alueellisen ympä-
ristökeskuksen toimialueelle tai alueellinen ym-
päristökeskus vastaa hankkeen suunnittelusta 
tai toteuttamisesta, ympäristöministeriö määrää, 
mikä alueellisista ympäristökeskuksista tekee 
päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta. 
Ympäristöministeriön asiassa tekemään päätök-
seen ei saa hakea valittamalla muutosta. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö huolehtii 1 mo-
mentin mukaisista tehtävistä ydinenergialaissa 
(990/1987) tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevien 
hankkeiden osalta. 

6 a § (8.6.2006/458) 

Yhteysviranomainen 

Yhteysviranomaisenatoimii alueellinen ympäristö- 
keskus. Ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitok-
sia koskevissa hankkeissa yhteysviranomaisena 
toimii kuitenkin kauppa- ja teollisuusministeriö. 
Toimivallan jaosta alueellisen ympäristökeskuk-
sen ja kauppa- ja teollisuusministeriön välillä sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

J05 hanke sijoittuu useamman alueellisen ympä-
ristökeskuksen toimialueelle, viranomaisten on 
sovittava, mikä niistä toimii hankkeen yhteysvi-
ranomaisena. Jos yhteysviranomaisesta syntyy 
epäselvyyttä tai alueellinen ympäristökeskus vas-
taa hankkeen suunnittelusta tai toteuttamisesta, 
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ympäristöministeriö määrää, mikä alueellisista 
ympäristökeskuksista toimii hankkeen yhteysvi-
ranomaisena. Ympäristöministeriön asiassa te-
kemään päätökseen ei saa hakea valittamalla 
muutosta. 

7. 

Arvioinnin ajankohta 

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettä-
vä tämän lain mukaisessa arviointimenettelyssä 
ennen kuin hankkeen toteuttamiseksi ryhdytään 
ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toi-
miin. 
Arviointi on kuitenkin suoritettava viimeistään 
ennen 13 §:ssä tarkoitettua päätöksentekoa. 

8 § (8.6.2006/458) 

Arviointimenettelyn aloittaminen 

Hankkeesta vastaavan on toimitettava arviointi- 
ohjelma yhteysviranomaiselle suunnittelun mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa hankkeen 
muu valmistelu huomioon ottaen. Arviointiohjel-
man sisällöstä ja rakenteesta säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella. 

8 a § (8.6.2006/458) 

Arviointiohjelmasta kuuleminen 

Yhteysviranomaisen on huolehdittava arvioin-
tiohjelman tiedottamisesta kuuluttamalla siitä 
viipymättä vähintään 14 päivän ajan hankkeen to-
dennäköisen vaikutusalueen kuntien ilmoitustau-
luilla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa 
laissa säädetään. Kuulutus on lisäksi julkaistava 
sähköisesti ja ainakin yhdessä hankkeen vaiku-
tusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 
Kuulutuksen sisällöstä säädetään tarkemmin vaI-
tioneuvoston asetuksella. 

Yhteysviranomaisen on huolehdittava myös siitä, 
että arviointiohjelmasta pyydetään tarvittavat lau-
sunnot ja varataan mandollisuus mielipiteiden 
esittämiseen. Yhteysviranomaisen on varattava 
hankkeen vaikutusalueen kunnille tilaisuus antaa 
lausuntonsa arviointiohjelmasta. Mielipiteet ja 
lausunnot on toimitettava yhteysviranomaisel-
le kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa 
kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää vähin-
tään 30 päivää ja enintään 60 päivää. 

Arviointiohjelmasta ei tarvitse tiedottaa, jos se on 
ilmeisen tarpeetonta siksi, että hankkeesta on jo 
muussa yhteydessä tässä laissa edellytetyilä ta-
valla tiedotettu ja kuultu niitä, joiden oloihin tai 
etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja 
säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset 
saattavat koskea. 

Tiedottamisen ajankohta ja sisältö on määritet-
tävä siten, että hankkeesta vastaavan kilpai-
luasemaa ei vaaranneta. Samalla on otettava 
huomioon, mitä 3 luvussa säädetään valtioiden 
rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista. 

9 

Yhteysviranomaisen lausunto 

Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arvioin-
tiohjelmasta. Lausunto on annettava hankkees-
ta vastaavalle kuukauden kuluessa lausuntojen 
antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen vara-
tun määräajan päättymisestä. Yhteysviranomai-
sen on lausunnossaan tarvittaessa todettava, 
miltä osin arviointiohjelmaa on tarkistettava. Lau-
sunnosta on myös käytävä ilmi, kuinka tämän 
lain mukaisten tarpeellisten selvitysten hankkimi-
nen sekä niistä tiedottaminen ja kuuleminen jär-
jestetään ja sovitetaan tarpeen mukaan yhteen 
hanketta koskevien muiden lakien mukaisten 
menettelyjen kanssa. Lausunnossa on esitettä-
vä yhteenveto muista lausunnoista ja mielipiteis-
tä. (8.6.2006/458) 

Yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa ja 
muut lausunnot ja mielipiteet hankkeesta vastaa-
valle. Lausunto on samalla toimitettava tiedoksi 
asianomaisille viranomaisille. (5.3.1999/267) 

Hankkeesta vastaavalla on oikeus saada yhteys- 
viranomaiselta tämän hallussa olevat hankkeen 
ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta tarpeel-
liset tiedot. 

10 § 
Arviointiselostus 

Hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ja sen 
vaihtoehtojen vaikutukset arviointiohjelman ja yh-
teysviranomaisen lausunnon pohjalta sekä laa-
tii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. 
Arviointiselostus on toimitettava yhteysviranomai-
selle sekä liitettävä hanketta koskeviin hakemus- 
asiakirjoihin siten kuin siitä erikseen säädetään. 
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Arviointiselostuksen sisällöstä ja rakenteesta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-
la. (8.6.2006/458) 

11 § (8.6.2006/458) 

Arviointiselostuksesta kuuleminen 

Yhteysviranomaisen on huolehdittava arviointi- 
selostuksen tiedottamisesta kuuluttamalla siitä 
viipymättä vähintään 14 päivän ajan hankkeen to-
dennäköisen vaikutusalueen kuntien ilmoitustau-
luilla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa 
laissa säädetään. Kuulutus on lisäksi julkaistava 
sähköisesti ja ainakin yhdessä hankkeen vaiku-
tusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 
Kuulutuksen sisällöstä säädetään tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. 

Yhteysviranomaisen on huolehdittava myös siitä, 
että arviointiselostuksesta pyydetään tarvittavat 
lausunnot ja varataan mandollisuus mielipiteiden 
esittämiseen. Yhteysviranomaisen on varattava 
hankkeen vaikutusalueen kunnille tilaisuus antaa 
lausuntonsa arviointiselostuksesta. Mielipiteet ja 
lausunnot on toimitettava yhteysviranomaisel-
le kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa 
kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää vähin-
tään 30 päivää ja enintään 60 päivää. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu tiedottami-
nen ja kuuleminen voidaan järjestää hanketta 
koskevassa muussa laissa edellytetyn tiedotta-
misen ja kuulemisen yhteydessä. 

11 a § (8.6.2006/458) 

Muu osallistuminen 

Edellä 8 aja 11 §:ssä säädetyn lisäksi hankkees-
ta vastaava ja yhteysviranomainen voivat sopia 
tiedottamisenja kuulemisen järjestämisestä myös 
muulla tavalla. 

12 § (8.6.2006/458) 

Arviointimenettelyn päättyminen 

Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arvioin-
tiselostuksesta ja sen riittävyydestä. Lausun-
to on annettava hankkeesta vastaavalle kanden 
kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja 
mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan 

päättymisestä. Lausunnossa on esitettävä yh-
teenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä. Ar-
viointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen 
toimittaa lausuntonsa sekä muut lausunnot ja 
mielipiteet hankkeesta vastaavalle. Lausunto on 
samalla toimitettava tiedoksi hanketta käsittelevil-
le viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kun-
nille sekä tarvittaessa maakuntien liitoille ja muille 
asianomaisille viranomaisille. 

13 

Arvioinnin huomioon ottaminen 

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen 
toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastetta-
vaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä 
arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen siitä 
antaman lausunnon. 

Hanketta koskevasta lupapäätöksestä tai siihen 
rinnastettavasta muusta päätöksestä on käytä-
vä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu yh-
teysviranomaisen lausunto on otettu huomioon. 

3 LUKU 

Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset 

14 

Kansainväliset tehtävät 

Tämän lain säännöksiä ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelystä sovelletaan myös, jos Suo-
mea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen 
toimeenpano edellyttää, että Suomessa toteutet-
tavan hankkeen ympäristövaikutusten arviointi- 
menettely järjestetään yhteistyössä toisen valtion 
kanssa. 

Ympäristöministeriö huolehtii 1 	momentis- 
sa tarkoitetun sopimuksen mukaisista ympä-
ristövaikutusten arviointiin liittyvistä ilmoitus- ja 
neuvottelutehtävistä. 

Jos hankkeella on todennäköisesti toisen val-
tion lainkäyttövaltaan kuu luvalla alueella 
ilmeneviä merkittäviä ympäristövaikutuksia, yh-
teysviranomaisen on toimitettava arviointiohjelma 
viipymättä ympäristöministeriölle edellä tarkoite-
tun sopimuksen mukaista toiselle valtiolle ilmoit-
tamista varten. Ympäristöministeriö toimittaa 
toiselle valtiolle annettavan ilmoituksen tiedoksi 
ulkoasiainministeriölle. (5.3.1999/267) 
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Ilmoituksesta on käytävä ilmi erityisesti: 

1)tiedot hankkeesta; 

2) tiedot mandollisesti valtioiden rajat ylittävistä 
ympäristövaikutuksista; 

3) tiedot arviointimenettelystä ja hankkeen to-
teuttamisen kannalta olennaisesta päätöksestä; 
sekä 

4) kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa viran-
omaisten, kansalaisten ja yhteisöjen mandolliset 
ilmoitukset osallistumisesta arviointimenettelyyn 
on toimitettava ympäristöministeriölle. 

(8.6.2006/458) 

15 

Kansainvälinen kuuleminen 

Ympäristöministeriön tai sen määräämän viran-
omaisen on varattava 14 §:n 1 momentissa tar-
koitettujen sopimusten osapuolena olevan valtion 
viranomaisille sekä luonnollisille henkilöille ja yh-
teisöille tilaisuus osallistua tämän lain mukaiseen 
arviointimenettelyyn, jos tässä laissa tarkoitetun 
hankkeen ympäristövaikutukset todennäköisesti 
ilmenevät kyseisen valtion alueella. 

4 LUKU 

Erinäiset säännökset 

16 
Ohjaus, valvonta ja seuranta 

Lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja seuran-
ta sekä arvioinnin yleinen kehittäminen kuuluu 
ympäristöministeriölle. Muut ministeriöt huolehti-
vat täytäntöönpanon ohjauksesta ja seurannas-
ta sekä arvioinnin kehittämisestä toimialoillaan ja 
voivat tarvittaessa antaa arviointimenettelyä kos-
kevia soveltamisohjeita. 

Alueelliset ympäristökeskukset ohjaavat ja valvo-
vat tämän lain täytäntöönpanoa toimialueellaan. 
(24.1 .1995/59) 

Valtion ja kuntien viranomaisten on oltava keske-
nään yhteistyössä tässä laissa säädetyn arvioin-
timenettelyn toteuttamiseksi ja sovittam iseksi 
hanketta koskevien muiden lakien mukaisiin me-
nettelyihin. 

17 § (8.6.2006/458) 

Valitusoikeus arvioinnin puuttumisen tai 
puutteellisuuden perusteella 

Sen lisäksi, mitä muutoksenhausta erikseen sää-
detään, alueellisella ympäristökeskuksella on 
oikeus valittaa 4 §:ssä tarkoitettua hanketta kos-
kevasta muun lain mukaisen lupa-asian ratkaisus-
ta tai hankkeen toteuttamisen kannalta muusta 
olennaisesta päätöksestä sillä perusteella, että 
tässä laissa tarkoitettua ympäristövaikutusten ar-
viointia ei ole suoritettu tai se on suoritettu olen-
naisilta osin puutteellisesti. 

Se, jolla muutoin on oikeus hakea päätökseen 
valittamalla muutosta, voi valituksessaan vedota 
siihen, ettei arviointimenettelyä ole suoritettu tai 
se on suoritettu olennaisilta osin puutteellisesti. 

18 § (24.1.1995/59) 
Pakkokeinot 

Jos 4 §:n mukaisen hankkeen toteuttaminen ei 
edellytä 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa tai 
päätöstä ja hankkeen toteuttamiseen ryhdytään 
ennen tässä laissa edellytettyä ympäristövaiku-
tusten arviointia, alueellinen ympäristökeskus voi 
sakon uhalla määrätä hankkeen toteuttamisen 
keskeytettäväksi siihen saakka, kunnes arviointi- 
menettely on suoritettu. Uhkasakosta on voimas-
sa, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään. 

19 § (8.6.2006/458) 

Muutoksenhaku arviointimenettelyn 
soveltamista koskevaan päätökseen 

Hankkeesta vastaava saa hakea 6 §:n 1 momen-
tin nojalla tehtyyn päätökseen valittamalla muu-
tosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. 

Alueellisella ympäristökeskuksella on oikeus 
hakea hallinto- ja oikeuskäytännön yhtenäisyy-
den turvaamiseksi valittamalla muutosta hallin-
to-oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on 
kumonnut alueellisen ympäristökeskuksen 6 §:n 
1 momentin nojalla tekemän päätöksen. 

Lain 6 §:n 1 momentin nojalla tehtyyn päätök-
seen ei saa muutoin erikseen hakea valittamalla 
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muutosta. Edellä 17 §:n 2 momentissa tarkoitetut 
tahot saavat kuitenkin hakea muutosta päätök-
seen, jolla on katsottu, ettei arviointimenettelyn 
soveltaminen ole tarpeen, samassa järjestykses-
sä ja yhteydessä kuin 4 §:ssä tarkoitettua han-
ketta koskevasta muun lain mukaisen lupa-asian 
ratkaisusta tai hankkeen toteuttamisen kannalta 
muusta olennaisesta päätöksestä valitetaan. 

20 § (21 .5.1999/623) 

20 § on kumottu L:lla 21 .5.1999/623. 
21 § (8.6.2006/458) 

Maan puolustusta koskevat erityissäännökset 

Tämän lain mukaisesta tiedottamisesta ja kuu-
lemisesta voidaan tarpeellisilta osin poiketa, 
jos hanketta koskevat tiedot ovat viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) säädetyllä tavalla maanpuolustuksen 
kannalta salassa pidettäviä. 

Ym päristöministeriö voi puolustusministeriön esi-
tyksestä päättää, ettei ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyä sovelleta puolustusvoimien 
hankkeeseen, joka toteutetaan valmiuslaissa 
(1080/1991) tarkoitetuissa poikkeusoloissa, jos 
arviointimenettelyn soveltaminen vaikeuttaisi 
maanpuolustusta. Ympäristöministeriön asiassa 
tekemään päätökseen ei saa hakea valittamalla 
muutosta. 

22 § 
Kustannusvastuu 

Tiedottamisen, kuulemisen ja ympäristövaikutus-
ten selvittämisen kustannuksista sekä valtioiden 
rajat ylittävien vaikutusten arviointia varten tarvit-
tavien käännösten kustannuksista vastaa hank-
keesta vastaava. 

23 § (8.6.2006/458) 

Tarkemmat säännökset 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min viranomaisista ja niiden tehtävistä ympäristö- 
vaikutusten arviointimenettelyssä. 

5 LUKU 

Yleinen selvitysvelvollisuus 

24 § (8.4.2005/201) 

Ohjelmat ja suunnitelmat 

Viranomaisten valmistelemien suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista sää-
detään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa lais-
sa (200/2005). 

25 § 
Selvilläolovelvollisuus 

Muusta kuin 4 §:ssä tarkoitetusta hankkeesta vas-
taavan on sen lisäksi, mitä erikseen säädetään, 
oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövai-
kutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voi-
daan edellyttää. 

6 LUKU 

Voimaantulosäännökset 

26 § 
Voimaa ntulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 
1994. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

27 § 
Soveltamissäännös 

Tätä lakia ei sovelleta hankkeeseen, jonka toteut-
tamiseksi on myönnetty lupa tai josta viranomainen 
on tehnyt muun lupaan rinnastettavan päätök-
sen ennen tämän lain voimaantuloa tahi josta 
on ennen 14 päivää tammikuuta 1994 julkises-
ti kuulutettu tai kuultu asianosaisia rakennuslain 
(370/58), vesilain (264/61), ympäristölupamenet-
telylain (735/91), ilmansuojelulain (67/82), jätelain 
(1072/93), terveydenhoitolain (469/65), eräis-
tä naapuruussuhteista annetun lain (26/20), ke-
mikaalilain (744/89), maa-aineslain (555/8 1), 



Ympäristävaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnitt&ussa 
	 63 

[1 ITTEET 

kaivoslain (503/65), sähkölain (31 9/79), yleisistä 
teistä annetun lain (243/54), ilmailulain (595/64), 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lu-
nastuksesta annetun lain (603/77), yksityismet-
sälain (412/67), metsänparannuslain (140/87) tai 
ydinenergialain (990/87) mukaisesti. 

RakennusL 370/1958 on kumottu Maankäyttö- ja 
rakennusL:lla 132/1999, Ympäristölupamenette-
lyL 735/1991 ja IlmansuojeluL 67/1982 on kumottu 
L:lla ympäristönsuojelulainsäädännön voimaan- 
panosta 113/2000, TerveydenhoitoL 469/1965 on 
kumottu TerveydensuojeluL:lla 763/1994, Säh-
köL 319/1979 on kumottu SähköturvallisuusL:lla 
410/1996, L yleisistä teistä 243/1954 on kumot-
tu MaantieL:lla 503/2005, IlmailuL 595/1964 on 
kumottu L:lla 281/1995, ks. IlmailuL 1242/2005, 
YksityismetsäL 412/1967 on kumottu MetsäL:lla 
1093/1996, MetsänparannusL 140/1987 on ku-
mottu L:lla kestävän metsätalouden rahoituk-
sesta 1094/1996, ks. Kestävän metsätalouden 
rahoitusL 544/2007. 
HE 31 9/93, YmVM 4/94 
Muutossäädästen voimaantulo ja 
soveltaminen: 

24.1.1995/59: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
1995. 
HE 241/94, YmVM 14/94 

5.3.1999/267: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 
1999. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
Tätä lakia ei sovelleta hankkeeseen, jonka arvioin-
tiohjelmasta on ennen tämän lain voimaantuloa 
tiedotettu kuuluttamalla siitä ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelystä annetun lain 8 §:n no-
jalla tai jota koskevasta lupahakemuksesta on 
tiedotettu julkisesti ennen 14 päivää maaliskuu-
ta 1999 tai kuultu asianosaisia rakennuslain 
(370/1958), vesilain (264/1961), ympäristölu-
pamenettelylain (735/1991), ilmansuojelulain 
(67/1 982), jätelain (1 072/1 993), terveydensuoje-
lulain (763/1994), eräistä naapuruussuhteista an-
netun lain (26/1920), kemikaalilain (744/1989), 

maa-aineslain (555/1981), kaivoslain (503/1965), 
sähkömarkkinalain (386/1995), yleisistä teistä 
annetun lain (243/1954), ilmailulain (281/1995), 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lu-
nastuksesta annetun lain (603/1977) tai ydin-
energialain (990/1987) mukaisesti. 

HE 182/1998, YmVM 8/1998, EV 260/1998, 
Neuvoston direktiivi 97/11/EY; EYVL n:o L 73, 
14.3.1997, s. 5 

21.5.1999/623: 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 
1999. 
HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV303/1998 
26.11.2004/1059: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 
2005. 
HE 53/2004, UaVM 11/2004, EV 126/2004 
8.4.2005/201: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 
2005. 
HE 243/2004, YmVM 1/2005, EV 7/2005, Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/ 
EY; EUVL N:o L 197, 21 .7.2001, s. 30 
8.6.2006/458: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 
2006. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täy-
täntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

Ympäristöministeriössä tämän lain voimaan tul-
lessa vireillä olevat 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut 
asiat siirretään tämän lain mukaan toimivaltaisen 
alueellisen ympäristökeskuksen käsiteltäväksi. 
Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevaa 
lakia sovelletaan kuitenkin edelleen sellaiseen 
4 §:n 2 momentin soveltamista koskevaan ym-
päristöministeriön tai kauppa- ja teollisuusminis-
teriön päätökseen taikka ympäristöministeriön, 
kauppa- ja teollisuusministeriön tai alueellisen 
ympäristökeskuksen lausuntoon, joka on tehty tai 
annettu ennen tämän lain voimaantuloa. 

HE 210/2005, YmVM 3/2006, EV29/2006, Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/ 
EY; EUVL N:o L 156, 25.6.2003, s. 17 
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Liite 2 

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2006 

Valtioneuvoston asetus ym päristövaikutusten arviointimenettelystä 
713/2006 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään ym-
päristövaikutusten arviointimenettelystä 10 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (468/1994) nojalla: 

1 luku 

Viranomaisten tehtävät 

Ympäristöministeriön tehtävät 

Ympäristöministeriö ohjaa, seuraa ja kehittää ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyä yleisesti 
sekä huolehtii ympäristövaikutusten arviointime-
nettelystä annetun lain (468/1994) 6 §:n 2 mo-
mentin, 6 a §:n 2 momentin, 3 luvun ja 21 §:n 2 
momentin mukaisista tehtävistä. 

2 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävät 

Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee päätök-
sen arviointimenettelyn soveltamisesta yksit-
täistapauksessa ja toimii yhteysviranomaisena 
ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitettuja ydinlai-
toksia koskevissa hankkeissa. 

4) seuraa ja kerää kokemuksia ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä annetun lain ja tämän 
asetuksen soveltamisesta; 
5) suorittaa ympäristöministeriön sille antamat 
muut ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät 
asiantuntijatehtävät. 

4 

Alueellisen ympäristökeskuksen tehtävät 

Alueellinen ympäristökeskus: 
1)ohjaa ja valvoo arviointimenettelyn täytäntöön-
panoa toimialueellaan; 
2) tekee päätöksen arviointimenettelyn sovelta-
misesta yksittäistapauksessa; 
3) toimii yhteysviranomaisena siten kuin 2 luvus-
sa säädetään; 
4) huolehtii laissa ja tässä asetuksessa sille sää-
detyistä muista tehtävistä. 

3 

Suomen ympäristökeskuksen tehtävät 

Suomen ympäristökeskus: 
1) huolehtii ympäristövaikutusten arviointiin liit-
tyvästä yleisestä koulutuksesta, tiedotuksesta ja 
tutkimuksesta yhteistyössä muiden viranomais-
ten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa; 

2) avustaa arviointimenettelyssä tarvittavan 
asiantuntemuksen hankkimisessa; 
3)tallentaa ja pitää saatavilla laaditut arviointioh-
jelmat ja arviointiselostukset sekä yhteysviran-
omaisen niistä antamat lausunnot;  

5 

Yhteysviranomaisen tehtävät 

Yhteysviranomainen: 
1)sovittaa yhteen arviointimenettelyä muiden la-
kien mukaisiin menettelyihin yhteistyössä asian-
omaisten viranomaisten kanssa; 
2) hoitaa ympäristövaikutusten arviointimenet-
telystä annetun lain 8 a ja 11 §:n mukaiset tie-
dotukset ja kuulutukset sekä järjestää tarvittavat 
julkiset kuulemistilaisuudet; 
3) toimittaa tarvittaessa ympäristöministeriölle 
tiedot hankkeesta ympäristövaikutusten arviointi- 
menettelystä annetun lain 14 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua toiselle valtiolle ilmoittamista varten; 



Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 
	

65 
LI ITTEET 

4) tarkistaa arviointiohjelman ja arviointiselostuk-
sen sekä antaa niistä lausuntonsa; 

5) huolehtii tarvittaessa muiden viranomaisten 
ja hankkeesta vastaavan kanssa, että hankkeen 
ympäristövaikutusten seuranta järjestetään; 

6) toimittaa arviointiohjelman ja arviointiselostuk-
sen sekä niistä antamansa lausunnot mandollisine 
käännöksineen Suomen ympäristökeskukselle; 

7) huolehtii laissa ja tässä asetuksessa sille sää-
detyistä muista tehtävistä. 

2 luku 

Arviointimenettelyn soveltaminen 

6 

Hankeluettelo 

Hankkeita, joihin sovelletaan arviointimenettelyä 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä anne-
tun lain 4 §:n 1 momentin nojalla, ovat: 

1) eläinten pito: 

kanalat ja sikalat, joissa kasvatetaan yli 

a) 85 000 kananpoikaa tai 60 000 kanaa, 

b) 3 000 sikaa (paino yli 30 kg/sika) tai 

c) 900 emakkoa; 
2) luonnonvarojen otto ja käsittely: 

a) metallimalmien tai muiden kaivoskivennäis-
ten louhinta, rikastaminen ja käsittely, kun irro-
tettavan aineksen kokonaismäärä on vähintään 
550 000 tonnia vuodessa tai avokaivokset, joiden 
pinta-ala on yli 25 hehtaaria; 

b) kiven, soran tai hiekan otto, kun louhinta- tai 
kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otet-
tava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutio-
metriä vuodessa; 

c) asbestin louhinta tai laitokset, jotka käsittele-
vät ja muuntavat asbestia tai asbestia sisältäviä 
tuotteita; 

d) uraanin louhinta, rikastaminen ja käsittely lu-
kuun ottamatta koelouhintaa, koerikastamista ja 
muuta vastaavaa käsittelyä; 

e) turvetuotanto, kun yhtenäiseksi katsottava tuo-
tantopinta-ala on yli 150 hehtaaria; 

f) yli 200 hehtaarin laajuisen, yhtenäiseksi katsot- 
tavan alueen metsä-, suo- tai kosteikkoluonnon 
pysyväisluonteinen muuttaminen toteuttamal-
la uudisojituksia tai kuivattamalla ojittamattomia  

suo- ja kosteikkoalueita, poistamalla puusto py -
syvästi tai uudistamalla alue Suomen luontaiseen 
lajistoon kuulumattomilla puulajeilla; 

g) raakaöljyn tai maakaasun kaupallinen tuotan-
to; 

3) vesistön rakentaminen ja säännöstely: 

a) patoturvallisuuslain (413/1984) 9 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut padot; 

b) tekoaltaat, kun padottu tai varastoitu uusi ve-
simäärä tai vesimäärän lisäys on yli 10 miljoonaa 
kuutiometriä; 

c) vesistön säännöstelyhankkeet, jos vesistön 
keskivirtaama on yli 20 kuutiometriä sekunnissa 
ja virtaama- tai vedenkorkeusolosuhteet muuttu-
vat olennaisesti lähtötilanteeseen nähden; 

d) veden siirto vesistöalueelta toiselle siirrettä-
vän vesimäärän ylittäessä 3 kuutiometriä sekun-
nissa; 

e) tulvasuojeluhankkeet, joiden hyötyala on vä-
hintään 1 000 hehtaaria; 

4) metalliteollisuus: 

a) valimot tai sulatot, joiden tuotanto on vuodessa 
vähintään 5 000 tonnia; 

b) rautatehtaat, terästehtaat, sintraamot, rautale-
jeerinkien valmistuslaitokset tai pasutuslaitokset; 

c) muita kuin rautametalleja jalostavat metalliteh-
taat tai pasutuslaitokset; 

5) metsäteollisuus: 

a) massatehtaat; 

b) paperi- tai kartonkitehtaat, kun tuotantokapasi-
teetti on yli 200 tonnia päivässä; 

6) kemianteollisuus ja mineraalituotteiden valmis-
tus: 

a) raakaöljynjalostamot; 

b) laitokset, jotka kaasuttavat tai nesteyttävät öl-
jyliusketta, kivihiiltä tai turvetta vähintään 500 ton-
nia päivässä; 

c) tekokuituja valmistavat tehtaat; 

d) liuottimia tai liuottimia sisältäviä aineita käyt-
tävät laitokset, joiden liuottimien käyttö on vähin-
tään 1 000 tonnia vuodessa; 

e) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsitte-
lyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) 
tarkoitettuja vaarallisia kemikaaleja laajamittai-
sesti valmistavat tehtaat; 
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f) mineraalivillaa tai sementtiä valmistavat teh-
taat; 
7) energian tuotanto: 

a) kattila- tai voimalaitokset, joiden suurin poillo-
aineteho on vähintään 300 megawattia; 

b) ydinvoimalaitokset ja muut ydinreaktorit, mu-
kaan lukien näiden laitosten tai reaktoreiden 
purkaminen tai käytöstä poistaminen, lukuun otta-
matta halkeamis- ja hyötämiskelpoisten aineiden 
tuotantoon ja konversioon tarkoitettuja tutkimus-
laitoksia, joiden suurin jatkuva lämpöteho ei yhtä 
yhtä kilowattia; ydinvoimalaitokset ja muut ydin-
reaktorit lakkaavat olemasta tällaisia laitoksia, 
kun kaikki ydinpolttoaine ja muut radioaktiivises-
ti saastuneet elementit on pysyvästi poistettu tai-
tosalueelta; 

c) laitokset, joissa jähleenkäsitehlään sätei lytettyä 
ydinpolttoainetta; 

d) laitokset, jotka on suunniteltu 

- ydinpolttoaineen tuottamiseen ja isotooppirikas-
tamiseen, 

- säteilytetyn ydinpolttoaineen tai runsasaktiivi-
sen jätteen käsittelyyn, 

- säteilytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen, 

- ainoastaan radioaktiivisen jälleen loppusijoitta-
miseen tai 

- ainoastaan säteilytettyjen ydinpolttoaineiden 
tai radioaktiivisen jätteen varastoimiseen muual-
la kuin tuotantopaikassa (suunniteltu pidemmäksi 
ajaksi kuin 10 vuodeksi); 

8) energian ja aineiden siirto sekä varastointi: 

a) öljyn tai muiden nesteiden kuin veden ja jäte- 
veden kaukokuljettamiseen tarkoitetut runkoput-
ket; 
b) kaasuputket, joiden hahkaisija on yli DN 800 
mihhimetriä ja pituus yli 40 kilometriä; 

c) vähintään 220 kilovoltin maanpäähhiset voima- 
johdot, joiden pituus on yli 15 kilometriä; 

d) öljyn, petrokemian tuotteiden tai kemiallisten 
tuotteiden varastot, joissa näiden aineiden va-
rastosäiliöiden tilavuus on yhteensä vähintään 50 
000 kuutiometriä; 

9) liikenne: 
a) moottoriteiden tai moottoril iikenneteiden ra-
kentaminen; 

b) nehi- tai useampikaistaisen, vähintään 10 kilo-
metrin pituisen yhtäjaksoisen uuden tien raken-
taminen; 

c) tien uudehleenlinjaus tai leventäminen siten, 
että näin muodostuvan yhtäjaksoisen nehi- tai 
useampikaistaisen tieosan pituudeksi tulee vä-
hintään 10 kilometriä; 
d) kaukohiikenteen rautateiden rakentaminen; 

e) lentokenttien rakentaminen, kun pääkiitorata 
on vähintään 2 100 metriä pitkä; 
f) pääosin kauppamerenkulun käyttöön rakennet-
tavat meriväylät, satamat, lastaus- tai purkulaitu-
nt yli 1 350 tonnin aluksille; 

g) yli 1 350 tonnin aluksihle rakennettavat kana-
vat, alushiikenteen sisävesiväylät tai satamat; 

10) vesihuolto: 
a) pohjaveden otto tai tekopohjaveden muodos-
taminen, jos sen vuotuinen määrä on vähintään 3 
miljoonaa kuutiometriä; 

b) suuret raakavesi- tai jätevesitunnelit; 

c) yli 100 000 asukasvastineluvulle mitoitetutjäte-
vesien käsittelylaitokset; 

11) jätehuolto: 

a) ongelmajätteiden käsittelyhaitokset, joihin on-
gelmajätteitä otetaan poltettaviksi, käsiteltäviksi 
fysikaalis-kemialhisesti tai sijoitettaviksi kaatopai-
kalle, sekä sellaiset biologiset käsittelylaitokset, 
jotka on mitoitettu vähintään 5 000 tonnin vuotui-
sehle ongelmajätemäärälle; 

b) muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden poltto-
laitokset tai fysikaahis-kemiahliset käsittelylaitok-
set, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia 
jätettä vuorokaudessa, sekä biologiset käsittely- 
laitokset, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 ton-
nin vuotuiselle jätemäärälle; 

c) yhdyskuntajätteiden tai -I ietteiden kaatopaikat, 
jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuo-
tuiselle jätemäärälle; 

d) muiden kuin a tai c alakohdassa tarkoitettujen 
jätteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähin-
tään 50 000 tonnin vuotuisehle jätemäärähle; 

12) 1-11 kohdassa tarkoitettuja hankkeita kool-
taan vastaavat hankkeiden muutokset. 
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7. 

Arviointimenettelyn soveltaminen 
yksittäistapauksessa 

Harkittaessa arviointimenettelyn soveltamista yk-
sittäistapauksessa ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelystä annetun lain 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuun hankkeeseen on tarkasteltava erityi-
sesti: 

1) hankkeen ominaisuuksia, kuten 

a) hankkeen koko; 

b) yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa; 

c) luonnonvarojen käyttö; 

d) jätteiden muodostuminen; 

e) pilaantuminen ja muut haitat; 

f) onnettomuusriskit ottaen erityisesti huomioon 
käytettävät aineet ja tekniikat; 

2) hankkeen sijaintia, kuten 

a) nykyinen maankäyttö; 

b) alueen luonnonvarojen suhteellinen runsaus, 
laatu ja uudistumiskyky; 

c) luonnon sietokyky ottaen erityisesti huomioon 

- kosteikot, 

- rannikkoalueet, 

- vuoristo- ja metsäalueet, 

- luonnon- ja maisemansuojelualueet, 

- lain nojalla luokitellut tai suojellut alueet, 

- alueet, joilla yhteisön lainsäädännössä vahvis-
tetut ympäristön tilaa kuvaavat ohjearvot on jo yli-
tetty, 

- tiheään asutut alueet sekä 

- historiallisesti, kulttuurisesti tai arkeologisesti 
merkittävät alueet; 

3) vaikutusten luonnetta, kuten 

a) vaikutusalueen laajuus ottaen huomioon vai-
kutuksen kohteena olevan väestön määrä; 

b) valtioiden rajat ylittävä vaikutus; 

c) vaikutuksen suuruus ja monitahoisuus; 

d) vaikutuksen todennäköisyys; 

e) vaikutuksen kesto, toistuvuus ja palautuvuus  
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Yhteysviranomainen 

Yhteysviranomaisena toimii: 

1)alueellinen ympäristökeskus 6 §:n 1-6 kohdas-
sa, 7 kohdan a alakohdassa ja 8-11 kohdassa 
sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa 
hankkeissa; 

2) kauppa- ja teollisuusministeriö 6 §:n 7 kohdan 
b—d alakohdassa ja ydinlaitoksia koskevissa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä anne-
tun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa hank-
keissa 

3 luku 

Arviointiohjelma ja arviointiselostus 
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Arvioi ntiohjelma 

Arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa 
määrin: 

1)tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnit-
teluvaiheesta, sijainnista, maankäyttötarpeesta 
ja hankkeen liittymisestä muihin harikkeisiin sekä 
hankkeesta vastaavasta; 

2) hankkeen vaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoeh-
tona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei 
tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpee-
ton; 

3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämis-
tä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavis-
ta päätöksistä; 

4) kuvaus ympäristöstä, tiedot ympäristövaiku-
tuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista 
selvityksistä sekä aineiston hankinnassa ja ar -
vioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liit-
tyvistä oletuksista; 

5) ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauk-
sesta; 

6) suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liitty-
vän osallistumisen järjestämisestä; sekä 

7) arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisai-
kataulusta sekä arvio selvitysten ja arviointiselos-
tuksen valmistumisajankohdasta. 



Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 

LI ITTEET 
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Arviointiselostus 

Arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellises-
sa määrin: 

1)9 §:ssä tarkoitetut tiedot tarkistettuina; 

2) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suh-
teesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen 
kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja 
ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja 
ohjelmiin; 

3) hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekni-
set ratkaisut, kuvaus toiminnasta, kuten tuotteis-
ta, tuotantomääristä, raaka-aineista, liikenteestä, 
materiaaleista, ja arvio jätteiden ja päästöjen laa-
dusta ja määristä ottaen huomioon hankkeen 
suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheet mah-
dollinen purkaminen mukaan lukien; 

4) arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto; 

5) selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja 
sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista, käytet-
tyjen tietojen mandollisista puutteista ja keskei-
sistä epävarmuustekijöistä, mukaan lukien arvio 
mandollisista ympäristöonnettomuuksista ja nii-
den seurauksista; 

6) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteut-
tamiskelpoisuudesta; 

7) ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoite-
taan haitallisia ympäristövaikutuksia; 

8) hankkeen vaihtoehtojen vertailu; 

9) ehdotus seurantaohjelmaksi; 

10) selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallis-
tumismenettelyineen; 

11) selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lau-
sunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon; 
sekä 

12) yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto 
1-11 kohdassa esitetyistä tiedoista. 

11 § 
Kuulutus 

Arviointiohjelmaa koskevasta kuulutuksesta on 
käytävä ilmi riittävästi yksilöidyt tiedot hankkees-
ta, sen sijainnista, hankkeesta vastaavasta sekä 
siitä, miten arviointiohjelmasta voi esittää mie-
lipiteitä ja antaa lausuntoja. Lisäksi kuulutuk-
sessa on mainittava, missä arviointiohjelma ja 

yhteysviranomaisen siitä myöhemmin antama 
lausunto pidetään nähtävinä arviointimenettelyn 
aikana. Jos hankkeeseen sovelletaan valtioiden 
välistä arviointimenettelyä, tämä on mainittava 
kuulutuksessa. 

Arviointiselostusta koskevasta kuulutuksesta on 
soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa 
säädetään. 

4 luku 

Voimaantu lo 
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Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuu-
ta 2006. 

Tällä asetuksella kumotaan ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä 5 päivänä maaliskuuta 1999 
annettu asetus (268/1999). 

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ol-
leen asetuksen arviointiohjelman ja arviointiselos-
tuksen sisältöä koskevia säännöksiä sovelletaan 
kuitenkin edelleen sellaiseen arviointiohjelmaan 
ja arviointiselostukseen, joka on toimitettu yh-
teysviranomaiselle ennen 1 päivää tammikuuta 
2007. 

Tämän asetuksen 6 §:n 2 kohdan d alakohtaa ja 
palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien osalta 
pykälän 6 kohdan e alakohtaa ei sovelleta hank-
keeseen, jota koskevasta lupahakemuksesta on 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa tiedotettu 
julkisesti tai kuultu asianosaisia ympäristönsuo-
jelulain (86/2000), kemikaalilain (744/1989) tai 
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn 
turvallisuudesta annetun lain mukaisesti. 

Neuvoston direktiivi 97/11/EY; EYVL N:o L 73, 
14.3.1997, s. 5 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2003/35/EY, EYVL N:o L 156, 25.6.2003, s. 17 
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