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8 	 Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi 
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT 

1 
Ympäristövaikutusten arvioinnin 
lähtökohdat 

YyA 	Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
YVAL = Laki ympäristävaikutusten arviointi menettelystä 
YVAA = Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoitus 
Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on selvittää ja arvioida hankkeen ja 
sen vaihtoehtojen keskeiset ympäristövaikutukset ennen päätöksentekoa. Ympäris-
tövaikutusten arviointi on osa suunnitteluprosessia. Ympäristövaikutukset, liiken-
teelliset ja taloudelliset vaikutukset ovat perustana, kun muodostetaan näkemys 
hankkeen kokonaisvaikutuksista. 

Laki määrittelee ympäristövaikutusten arviointia 
Tielain 10 § mukaan tie on sijoitettava ja tehtävä siten, että tien ja liikenteen ympä-
ristölle aiheuttamat haitat jäävät mandollisimman vähäisiksi /5/. Vuonna 1994 voi-
maan tullut laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä täsmensi ympäristövai-
kutusten selvittämisen velvoitetta /1/. Lain laatimisen pohjana on ollut EY:n direktiivi 
ympäristövaikutusten arvioinnista /2/. 

YVA moottoriväylien vaikutusten arviointiin 
Jos hanke saattaa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, liitetään 
suunnitteluun ympäristövaikutusten arviointimenettely (YyA). Tiehankkeista menet-
tely koskee moottoriteitä ja moottoriliikenneteitä (YVAA 5 §). Ympäristöministeriö 
voi lisäksi päättää YVAn piiriin tulevista muista hankkeista. YVA-käsitettä käytetään 
selvyyden vuoksi vain silloin, kun sovelletaan lakisääteistä arviointimenettelyä. 

Muidenkin hankkeiden ympäristövaikutukset selvitetään 
Hankkeesta vastaavan on oltava riittävästi selvillä muidenkin kuin YVA-hankkeiden 
ympäristövaikutuksista (YVAL 25 §). Ympäristövaikutukset selvitetään kaikkien tie- 
hankkeiden suunnittelussa. Selvitysten laajuus ja sisältö riippuvat hankkeesta ja 
suunn itteluvaiheesta. Selvitykset tarkentuvat asteittain suunnittelun edetessä. 
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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT 

Ympäristövaikutusten arvioinnin periaatteet 
Tässä ohjeessa tarkoitetaan ympäristövaikutusten arvioinnilla sekä YVA-menettelyä 
että ympäristövai kutusten selvittämistä muissa han kkeissa. 

Tietoa ympäristövaikutuksista tarvitaan sekä suunnittelun aikana että päätöksen-
teossa. Haitallisia vaikutuksia väitetään ja vähennetään jo vaihtoehtojen muodosta-
misvai heessa. Muodostettujen vaihtoehtojen ympäristöval kutukset arvioidaan ja kir-
jataan suunnitelmaraporttiin päätöksentekoa varten. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin tärkeimmät periaatteet ovat seuraavat: 

suunnittelussa on vaihtoehtoja, 

E!1' suunnittelun aikana ollaan tietoisia ympäristövaikutuksista, 
haitallisia vaikutuksia väitetään, torjutaan sekä 
lievennetään koko suunnittelun ajan, 

kansalaiset ja eri viranomaiset voivat vaikuttaa arviointiin ja 	--- 
arvioinnin tulokset kirjataan suunnitelmaraporttiin. 

Ohjelmien ja suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointi 
Ympäristövaikutukset arvioidaan myös sellaisten viranomaisten valmistelemien 
ohjelmien ja suunnitelmien yhteydessä, joiden toteuttamisella saattaa olla merkittä-
viä ympäristövaikutuksia (YVAL 24 §). Tällaisia ohjelmia ja suunnitelmia ovat mm. 
tienpidon lO-vuotissuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat. Ohjelmissa 
tarkasteitavat asiat ovat hanketasoa laajempia. Tämä tekee mandolliseksi erilaisten 
toimintalinjavaihtoehtojen muodostamisen, niiden vaikutusten hahmottamisen ja 
myös useiden hankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnin. Valtioneuvosto antaa ohjel-
mien ja suunnitelmien vaikutusten arvioinnista tarkempia ohjeita /3/. 

Kansainvälinen arviointimenettely 
Kansainvälinen arviointimenettely voi tulla kyseeseen esimerkiksi rajan läheisyyteen 
tai rajan yli ulottuvissa tie- tai siltahankkeissa. Kansainvälistä arviointimenettelyä 
sovelletaan, mikäli kyseisen YVA-hankkeen ympäristävaikutukset ulottuvat valtion 
rajojen ulkopuolelle (YVAL 14 §). Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset 
edellyttävät, että tällaisten hankkeiden vaikutusten arviointi järjestetään yhteis-
työssä sen valtion kanssa, johon vaikutukset kohdistuvat /4/. Ympäristöministeriö 
huolehtii arviointiin liittyvistä ilmoitus- ja neuvottelutehtävistä. 

1 



10 Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

2 
Ym päristöva i kutu kset 
Ympäristövaikutukset ovat hankkeen välittömiä tai välillisiä vaikutuksia ihmisiin, 
luontoon, yhdyskuntiin ja yhteisöihin, maisemaan ja kulttuuriperintöön sekä luon-
nonvarojen hyödyntämiseen. Tielaitoksen hankkeissa käytetään seuraavaa vaiku-
tusten jäsentelyä: 

,,- 	 - 

:.•• 	 ....:. 

4 . 	--,-.-.' 

s.'. -- « 	 - 
-,- 	 - -'-. 	 - 

- 

I- 

Vaikutukset 
ihmisiin 
ja yhteisöihin 

• terveys 

• 	elinolot: sosiaaliset, 
taloudelliset ja ympäristölliset 

• 	hyvinvointi ja viihtyisyys 

Vaikutukset 
yhdyskunnan 
kehitykseen 
ja maankäyttöön 

• alue- ja yhdyskuntarakenne 

• maisema ja kaupunkikuva 

- 	kulttuuriperintö 

Vaikutukset 
luontoon 

• arvokkaat alueet ja kohteet 

maaperä, vedet, ilma, ilmasto, 
kasvillisuus, eliöt ja näiden 
keskinäinen vuorovaikutus 

luonnon monimuotoisuus 

Vaikutukset 
luonnonvarojen 
kestävään 
käyttöä n 
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Ympäristävaikutuksia tarkastellaan tiettynä ajanjaksona ja tietyllä vaikutusalueella, 
jotka määritellään suunnittelun alussa. Suunnittelussa otetaan huomioon koko tien 
elinkaaren, suunnittelun, rakentamisen ja käytän aikaiset vaikutukset. Käytän 
aikaisiin vaikutuksiin kuuluvat tien sekä liikenteen ja kunnossapidon vaikutukset. 
Arvioinnin kohteena ovat välittämät ja välilliset sekä yhteisvaikutukset. 

Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset 
voivat olla luonteeltaan 

• 	hyödyllisiä tai haitallisia, 

• 	paikallisia tai laaja-alaisia, 

• 	lyhytaikaisia tai pitkäaikaisia, 

• epävarmoja tai varmoja, 

• 	harvoin tai usein toistuvia, 

• 	palautuvia tai palautumattomia. 

Yleensä arvioidaan vain sellaisia vaikutuksia, jotka ovat merkittäviä suunnittelun 
aikana tehtävien valintojen kannalta ja toteutettavasta vaihtoehdosta päätettäessä. 
Lisäksi selvitetään vaikutuksia, joista ollaan epävarmoja. Merkittäviä ovat yleensä 
laaja-alaiset, pitkäaikaiset ja palautumattomat vaikutukset. 

Välittömät vaikutukset 
: 	

. ovat tien tai liikenteen suoria vaikutuksia. Niitä ovat esimerkiksi kasvillisuuden 

- 

poistaminen tiealueelta, maa-ainesten käyttö, muutokset maisemassa, lintujen 
. pesimäpaikkojen häviäminen ja meluhäiriöt. 

4 1 Välilliset vaikutukset 
. 

- 	

: -' 

. 	 ... 
ovat seurauksia tien, kunnossapidon ja liikenteen aiheuttamista suorista vaiku- 9 tuksista. Nämä vaikutukset eivät välttämättä ole heti havaittavissa ja ne ovat 
usein vaikeasti ennustettavissa. Välilliset vaikutukset ovat usein merkittävämpiä 
kuin suorat vaikutukset. 

Välillisiä vaikutuksia ovat mm. kasvupaikkatyyppien muuttuminen, yhtenäisten 
luontokokonaisuuksien pirstoutumisen seuraukset, maankäytön ja toimintojen 
muutokset tien varressa ja maan arvon muutokset. 

Yhteisva ikutukset 
ovat 
1. hankkeen yksittäisten vaikutusten aiheuttamia kertaantuvia vaikutuksia, 

jotka ovat usein erillisinä vähäisiä, mutta yhdessä 
vaikutuksiltaan merkittäviä, 

2. usean hankkeen aiheuttamia vaikutuksia tietyllä alueella ja 
3. hankkeen vaikutukset toisen hankkeen tarpeellisuuteen. 

Tien aiheuttamat vaikutukset ihmisten arkielämään ovat usein yhteisvaikutuk-
sia. Melu, pakokaasupäästöt, estevaikutukset, maisemassa tapahtuvat muu-
tokset ja yhdyskuntarakenteen muutokset voivat yhdessä vaikuttaa huomatta-
vasti elinoloihin ja viihtyisyyteen. 
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ERI SUUNNIUELUVAIHEISSA 

3 
Ympäristövaikutusten arviointi 
eri suunnitteluvaiheissa 
Ympäristövaikutukset selvitetään kaikissa suunnitteluval heissa. Tiedot vaikutuksista 
tarkentuvat suunnittelun edetessä. Tarveselvityksessä selvitetään ennen kaikkea 
ympäristön asettamat reunaehdot. Yleissuunnittelussa selvitetään vaihtoehtojen 
vertailun kannalta olennaiset vaikutukset. Tiesuunnittelussa keskitytään haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseen ja lieventämiseen. Rakennussuunnitelmassa suunnitel-
laan haittojen ehkäisemisen ja lieventämisen toteutus ja minimoidaan rakennustyön 
aiheuttamat haitat. 

3.1 Arvioinnin laajuus 
Ympäristöselvitysten laajuus määritellään hankekohtaisesti. Selvitysten laajuuteen 
vaikuttavat seuraavat tekijät: 

Haitalliset 
ympäri stäval kutu kset 

Jos merkittävien haitallisten 
vaikutusten todennäköisyys 

on suuri, on selvitysten oltava 	 Suunnittelualueen 
laajat. 	 luonne 

Tiiviisti rakennetussa 
kaupunkiympäristössä ovat 

vaikutukset yleensä 
merkittäviä ja selvitykset 

Hankkeen 	 laajoja Perinteiset kylat ovat 
koko 	 yleensä arvokkaita 

kulttuuriympäristöjä, jolloin 
Suuret ja keskikokoiset 	 ympäristövaikutuksiakin on 

hankkeet aiheuttavat yleensä 	 selvitettävä tavallista 
merkittavia ymparisto- 	 laajemmin 

vaikutuksia ja vaikutusten 	 Luonnonympäristään 
selvittäminen vastaa 	 sijoittuvan hankkeen 

vaatimustasoltaan usein YVA- 	 ympäristövaikutuksia 
hanketta. Pienissä hankkeissa 	 selvitetään laajasti, mikäli 
voidaan tavallisesti rajautua 	 vaikutusalueella on lukuisia 

muutaman tärkeän 	 arvokkaita kohteita tai 
tuksenselvittamie 	

ei iin 

Ristiriidat 

Mikäli hankkeesta ja sen vaikutuksista 	 ..• 
vallitsee erilaisia, selkeän ristiriitaisia 
näkemyksiä, on hankkeen ympäristö- 	 _____________ 
vaikutuksia aihetta selvittää laajasti. 
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Ympäristövaikutusten arviointi 
eri suunnitteluvaiheissa 

/ 
reunaehdot tiesuunnittelulle 	 / 	/ - alustava näkemys 	 / 
ympäristövaikutuksista 	 / 	/ 

II 
II 

Hankepäätös 	
/ 	/ 

- vaihtoehtojen vertailun kannalta 
merkittävät ympäristövaikutukset 

- valitun vaihtoehdon tarkennetut 
ympäristövaikutukset 

- haittojen torjunta ja lieventäminen 

Toimenpidepäätös 

- ympäristövaikutusten 
tarkentaminen 

- haitallisten ympäristö- 
vaikutusten torjunta 
ja lieventäminen 

- haittojen torjunnan ja 
lieventämisen tekninen 
suunnittelu 

- ympäristöystävälliset 
rakennusmateriaalit 

- rakennustyömaan 
ympäristövaikutusten 
minimointi 

Vahvistamispäätö 

.'.& 

- ympäristön asettamat 

13 
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA 

3. 2 Suunnittelun vaiheet 

Tarveselvitys 

ohjelmatason tavoitteet määrittelevät tarveselvityksen tavoitteita 

selvitetään ympäristön asettamat reunaehdot 

selvitetään onko kyseessä YVA-hanke 	 -. 

Tarveselvityksen tavoitteet tukeutuvat ohjel matasol la asetettui hin ympäristötavoit-
teisiin, kuten tienpidon ohjelmien tavoitteisiin ja Tielaitoksen ympäristötavoitteisiin 
/13,14/. Tarveselvityksessä selvitetään myös muut ympäristön asettamat olennai-
set reunaehdot. 

Tarveselvityksessä hahmotetaan kehittämistarpeiden pohjalta mandolliset toimenpi-
teet, ottaen huomioon myös muiden liikennemuotojen kehittämisen vaikutukset. 
Vaikutusten selvittämisen kannalta on tärkeää, että muodostetaan selkeitä toimen-
pidevaihtoehtoja. Tutkitaan, minkälaisin toimin kehittämistarpeet voidaan tyydyttää 
ympäristön kannalta parhaalla tavalla. Työ pohjautuu yleensä olemassaolevaan tie-
toon, eikä maastoselvityksiä tehdä. 

Tässä vaiheessa selvitetään, onko hanke YVA-menettelyn 
alainen yleissuunnittelussa. Näkemykset hankkeesta, 
sen vaihtoehdoista ja vaikutuksista kartoitetaan 
vuoropuhelun avulla. 

Mikali hankkeen tarpeellisuutta tutkitaan tieverkko- 	 jj 
suunnittelun tai muiden tIestoa koskevien selvi- 
tysten yhteydessä, selvitetään 
ympäristövaikutukset yhtä lailla näiden 
yhteydessä. 

Tarveselvityksessä 	tutkitaan 
tiejakson lyhyen ja pitkän aika-
välin kehittämistarpeita ja hank-
keen tarpeellisuutta. Vaihtoeh-
dot, vaikutukset ja kustannukset 
selvitetään alustavasti. Tar-
veselvitys voi koskea yksittäistä 
hanketta tai tiejaksoa. Merkittä-
vissä ja laaja-alaisissa hank-
keissa ei vielä oteta kantaa vaih-
toehtojen väliseen paremmuu-
teen, vaan se tehdään yleis- 
suunnitteluvaiheessa. Vuoropu-
helu toteutetaan yleensä sidos-
ryhmätasolla. Tarveselvityksestä 
tehdään hankepäätös. 

0I 
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Ympäristövaikutusten kirjaaminen 
tarveselvitykseen 
Prosessikuvaukseen kirjataan, miten vaihtoehdot on muodostettu, ympäristö- 
vaikutukset arvioitu ja miten sidosryhmät ovat osallistuneet suunnitteluun. 

• hankkeen ja tarveselvityksen ympäristötavoitteet 

• hanke-ehdotuksen vaikutukset ennustetilanteessa 
- merkittävät vaikutukset yleispiirteisesti 
- ehdotuksen suhde ympäristötavoitteisiin 

• määritellään jatkosuunnittelua varten 
- YVAn tarve ja perustelut 
- alustava näkemys lisätietojen tarpeesta 

• kuvaus ja kartta ympäristön nykytilanteesta ja ennustetilanteesta 
• tehtävänannon ja eri osapuolien esittämät ympäristötavoitteet 

u ympäristön huonosta laadusta johtuvat kehittämistarpeet 

• yleispiirteinen kuvaus vaihtoehtojen merkittävistä 
ympäristövaikutuksista 

• alustava näkemys ehkäistävistä ja lievennettävistä 
ympäristöhaitoista 

• miten hyvin vaihtoehdot täyttävät ympäristätavoitteet 
i näkemyserot hankkeesta, vaihtoehdoista ja vaikutuksista 
- vaikutusten arvioinnin puutteet ja epävarmuudet 
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Yleissuunnitelma 

ympäristö otetaan huomioon vaihtoehtojen muodostamisessa 
selvitetään vaihtoehtojen ympäristövaikutukset 

suunnitellaan haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen 

valitun vaihtoehdon vaikutukset, haittojen 1 leventäminen 
ja ehkäiseminen tarkennetaan 

laaditaan ympäristönhoidon yleiskartta 	» 
laaditaan tarvittaessa alustava seurantaohjelma 

Ympäristövaikutuksia selvitetään suunnitteluvaiheista laajimmin yleissuunnittelun 
yhteydessä. Tarkoituksena on kohdentaa selvitykset sellaisiin ympäristövaikutuk- 
sun, joita eri osapuolet pitävät merkittävinä valittaessa toteutettavaa vaihtoehtoa. 

Tarveselvityksen ympäristöosuus ja hankepäätöksen perustelut ovat ympäristösel-
vitysten tärkeitä lähtötietoja. Yleissuunnitelmassa arvioitavat vaihtoehdot pyritään 
muodostamaan niin, että niistä aiheutuvat ympäristöhaitat ovat mandollisimman 
vähäiset. Vaihtoehtojen ympäristövaikutukset selvitetään. Ympäristöselvitykset poh-
jautuvat olemassaolevaan tietoon, maastoinventointeihin sekä asiantuntijoiden ja 
intressiryhmien näkemyksiin. 

Suurissa hankkeissa tehdään vaihtoehtojen vertailusta yleensä erillinen raportti. Tär-
keimmät ympäristäasiat kootaan päätöksentekoa varten sekä vaihtoehtojen vertai-
luraporttiin että yleissuunnitelmaan. Yhdestä vaihtoehdosta laaditaan yleissuunni-
telma. Valitun vaihtoehdon vaikutukset arvioidaan tarkemmin, suunnitelmaa tarkis-
tetaan arviointitulosten perusteella ja suunnitellaan haitallisten vaikutusten 
ehkäisemis- ja lieventämistoimet. Tästä vaihtoehdosta laaditaan myös 
ympäristönhoidon yleiskartta. Jos seuranta nähdään tarpeelliseksi, 
laaditaan alustava seurantaohjelma. Suunnittelun aineisto koo- 
taan jatkosuunnittelua palvelevaan työkansioon. Yleissuunni- 
telmaraporttiin kirjataan tiedot keskeisistä jatkosuunnitte- 
luun vaikuttavista tekijöistä. 

1' 

//•-' 

Yleissuunnittelussa suunnitel- 	 "//// 1 laan tien yleispiirteinen sijainti 	 0o0 	 / 00 	 / seka tekniset ja toiminnalliset 	
' 0 	 /// 	'i 	/ 	,'/ 

ratkaisut. Suunnittelun tarkkuus 	 // 	/ 

on sellainen, etta ratkaisujen 	 // 	, 	/ 
toteuttamiskelpoisuus voidaan 	 / 	7 	. 
varmistaa. Yleissuunnitelmassa 	 , 	___________ 
tehdään laajimmat vaikutusselvi- 	 - 	. 
tykset. Yleissuunnitteluun liittyy 

:ist: :la:n = 	 // "' 
sa. Yleissuunnitelmasta tehdaan 	 //// 
toimenpidepäätös. 	 - 	-.. 	1/7 

/ 
7 -'.. .( pr 
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Ympäristövaikutusten kirjaaminen 
yleissuunnitelmaan 
Prosessikuvaukseen kirjataan, miten vaihtoehdot on muodostettu, ympäristö- 
vaikutukset arvioitu, yleissuunnitelmavaihtoehto valittu ja sen haittavaikutuksia 
vähennetty, ja miten kansalaiset ovat osallistuneet suunnitteluun. 

1, 

• kuvaus ja kartta ympäristön nykytilanteesta ja ennustetilanteesta 
• hankkeelle ja suunnittelulle asetetut ympäristätavoitteet 

• vaihtoehtojen merkittävät ympäristövaikutukset ennustetilanteessa 
- välittömät ja välilliset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset 
- miten haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä ja lieventää, 

mitkä vaikutukset ovat väistämättömiä 
• vaihtoehtojen vertailutaulukko 

- tiivistelmä vaihtoehtojen merkittävistä vaikutuksista 
- kuvaus siitä, miten hyvin vaihtoehdot täyttävät ympäristötavoitteet 

• vaikutusten arvioinnin puutteet ja epävarmuudet 

• hankkeen tarkennetut ympäristövaikutukset 
- välittömät ja välilliset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset 
- mitä haitallisia vaikutuksia voidaan torjua ja lieventää 

• haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteet 
• alustava seurantaohjelma (jos seuranta on tarpeellista) 
• ympäristönhoidon yleiskartta 
• keskeiset jatkosuunnitteluun vaikuttavat tekijät 

7' Yleissuunnitelman lyhennelmässä 
,-. selostetaan 

Ympäristövaikutukset ja haitallisten vaikutusten ehkäisemis- ja lieventämis-
,-.-- toimenpiteet pääpiirteissään, miten suunnittelu on edennyt ja miten kansalaiset 

ovat voineet vaikuttaa suunnitteluun. 

Suunnittelun aikaisten 
tapahtumien kirjaaminen 
ja suunnitteluaineisto 
Suunnitelman käsittelyä palvelevaan aineistoon liitetään erilliset ympäristöselvi-
tykset ja maastoinventointien tulokset. 

Jatkosuunnittelua palvelevaan työkansioon kootaan sellaiset lähtötiedot, muis-
tiot ja muu suunnittelun aikainen aineisto, joihin jatkosuunnittelussa voidaan 
joutua palaamaan. Vuoropuhelusta kirjataan ketkä ja mitkä tahot ovat olleet 
keskeisiä keskustelukumppaneita ja keskustelujen olennainen sisältö. 

r 
Katso myös Yleissuunnitelma, sisältö ja esittämistapa 

TIEL2110005 	 ' 
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Tiesuunnitelma 

tarkennetaan tieratkaisun ympäristävaikutuksia 
tarkennetaan haittojen ehkäisemisen ja lieventämisen teknisiä ratkaisuja 

laaditaan tieympäristösuunnitelma 

E!1' selvitetään rakentamisen aikaisten haittojen ehkäisemisen pääpiirteet 

laaditaan tarvittaessa seurantaohjelma 

Yleissuunnitelman ympäristövaikutusten arviointi, ympäristönhoidon yleiskartta ja 
toimenpidepäätös ovat tiesuunnitteluvaiheen lähtötietoja. Tiesuunnittelussa hae-
taan ratkaisuja, jotka edistävät luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, mm. ylijäämä- 
massojen määrän minimointia ja massojen hyötykäytön ratkaisuja. Tiesuunnitel-
maan liittyvässä ympäristösuunnittelussa tavoitteena on hyvän ympäristökokonai-
suuden muodostaminen. Lähiympäristön suojaus- ja hoitotoimenpiteet suunnitel-
laan. Haittojen torjumiseksi tarvittavia rakenneratkaisuja voidaan vertailla ennen 
valintaa teknisen toteutettavuuden, ympäristösopivuuden ja kustannusten kannalta. 

Tiesuunnitelmassa selostetaan, miten aiemmat ympäristöselvitykset on otettu huo-
mioon ja esitetään päätelmät siitä, mitä ympäristövaikutuksia hankkeella tulee ole-
maan tien lähiympäristössä, kun suunnitellut ratkaisut toteutetaan. Jos tiesuunnitel-
man yhteydessä tarkastellaan teknisiä tai toiminnallisia vaihtoehtoja, myös näiden 
vaihtoehtojen ympäristövaikutukset selvitetään ennen ratkaisun valintaa. 

Tiesuunnittelu voi poiketa yleissuunnitelmasta tai pienessä hankkeessa koko suun-
nittelu voidaan tehdä tiesuunnittelun yhteydessä. Näissä hankkeissa ympäristövai-
kutukset selvitetään ja vaihtoehtoja vertai l laan ennen yksityiskohtaista teknistä 
suunnittelua. 

Rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset arvioidaan yleispiirteisesti ja esitetään 
haittojen vähentämistoimenpiteet. Mikäli hankkeen ympäristävaikutuksia seurataan, 
laaditaan tarkka seurantaohjelma. 

Jos hanke on ollut YVA-menettelyn alainen, selostetaan tiesuunnitelmassa, miten 
YVA-selostus ja yhteysviranomaisen lausunto on otettu suunnittelussa huomioon. 
Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto liitetään tiesuunnitelma- 
asiakirjoihin. 

Tiesuunnitelmassa suunnitel-
laan tien lopullinen sijainti, tietä 
varten tarvittava alue, muut yksi-
tyiskohtaiset ratkaisut ja tiestä 
aiheutuvien haittojen torjumi-
seksi tarvittavat toimenpiteet 
sekä arvioidaan hankkeen kus-
tannukset. Vuoropuhelu painot-
tuu maanomistajien ja asian-
osaisten kanssa sovittaviin 
asioihin. Vahvistettu tiesuunni-
telma ja sen jälkeen tehtävä tie- 
päätös antavat oikeuden tietä 
varten tarvittavan alueen hal-
tuunottamiseen ja tien tekemi-
seen. 

.P .  

5. 
1 .1 

,, 
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Ympäristövaikutusten kirjaaminen 
tiesuunnitelmaan 
Prosessikuvaukseen kirjataan, miten vaihtoehdot on muodostettu, ympäristövaikutukset 
arvioitu, tiesuunnitelmavaihtoehto valittu ja haitallisia vaikutuksia vähennetty, ja miten kansalai-
set ovat osallistuneet suunnitteluun. 

l lihi [1 [ii11aI*' 

Suunnitelman ympäristövaikutukset kuvataan lyhyesti samassa yhteydessä liikenteellisten ja 
taloudellisten vaikutusten kanssa. YVA-hankkeissa viitataan lisäksi YVA-selostukseen ja si itä 
annettuun yhteysviranomaisen lausuntoon ja kerrotaan, miten ne on otettu huomioon suunnitte-
lussa. 

1 B. Tiesuunnitelmaselostus ja kustannukset 	 1 
1. Hankkeen lähtötiedot ja perustelut 

• nykyisen tien ympäristö- ja maankäytön ongelmat; 
arvio kehityksestä ympäristövaikutusten osalta, jos nykytilanne säilyy 

• kuvaus tehdyistä ympäristöselvityksistä, keskeisistä 
vaatimuksista jatkosuunnittelun kannalta 

2.Tiesuunnitelman esittely 
• tieympäristö 

- vihertyöt, maastonmuotoilu, materiaalit ja pintaratkaisut 
- pohjaveden suojaus, meluesteet 
- riista-aidat, eläintunnelit yms. järjestelyt 
- muut haittojen ehkäisemis- ja lieventämisratkaisut 
- perustelut näille ratkaisuille 

3. Suunnitelman vaikutukset 
• vaikutukset ympäristöön 

- ympäristätavoitteiden toteutuminen 
- suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset 
- rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset yleispi irteisesti 

sekä haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen 
• vaikutukset liikennetalouteen ja hankkeen kustannukset 

- kokonais- ja rakennuskustannuksissa otetaan huomioon haitallisten 
vaikutusten lieventämistoimenpiteistä ja seurannasta aiheutuvat kustannukset 

4. Suunnitelmaan sisältyvät luvat ja sopimukset 
• YVA-hankkeissa maininta YVA-lain mukaisesta käsittelystä 

5.Jatkotoimenpiteet 
• mitkä ovat rakennussuunnittelussa tärkeimmät huomioon otettavat ympäristöasiat 

ja miltä osin ympäristöasiat täsmentyvät rakennussuunnitelmassa 

6. Suunnitelman laatijat ja yhteyshenkilöt 

C. Tien pääpiirustukset 
• suunnitelmakartta 

- arvokkaat kohteet ja alueet, tärkeät pohjavesialueet, muinaismuistot jne. 
- vastapenkereet, näkemäraivaukset ja -leikkaukset 
- maastonmuotoilu ja muut haittojen ehkäisemis- ja lieventämisrakenteet 
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- 1 iitännäisalueiden paikat: levähdysalueet, maanottoalueet, 
läj itysalueet, varastoalueet, liikennettä palvelevat alueet, 
työn ajaksi varattavat alueet 

- nykyisten teiden purkaminen ja katkaisukohdat 

D. Osasuunnitelmat 
• tieympäristösuunnitelma 
• haittojen ehkäisyyn ja lieventämiseen liittyvät rakenteet 

Oheisaineistoksi voidaan liittää materiaalia, joka mandollistaa tarkemman 
perehtymisen hankkeen perusteisiin. Oheisaineistoon voidaan viitata suunnitel-
man muissa asiakirjoissa. Ympäristön osalta tätä aineistoa ovat mm. ympäristö- 
vaikutusten arviointiselostus, yhteysviranomaisen lausunto ja muut ympäris-
töselvitykset. 

Suunnitteluaineisto 
Suunnittelun aikana kertyneet selvitykset, kirjeenvaihto ja pöytäkirjat kootaan 
suunnittelijoiden myöhempään käyttöön. Tätä aineistoa ei liitetä tiesuunnitel-
maan eikä siihen viitata. 

Katso myos TIesuunnItema slsalto ja esitystapa TIEL 2110004 

1 
Rakennussuunnitelma 

suunnitellaan haittojen ehkäisemisen ja lieventämisen tekniset ratkaisut 
valitaan tierakenteisiin ympäristöystävälliset materiaalit 

laaditaan ympäristösuunnitelmat 
tarkennetaan rakentamisen aikaisten haittojen vähentämistoimenpiteet 	r 

Rakennussuunnitelmassa suunnitellaan haitallisten ympäristövaikutusten ehkäi-
semis- ja lieventämistoimenpiteiden tekninen toteutus. Tien rakenne- ja päällyste- 
materiaalit sekä muut varusteet ja laitteet valitaan niin, että ympäristökuormitus on 
mandollisimman pieni. 

Tukikohtien, varastojen, tilapäisten tieyhteyksien ja rakentamistöiden haitalliset 
ympäristövai kutukset tarkennetaan ja suunnitellaan haittojen lieventäminen. Etenkin 
vesistövaikutuksiin ja arvokkaiden kohteiden suojaamiseen kiinnitetään huomiota. 
Mikäli liitännäisalueet, kuten läjitysalueet ja varastopaikat muuttuvat tai niitä tarvi-
taan lisää, on uusien alueiden soveltuminen tähän käyttöön varmistettava. 

Tielaitoksen tuotannossa kehitetään toimintajärjestelmää, joka sisältää myös ympä-
ristöasiat. Toimintajärjestelmä täyttää standardien ISO 9001 (laatujärjestelmästan-
dardi) ja ISO 14001 (ympäristöjärjestelmästandard i) vaatimukset. 

Rakennussuunnittelu on rakentamisessa tarvittavien tarkentavien suunnitelmien 
laatimista ja kuuluu tien rakentamisvaiheeseen. Vuoropuhelu maanomistajien 
kanssa jatkuu koko suunnittelun ja rakentamisen ajan. 
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4 
YVA — ympäristövaikutusten 
arviointimenettely 
YVA-menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että suurten hankkeiden suunnitte-
lussa selvitetään ympäristövaikutukset riittävällä tarkkuudella ja että ne kirjataan 
osaksi hankkeen päätöksentekoaineistoa. YVA tekee vaikutusten arvioinnista julki-
sen, sillä arvioinnissa syntyvät asiakirjat, arviointiohjelma ja arviointiselostus, ovat 
nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten. Kansalaisilla ja viranomai-
sula on mandollisuus vaikuttaa päätöksentekoaineiston sisältöön selvitettävien vaih-
toehtojen ja ympäristövaikutusten osalta. 

Tielaitos, hankkeesta vastaavana, valmistelee arviointiohjelman ja arviointiselostuk-
sen. Arviointimenettelyn järjestämisestä vastaa yhteysviranomainen, joka tiehank-
keissa on alueellinen ympäristökeskus. Yhteysviranomainen kuuluttaa asiakirjojen 
vireilläolosta, kerää mielipiteet sekä lausunnot ja laatu niiden pohjalta oman lausun-
tonsa asiakirjojen riittävyydestä. 

4.1 YVAn soveltaminen 
Tiensuunnitteluun liittyy YyA, mikäli yhtenä vaihtoehtona on YVA-asetuksen hanke- 
luettelossa mainittu uusi moottoritie tai moottoriliikennetie. Nykyisen tien parantami-
nen moottori- tai moottoriliikennetieksi tulkitaan myös uudeksi hankkeeksi. 

______________ 	Ympäristöministeriö voi lisäksi päättää, että menettelyä sovelle- 

	

_____ 	taan yksittäistapauksessa hankkeeseen tai jo toteutetun hank- 
____________________ 	keen olennaiseen muutokseen, jos se todennäköisesti aiheuttaa 

	

_______________ 	merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia (YVAL 4 §). Ministeriö 
----. , --. tekee päätöksen yhteysviranomaisen esityksestä tai omasta aloit-

teestaan (6 §). Mikäli Tielaitos on eri mieltä harkinnanvaraisen 
YVAn soveltamisesta, voi se hakea muutosta korkeimmalta hal- 

-. 	
. 	 linto-oikeudelta (19 §). 

- 	! 	 Harkinnanvaraisissa hankkeissa voivat yksityiskohtaisen kaavoi- 
tuksen yhteydessä tehdyt ympäristöselvitykset riittää eikä arvioin-
timenettelyä tarvita, jos katsotaan, että vaikutukset on selvitetty 

- - 	 YVA-laissa edellytetyllä tavalla (YVAL 5 §). 

•:: 	 •••U1 

.d. 

., 	_p_ 	- 

Kaavoituksen yhteydessä on mandollista tarkastella ympäristövai-
kutuksia tiensuunnittelua laajemmalla alueella. Samalla voidaan 
selvittää useiden hankkeiden yhteisvaikutuksia, jolloin ympäris-
töön kohdistuvista vaikutuksista saadaan kokonaisuutena 
parempi kuva. Erityisesti tilanteissa, joissa hankkeen toteuttami-
nen ei sisälly lähitulevaisuuden ohjelmiin ja tiesuunnitelma ei ole 
vireillä, on ympäristövaikutusten arviointi yleensä edullisinta tehdä 
kaavoituksen osana. Näissäkin tapauksissa saatetaan myöhem-
min tiehankkeen yhteydessä edellyttää YVA-menettelyä, jos suun-
nitelma tai lähtötilanne on olennaisesti muuttunut tai mikäli kaa-
vaselvityksen tarkkuus ei riitä hankkeen vaikutusten arviointiin. 

Yhteysviranomainen antaa tarvittaessa lausunnon hankkeesta 
vastaavalle, mikäli se katsoo, että hankkeeseen ei sovelleta 
arviointimenettelyä (YVAL 6 §). Jotta YVA-hankkeisiin voidaan 
varautua ajoissa, tulisi tiepiirin käydä tulevat suunnitteluhankkeet 
yhteysviranomaisen kanssa läpi kerran vuodessa. Neuvottelussa 
esitetään tiedot hankkeista sekä niihin mandollisesti liittyvistä 
muista hankkeista ja tiepiirin alustava näkemys merkittävistä 
ympäristövai kutuksista. 
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Kantatien 59 parantaminen valtatieksi 4 välillä 
Kanavuori-Oravasaari-Viisarinmäki, Keski-Suomi 
Hanke sijoittuu kokonaan uuteen maastokäytävään, se kulkee valtakunnalli-
sesti arvokkaan maisema-alueen poikki, sijoittuu pohjavesialueelle, tien vaiku-
tuspiirissä on uhanalaisia kasviesiintymiä ja tiejärjestelyt vaikuttavat Toivakan 
kunnan yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen. /16/ 

Skldän lauttayhteyden korvaaminen sillalla, Uusimaa 
Hanke sijoittuu herkälle saaristoalueelle, vesistö on osa Project Aqua -vesistä-
tutkimusal uetta, hanke aiheuttaisi merkittävän muutoksen luonnontilaiseen 
maisemaan ja siltayhteys lisäisi rakentamispaineita, joten vaikutukset yhdys-
kuntarakenteeseen voivat muodostua merkittäviksi. /17/ 

4.2 YVAn ajankohta tiensuunnittelussa 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ii itetään siihen suun nitteluvaiheeseen, 
jossa tehdään hankkeen ja ympäristön kannalta merkittävimmät päätökset. Arvioin-
timenettelyssä voidaan yhdistää useita lyhyempiä suunnittelujaksoja, sillä tavoit-
teena on arvioida kokonaisuuksia. Arvioitava kokonaisuus määritellään tapauskoh-
taisesti. 

Tarveselvitys on niin yleispiirteinen, ettei arviointimenettelyyn yleensä ryhdytä. Jos 
tien pääsuunta selvitetään tarveselvitysvaiheessa tai suunnittelujakso aiotaan han-
kepäätöksen jälkeen jakaa useampaan osaan, liitetään YVA tarveselvitykseen. 

YVA sijoittuu tavallisesti yleissuunnitteluvaiheeseen. Yleissuunnittelun tarkkuus on 
riittävä ja hankkeen tärkeimmät ratkaisut tehdään yleensä tässä vaiheessa. 

YVA tarveselvityksessä 
Tarveselvityksen (pääsuuntaselvityksen) YVAssa korostuu hankkeen suhde lii-
kennesektorin ympäristötavoifteisiin ja vaikutukset suuriin kokonaisuuksiin. 
'Hanketta ei toteuteta' -vaihtoehdon tarkastelu sopii suunnitteluvaiheista par-
haiten tarveselvitysvaiheeseen. Vuoropuhelu kansalaisten kanssa on lähinnä 
sidosryhmätasolla tapahtuvaa. 

YVA tiesuunnitelmassa 
Tiesuunnitelman YVAssa keskitytään yleensä suunniteltavan tiehankkeen ja 
sen paikallisten vaihtoehtojen vaikutusten arviointiin sekä haittojen ehkäisyn ja 
lieventämisen suunnitteluun. Vaihtoehtotarkastelussa on yleensä mukana 'han-
ketta ei toteuteta'-vaihtoehto. Lisäksi mukana voi olla tie- ja liikennejärjestelyi-
hin, tasaukseen ja rakenteisiin liittyviä vaihtoehtoja. 

Vuoropuhelu kansalaisten kanssa painottuu etenkin tila- tai kiinteistökohtaisista 
yhteyksistä, liittymistä, risteämisistä ja haittojen torjunnan suunnittelusta käytä-
viin keskusteluihin. Koska vaihtoehtotarkastelu on melko suppea, perustellaan 
arviointiohjelmassa ja selostuksessa aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa tehdyt 
valinnat. Seurantaohjelma pystytään laatimaan yksityiskohtaiseksi. 
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Tiesuunnittelu on arviointimenettelyn kannalta myöhäinen vaihe. Etenkin tärkeä 
vaihtoehtotarkastelu jää puutteelliseksi. Jos yleissuunnitelman yhteydessä ei ole 
tehty YVAa, liitetään arviointimenettely kuitenkin tiesuunnitteluun. 

Arviointimenettely on tarkoitus tehdä vain kerran hankkeen suunnittelun aikana. 
Mikäli suunnitelma vanhenee tai se uusitaan lähtökohtien muuttumisen takia, neu-
votellaan yhteysviranomaisen kanssa uuden YVAn tarpeellisuudesta. 

4.3 YVAn valmistelu 
Aikataulu 

YyA-asiakirjojen kuulemis- ja lausunnonantoajat vaikuttavat suunnittelun aikatau- 
luun (YVAA 12 §). YyA ja tiensuunnittelu liitetään yhteen niin pitkälle kuin prosessien 

yhdistäminen on mandollista. 
Arviointiselostuksesta ja vaihto- 

Arviointiohjelman ja -selostuksen käsittelyajat 	ehtojen paremmuudesta annet- 
tavia lausuntoja ei kuitenkaan 

	

HANKKEESTA VASTAAVA 	 YHTEYSVIRANOMAINEN 	 voida yhdistää. Kunnan ja mui- 
Tielaitos 	Alueellinen ympänstökeskus 	denkin tahojen on voitava käyt- 

tää yhteysviranomaisen lausun-
• kuulutus 14 PV 	 toa arviointiselostuksen riittävyy- 
• nahtävillä 30-60 PV 	 destä, kun ne lausuvat mielipi- rnn n-n i 	 - mielipiteet __________________________________ 	- lausunnot 	 teensä vaihtoehtojen parem- 
• lausunto, 1kk 	 muusjärjestyksestä. 

• kuulutus 14 pv 	 Suunnittelua voidaan jatkaa joil- 

	

_______________________ 	 • nähtävillä 30-60 pv 	 tain osin kuulemis- ja lausun- n rri -m rr - mielipiteet 	 nonantoaikoina. 	Arviointiohjel- 
- lausunnot 

• lausunto, 2kk 	 man käsittelyaikana voidaan esi- 
merkiksi aloittaa ympäristöselvi-
tysten tekeminen. 

Vuorovaikutus 

YVAn tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismah- 
dollisuuksia. Paikallisille asukkaille ja alueella toimiville on luotava hyvät 

mandollisuudet vaikuttaa suunnitteluun, vaikutusten arviointiin ja pää- 
töksentekoaineiston sisältöön. 

YVA-laissa kuvattu tiedottaminen ja kuuleminen on vain 
. 	 minimivaatimus. Vuorovaikutustavan valinta vaikuttaa 

olennaisesti työn aikatauluun ja tarvittaviin 
henkilöresursseihin. 

Katso tarkemmin Vuoropuheluopas /11/ 
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teI0 	/ Y00';Y:- 

Yhteistyö yhteysviranomaisen kanssa 

Yhteysviranomaisen kanssa kannattaa sopia YVAn etenemisestä ja käytännön jär-
jestelyistä. Yhteysviranomainen huolehtii arviointimenettelyyn liittyvistä virallisista 
kuulutuksista sekä lausuntojen ja mielipiteiden hankkimisesta. Yhteysviranomainen 
järjestää lisäksi yleensä arviointiohjelmasta ja selostuksesta kuulemis- tai keskuste-
lutilaisuudet. Tielaitos hoitaa yleensä kuulemistilaisuuksien käytännön järjestelyt. 
Mikäli yhteysviranomainen ei järjestä yleisätilaisuuksia, kannattaa Tielaitoksen ottaa 
tämä huomioon hankkeen vuoropuhelua suunnitellessaan. 

Sekä arviointimenettelyyn että tiensuunnitteluun liittyy tiedottamista ja kansalaisille 
suunnattuja tilaisuuksia. Alueella voi samanaikaisesti olla käynnissä kaava- tai muu 
prosessi, johon myös sisältyy kansalaisten kuulemista. Hankkeen vuoropuhelu on 
syytä suunnitella yhteysviranomaisen ja kunnan kanssa sopien. Samalla voidaan 
sopia vuoropuhelun tavoitteista, lehdistä, joissa kuulutukset julkaistaan ja asiakirjo-
jen nähtävilläolopaikoista. Nähtävilläolopaikoiksi kannattaa valita kunnantalon ja tie-
piirin lisäksi kirjastot sekä kansalais- tai työväenopistot, jotka ovat virka-ajan jälkeen 
avoinna. Asiakirjojen tulisi olla nähtävillä myös Tielaitoksen palvelupisteessä Pasi-
lassa. 

Esimerkki suunnittelun aikataulusta 
(Valtatie 17 välillä Kuopio-Vartiala, yleissuunnitelma) 

Sj
suunnit& 

1997 

1 2 I 
	5P7 [j111T1 

1998 

2 l 	4 56 

PäätöS 
yleissuunnitelma 

vaih oehdosta 

Vaihtoehtojen 

Lähtötied 
	 Vaihtoehtotarkastelu 

Tavoitte 
	 Vaihtoehtojen 

j 	Liikenne-ennuste_J 

! ( AIustavuen 	La toko datj 
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i'IEIP 

ltelman laadinta 

Ilä 

en tarkentaminen 
vaikutusten 

suunnittelu 

• Merkittäviä asiakokonaisuuksia ei ole tunnistettu tai rajaaminen on jäänyt 
liian myöhäiseen vaiheeseen; rajataan vasta arviointiselostusta tehtäessä. 

• Arviointiselostuksista tulee mittavia, liian yksityiskohtaisia ja uuvuttavia 
lukea, ne sisältävät paljon epäolennaista tietoa. 

• Epäolennaisten vaikutusten selvittäminen on tullut kalliiksi ja on vienyt aikaa. 

• Ympäristövaikutukset ja -tiedot esitetään sektoreittain, luettelomaisesti tai 
inventointituloksina, kunnollinen yhteenveto ja johtopäätökset puuttuvat./8/ 

4.4 YVAn eteneminen 

Arvio intiohjelma 

kuvataan hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin 

hankitaan saatavilla olevat ympäristön nykytilatiedot ja hahmotetaan 
suunnittelualueen luonne 

päätetään, millä aikavälillä vaikutuksia arvioidaan 

määritellään hankkeen ympäristötavoitteet 

muodostetaan vaihtoehtoja, joista yksi on hankkeen toteuttamatta jättäminen 

hahmotetaan vaihtoehtojen vaikutukset ja vaikutusalue 	- 	- 

esitetään miten arviointitiedot hankitaan 	 • - 

YyA-hankkeen suunnittelu alkaa arviointiohjelman laatimisella. Arviointiohjelma 
sisältää ehdotuksen suunnittelun aikana tutkittavista vaihtoehdoista ja vaikutuk-
sista. Selvitettävät asiakokonaisuudet rajataan perustellusti ja keskitytään merkittä-
vien ympäristövaikutusten selvittämiseen. Jos arviointiohjelmassa esitetään sel-
keästi selvitettävät vaikutukset ja tietojen hankinta, myöhemmin ei synny epäsel-
vyyttä arvioinnin laajuudesta. 

YyA-menettely alkaa, kun Tielaitos toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. 
Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiohjelman vireilläolosta ja antaa vaikutusalu-
een kunnille, muille viranomaisille ja kansalaisille tilaisuuden mielipiteiden ja lausun-
tojen esittämiseen. Tämän jälkeen yhteysviranomainen antaa oman lausuntonsa 
arviointiohjelman riittävyydestä. 

1. tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, maankäyttätarpeesta ja 
liittymisestä muihin hankkeisiin sekä hankkeesta vastaavasta; 

2. hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona 
on hankkeen toteuttamatta jättäminen, ellei tällainen vaihtoehto 
erityisestä syystä ole tarpeeton; 

3. tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, 
luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä, tiedot ympäristövaikutuksia 
koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä 
ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta; 

4. suunnitelma tiedottamisen järjestämisestä, sekä 

5. arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta sekä 
selvitysten ja arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta. 

Tiedote 

Näyttely 

(muunnettu) 
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Ohjeimavaiheeseen kannattaa varata aikaa, erityisesti jos hankkeesta on ristirii-
taisia näkemyksiä. Arviointiohjelma laaditaan tällöin vuorovaikutteisesti kansa-
laisten ja eri viranomaisten kanssa. Suunnitteluote on keskusteleva. Kansalaisia 
voi edustaa esimerkiksi ryhmä, joka on aktiivisesti mukana työssä. Kun eri taho-
jen mielipiteet otetaan alusta lähtien huomioon, ovat tarkistukset arviointiohjel-
maan todennäköisesti pieniä ja jatkosuunnittelu sujuu paremmin. 

Ohjelmavaihe voidaan joissain tapauksissa tehdä viranomaistyönä, jolloin se 
sisältää viranomaisten tai vain Tielaitoksen näkemyksen ratkaisuvaihtoehdoista 
ja selvitettävistä vaikutuksista. Tällä tavoin ohjelma voidaan tehdä melko 
nopeasti ja vuoropuhelu kansalaisten kanssa aloitetaan myöhemmin. Yhteysvi-
ranomainen voi lausunnossaan edellyttää lisävaihtoehtojen ja vaikutusten tar-
kastelua, jos eri osapuolten näkemys ohjelman sisällöstä on toisenlainen. Sopii 
hankkeisiin, joissa ei ole nähtävissä ristiriitoja. 

Arviointiselostus 

selvitetään ja ennustetaan vaihtoehtojen vaikutukset 	 ________ 

suunnitellaan haitallisten vaikutusten ehkäisy ja rajoittaminen 

vertaillaan vaihtoehtoja 

laaditaan ehdotus seurantaohjelmaksi 

Ympäristövaikutukset selvitetään arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen lausun-
non mukaisesti. Arviointitietojen perusteella saatetaan muuttaa, karsia tai muodos-
taa uusia vaihtoehtoja. Nämä toimet perustellaan selostuksessa. Haitaliisten vai-
kutusten ehkäisy- ja rajoittamistoimenpiteet suunnitellaan vaihtoehdoittain. 
Arviointiselostuksessa voidaan esittää kaikkien, niin ympäristö-, talous- kuin iii-
kenteellisten vaikutusten vertailu. Tielaitoksen ehdotus toteuttamisvaihtoehdoksi 
voidaan esittää arviointiselostuksessa, mutta laki ei edellytä sen esittämistä. 
Arviointiselostuksen laadunarvioinnista on julkaistu opas /10/. 

Arviointiselostus toimitetaan yhteysviranomaiselle, joka tiedottaa siitä kuulutta-
maila, pyytää tarvittavat lausunnot ja mielipiteet sekä laatu oman lausuntonsa 
selostuksen riittävyydestä. Arviointi menettely 
päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa / 	J 
lausunnon selostuksesta Tielaitokselle. 	1 	/ 	Vaitat,, 1 kehgtj 

Arviointiselostuksen 	painatuksessa 	on 
syytä ottaa huomioon, että painoksen on 
oltava riittävä, jotta selostus on saatavilla 
koko hankkeen käsittelyn ajan sekä seu-
raavien suunnitteluvaiheiden aineistoksi ja 
usein suunnitelma-asiakirjojen liitteeksi. 

Yhteysviranomainen 	voi 	edellyttää 
arviointiselostuksesta antamassaan lau-
sunnossa lisäselvitysten tekemistä 
ennen hankkeesta tehtävää päätöstä. 
Selvitykset tehdään yhteysviranomaisen 
edeliyttämällä tavalla. 

vas 

5II Lohja - Saio Ympärjstöjk 	
arvio intisel 

 

/ 	r, 
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vrrn 
1. ohjelman 1-3 kohdassa tarkoitetut tiedot tarkistettuina; 

- tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, maankäyttötarpeesta 
ja liittymisestä muihin hankkeisiiri sekä hankkeesta vastaavasta; 

- hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen 
toteuttamatta jättäminen, ellei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton; 

- tiedot hakkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista 
ja niihin rinnastettavista päätöksistä, tiedot ympäristövaikutuksia 
koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä ehdotus 
tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta; 

2. selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin 
sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttää ja 
ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin, 

3. hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset rakaisut, kuvaus toiminnasta, 
kuten tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, Ii ikenteestä, 
materiaaleista ja arvio jätteiden ja päästäjen laadusta ja määristä; 

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

5. selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen 
ympäristävaikutuksista, käytettyjen tietojen mandollisista puutteista ja 
keskeisistä epävarmuustekijäistä mukaan lukien arvio mandollisista 
ympäristäonnettomuuksista ja niiden seurauksista; 

6. selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta 

7. ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia 
ympäristävaikutuksia; 

8. ehdotus seurantaohjelmaksi, sekä 

9. yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto 1-8 kohdissa esitetyistä 
tiedoista. 

' 	 Suunnitelman ympäristövaikutuksia tarkennetaan YVAn jälkeen niin, että haitallisten 
-. 	 vaikutusten ehkäisemis- ja rajoittamistoimenpiteet voidaan suunnitella yksityiskoh- 

• 	 taisesti. Seurantaohjelmaa tarkennetaan yleissuunnitelmaa viimeisteltäessä. Tie- 
- 	 suunnitelmassa laaditaan tarkka seurantaohjelma. 

4.5 YVA päätöksenteossa 

arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto liitetään päätäsasiakirjoihin 

yleis- ja tiesuunnitelmassa on kerrottava, miten arviointi on otettu 
suunnittelussa huomioon 

tiesuunnitelman vahvistamispäätästä ei saa tehdä ennen 
YVA-menettelyn päättymistä 

vahvistamispäätäksessä on kerrottava, miten arviointiselostus 
ja yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon 

Mikäli YVA on tehty tarveselvitys- tai yleissuunnitelmavaiheissa, liitetään arvioin-
tiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto myös seuraavien suunnitteluvaiheiden 
päätäsasiakirjoihin. 
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Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta sii-
hen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuk-
sen ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon. Hanketta koskevasta päätök-
sestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen 
lausunto on otettu huomioon. 

Alueellisella ympäristökeskuksella on valitusoikeus tieviranomaisen tai liikennemi-
nisteriön tekemästä hankkeen toteuttamista koskevasta päätöksestä, mikäli arvioin-
timenettelyä ei ole suoritettu (YVAL 17 §). Myös ne, joilla muutoinkin on oikeus 
hakea päätökseen valittamalla muutosta, voivat valituksessaan vedota siihen, ettei 
arviointimenettelyä ole suoritettu. 

Tiehankkeen toteuttamisen edellyttämät luvat /15/: 

• tiesuunnitelman vahvistuspäätös 
• kaavat: 

tiehanke ei saa olla ristiriidassa vahvistetun detaljikaavan kanssa tai 
vaikeuttaa seutu- tai yleiskaavan toteuttamista 

• ympäristölupa: 
kaatopaikka, kivenmurskaamo ja -louhimo, asfalttiasema ja muu niihin 
verrattava laitos tai varasto (Ympäristölupalaki 2 §) 

• kunnanhallituksen toimenpidelupa: 
kaivamis-, louhimis- tasoittamis-, puiden kaato- ym. toimenpiteisiin 
toimenpidekieltoalueella, kun on kyseessä liitännäisalue, työn aikainen 
tienpitoaineen otto ja läjitysalue (Rakennuslaki 1 24a §) 

• kunnanhallituksen lupa: 
tienpitoaineen ottamiseen vahvistetuilta liitännäisalueilta, tietyön ai kaisilta 
ottopaikoilta ja läjitysalueilta muualla kuin toimenpidekieltoalueilla 
(Maa-aineslaki 1 §, 4 § ja 7 §) 

. rakennuslautakunnan toimenpidelupa: 
jos rakennusjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, sillan, meluesteen tai 
muiden ympäristökuvaan merkittävästi vaikuttavien rakennelmien 
pystyttämiseen, ellei vahvistetun kaavan mukaan tai kunta hyväksynyt 
tielain mukaisessa käsittelyssä (Rakennusasetus 50 §) 

. vesioikeuden lupa: 
maankamaran ainesten ottaminen tai muu toimenpide (tien tekeminen, 
soranottopaikan perustaminen), jos siitä voi aiheutua pohjaveden saannin 
vaikeutuminen tai pohjavesiesiintymän huonontuminen tai heikkeneminen 
(Vesilaki 1 luku, 18 §), vesistön pilaamiskiellosta poikkeaminen (Vesilaki 
1 luku 19 §), penkereen ja sillan rakentaminen (Vesilaki 2 luku 1 § ja 2 §) 

• museovirasto: 
jos tiensuunnittelu koskee kiinteitä muinaisjäännöksiä, on asiasta 
viipymättä neuvoteltava museoviraston kanssa. Ellei asiasta päästä 
yksimielisyyteen, alistaa museovirasto sen valtioneuvostolle 
(Muinaismuistolaki 13 §) 

• oikeus liitännäisalueeksi tarvittavaan alueeseen: 
alueelliselta ympäristökeskukselta, ellei oikeuksista ole päätetty 
tiesuunnitelmassa (Tielaki 30 §) 

• ympäristönsuojelulautakunnan lupa: 
laskuojan perustaminen toisen maalle ellei maanomistaja anna lupaa 
(Tielaki 30 §, vesilaki 6 luku 12 § ja 20 luku) 
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5 
Ympäristövaikutusten arvioinnin 
osatehtävät 
Suunnittelutyöhön sisältyvät tehtävänanto, suunnittelun valmistelu, suunnittelu, 
raportointi ja suunnitelman käsittely. Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät työt 
ovat suunnittelussa mukana alusta lähtien. 

Suunnittelun työvaiheet ja ympäristövaikutusten arviointi 

• 	[II lii 	1! 

Tehtävänanto 	 arvioinnin ja vuoropuhelun 
r hankkeen tavoitteet 	»- 	 laajuuden määrittely 

tyon paasisalto 

Suunnittelun valmistelu arvioinnin ja vuoropuhelun 
i lähtökohtien selvittäminen laajuuden tarkennus 

toimintasuunnitelma arviointityön ohjelmointi 
konsulttitoimeksianto tarvittavan ympäristöasiantuntemuksen 
- tarjouspyyntö määrittely 
- tarjouksen arviointi 

Suunnittelu 	 • vaihtoehtojen muodostaminen 
ympäristövaikutukset huomioon ottaen 
ympäristövaikutusten selvittäminen 

1 haittojen ehkäisy ja lieventäminen 

Raportointi 	 ympäristövaikutusten 
a suunnitelma-asiakirjat 	 kirjaaminen suunnitelmaan 

Suunnitelman käsittely 	 ympäristönäkökohtien 
lausunnot 	 Il 4 	esittäminen 

1 päätösesitys 
päätös 
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5.1 Tehtävänanto ja suunnittelun valmistelu 

Tehtävänantovaiheessa määritellään karkeasti ympäristövaikutusten arvioinnin laa-
juus. Myös vuoropuhelun tavoitteet sekä tavat määritellään alustavasti. Tässä vai-
heessa on oltava selvillä tarvitaanko YVA. 

Työn alussa laaditaan toimintasuunnitelma, jossa ohjelmoidaan ympäristövaikutus-
ten arviointityö osaksi hankkeen suunnittelua. Jotta ympäristövaikutusten selvittä- 
minen palvelisi suunnittelua mandollisimman tehokkaasti, määritellään suunnittelun " 
aikaiset tärkeät ratkaisut ja vastaavasti se ympäristötieto, joka silloin on oltava saa- 
tavilla tätä päätöstä varten. Tällaisia vaiheita ovat esimerkiksi tavoitteiden ja vaihto-
ehtojen muodostaminen seka vaihtoehtojen vertailu Ymparistovaikutusten arvioin-
nissa tarvittava erikoisasiantuntemus maaritellaan tassa vaiheessa 

Tarjouspyyntöön liitetään tiedot ympäristövaikutusten arvioinnin laajuudesta, jotta 
tarjouksen tekijä voi ottaa huomioon arvioinnin vaatiman ajan ja resurssit. Tarjous-
pyynnössä esitetään yleispiirteisesti ympäristövaikutusten arviointityön laajuus ja 
painopisteet, tarvittava ympäristöasiantuntemus, vuorovaikutuksen tavoitteet ja 
vuorovaikutustavat. 

Ympäristöasiantuntemukselle annetaan painoarvoa tehtävän suorittajan valinnassa. 
Varsinkin YVA-hankkeiden, muiden vaikutuksiltaan merkittävien ja ympäristäasioil-
taan ristiriitaisten hankkeiden tarjousten arvioinnissa käytetään ympäristöasiantun-
temusta. 

Suunnittelu ajoitetaan 
niin, että tarvittavat 
maastose/vitykset 
voidaan tehdä 
kesäkaudella. 

Ympäristövaikutusten arviointi etenee periaatteessa samalla tavalla kaikkien 
hankkeiden tarveselvitys-, yleissuunnitelma- ja tiesuunnitelmavaiheissn 
Arvioinnin osatehtävien painotus kuitenkin muuttuu. Suurissa tai vaikutuksi[ 
taan merkittävissä hankkeissa osatehtävät erottuvat selkeämmin. Pienissä ja 
vaikutuksiltaan vähäisissä hankkeissa osatehtäviä voidaan yhdistää. 

e' 
«te 	«e\ 

e€ 	 e'' ,4'Ø 	 , 
• • • Suunnittelutyön rajaaminen 
• • • Nykytilan kuvaus 

• • • Tavoitteiden asettaminen 

• • • Vaihtoehtojen muodostaminen 

• • • Vaikutusten tunnistaminen 

• • • Vaikutusten rajaus 

• • • Vaihtoehtojen vertailu 
• • • Vaikutusten ennustaminen ja merkityksen määrittely 
• • • Haittojen lieventämisen suunnittelu 

• • • Vaihtoehtojen vertailu 

• • • Suunnitelman tarkentaminen 
• • • Vaikutusten tarkentaminen 
• • • Haittojen lieventämisen tarkentaminen 
• • LILrtEu 	 -- 	 - 
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5.2 Suunnittelu 
Tiehankkeen suunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi ovat jatkuvassa kytken-
nässä toisiinsa. Arvioinnin perusteella vaihtoehtoja voidaan muuttaa, karsia tai muo-
dostaa lisää. Haittojen ehkäistään ja lievennetään koko suunnittelun ajan. 

5.2.1 Suunnittelutyön rajaaminen 

Nykytilan kuvaus 

kuvataan alueen asutus ja arvokkaat kohteet 

kuvataan alueen sosiaalinen ja toiminnallinen luonne IL 	L 	tiedot kerätään julkaisuista, viranomaisilta ja paikallisilta tahoilta 

Vaikutusten arvioinnissa kuvataan ensimmäiseksi suunnittelualueen nykytila. Se 
sisältää tiedot asutuksesta ja alueen arvokkaista kohteista sekä kuvauksen alueen 
sosiaalisesta ja toiminnallisesta luonteesta. Tietoja kerätään niin laajalta alueelta, 
että ne kattavat varmasti hankkeen vaikutusalueen. Tielaitoksessa on käytössä 
koko Suomea kattavina paikkatietoina aineistoja rakennuskannasta ja väestöstä, 
arvokkaista luonto- ja maisema-alueista sekä pohjavesialueista /12/. 

Edellisten suunnitteluvaiheiden aineistoa käytetään pohjatietona. Tiedot tarkiste-
taan. Osa lähtötiedoista on saatavissa julkaisuina, osa on kerättävä maakunnalli-
sesta liitosta, kunnasta, maakuntamuseosta, museovirastosta, alueellisesta ympä-
ristökeskuksesta ja mandollisesti muilta asiantuntijoilta. Tiepiirien omiin ja alueellis-
ten ympäristökeskusten laatimiin ympäristön tilaselvityksiin on koottu merkittävä 

• 	kylät ja asutus 
Tiedot kootaan paikkatiedoista ja karttatulkinnalla sekä päivitetään, 
mikäli maankäytössä on tapahtunut muutoksia. Väestötiedot, 
tilastokeskuksen ruutuaineisto ja taajamien rajat ovat käytössä 
Tielaitoksessa. 

• 	valtakunnallisesti arvokkaat luonnonsuojelu- ja maisema-alueet 
sekä niitä koskevat ohjelmat 

• 	seudullisesti arvokkaat alueet ja kohteet 
Ne on mainittu seutukaavassa ja maakunnallisten liittojen tekemissä 
selvityksissä. Materiaalin saa maakunnallisesta liitosta ja uusimmista 
alueista myös alueellisesta ympäristökeskuksesta. 

• 	paikallisesti arvokkaat alueet ja kohteet 
Tiedot ovat kunnan selvityksissä ja kaavoissa, jotka saa kunnan 
ympäristö- ja kaavoitustoimesta vastaavi Ita. 

• 	merkittävät muinaismuistot ja kulttuurihistorialliset kohteet 
Tiedot saa maakuntamuseosta ja museovirastosta. 

• 	tärkeät pohjavesialueet 
Pohjavesialuekortit karttoineen saa alueellisesta ympäristökeskuksesta. 
Alueiden rajat, tunnukset, luokat ja nimet ovat käytössä Tielaitoksessa. 

• 	suuret yhtenäiset metsäalueet 
Ne rajataan peruskartan avulla. 

• 	tärkeät vesistöt ja vesistöyhteydet 
Tiedot kootaan alueellisesta ympäristökeskuksesta ja 
peruskarttatulkinnalla. 
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osa lähtöaineistosta. Suunnittelun aloituskokouk-
sessa voi viranomaistahoja pyytää toimittamaan 
hallussaan olevat lähtötiedot. 

Inventointitietoja tarkistettaessa on syytä ottaa 
huomioon, että luonnonsuojelulakia, vesilakia ja 
metsälakia muutettiin 1996. Luonnonsuojelulain 
muutoksessa lisättiin mm. suojellut luontotyypit, 
maiseman suojelu ja rantojen suojelu, vesilaissa 
laajennettiin pienvesistöjen suojelua ja metsäla-
kun otettiin monimuotoisuuden säilyttämistä 
koskevat säännökset (vrt. liite 1). 
Nykytulan kuvauksen toinen vaihe on hahmot-
taa alueen sosiaalinen ja toiminnallinen 
luonne. Alueella on erilaisten toimintojen 
verkko, johon kuuluvat elinkeinoelämän, työ-
paikkojen, vapaa-ajanvieton ja ihmissuhtei-
den verkostot. Suunnittelun aluksi asiat sel-
vitetään yleispiirteisesti. Tietoja voidaan täy-
dentää myöhemmin. 
Alueella toimivien yhdistysten paikallistun-
temusta on syytä hyödyntää. Tällaisia 
yhdistyksiä ovat mm. luonto-, lintu-, ympä-
ristö-, metsästys- ja riistanhoito-, kulttuuri- 

asukas- ja kotiseutuyhdustykset sekä 
partiolaiset ja 4H-kerho. Seudulla tai paik-
kakunnalla arvostettavat asiat saadaan 
suunnitteluun vain paikkakuntalaisten 
kanssa keskustelemalla. Alueen asutuk-
sen ja yhteisöjen kartoitus luo pohjan 
myös vuoropuhelun järjestämiselle. 

PILVE 

"It se  

IP 

/ 
)IStÖflfl,ak, 

Tervamj 

Nykytilatietoja voidaan joutua täydentä-
mään maastoinventoinneilla. Inventoin-
neista päätetään vaikutusten rajauksen 
yhteydessä, jolloin määritellään jatkossa 
asiat. 

Sosiaalisen 
Ympär/st tek,jö/t 

selvitettävät 
(1/7-4 VI/// Lep/stöflmäk.K 

I.1 1! [Ii1 1ik1] 1 1 iiiitsTii1Iit. 

• millainen on suunnittelualueen maasto, luonto ja asutus? 

• millainen on alueen historia? 

• kuka alueella asuu? 

• mitkä ovat alueen pääelinkeinot? 

• mitkä asiat ja alueet ovat tärkeitä ja miksi? 

• miten - minne - miksi ihmiset liikkuvat? 

• 	milloin on viimeksi suunniteltu tietä tai jotain muuta, 
miten ihmiset ovat suhtautuneet suunnitteluun silloin 
ja millainen suunnittelukulttuuri kunnassa vallitsee, 
onko kunnassa ollut esim. maankäytön 
suunnitteluun liittyneitä osallistumiskokeiluja? 

Katso myös Ympäristötiedot ja tietolähteet tiensuunnittelussa TIEL 2150002 



uilla 
rnyotavalkulelaan hyvän 
sosiaalisen ympäristön 

säilymiseen 
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Tavoitteiden asettaminen 

asetetaan hankkeen ja suunnittelun tavoitteet 

hahmotetaan suunnittelun reunaehdot 
II 	tavoitteet muodostetaan yhdessä suunnitteluun osallistuvien tahojen kanssa 

Kaikissa hankkeissa asetetaan liikenteeseen, talouteen ja ympäristöön liittyvät 
tavoitteet. Hankkeen ja suunnittelun ympäristötavoitteet voivat olla valtakunnallisia, 
seudullisia tai paikallisia. Tavoitteita hahmotettaessa otetaan huomioon ohjelmata-
son ja aikaisempien suunnitteluvaiheiden tavoitteet ja reunaehdot hankkeelle ja 
suunnittelulle. Suunnittelun yleiset ympäristötavoitteet voidaan johtaa Tielaitoksen 
ympäristöpoliti i kasta ja toimenpideohjelmasta /13,14/. Erityiset tavoitteet koskevat 
juuri kyseistä hanketta ja suunnittelualuetta. 

Tavoitteet kertovat sen, mitä asioita suunnittelussa pidetään tärkeinä, mitä halutaan 
säilyttää ja mitä kehittää. Tavoitteista sovitaan suunnitteluun osallistuvien tahojen 
kanssa. Tavoitteet saattavat muodostua ristiriitaisiksi, sillä eri osapuolilla, kuten eri 
viranomaisilla ja kansalaisilla saattaa olla toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Tavoit-
teiden erilaisuus johtaa erilaisten vaihtoehtojen muodostamiseen. 

Esimerkki suunnittelun ympäristötavoitteista 
(Vt 4 välillä Räinänperä-Pohjois-li) 

Liikenteelliset ratkaisut 	
Liikenteelliset ratkaisut tukevat 

tukevat nykyistä ja suunniteltua 	
lin kehittamistä osana 

maankäyttö- ja yhdyskuntarakennetta 	
Oulun seutua 

Arvokkaiden  

Suunnittelu tukee 	 luonto- ja kulttuurikohteiden 
säästeliästä maa- 	 ja -alueiden suojeluarvot 
ainesten käyttöä 	 säilytetään 

Uudet tieyhteydet sopivat 
hyvin alueen maisema- 
rakenteeseen, rikkovat 
mandollisimman vähän 
eheitä maisematiloja ja 

sopeutuvat mandollisimman 
hyvin maisema- 

ja taajamakuvaan 

Pohjavesialueet pyritään kiertämään 
ja jos niille joudutaan menemään, 

alueet suojataan 

______ 	Meluhaitan syntyminen 
pyritään ehkäisemään. 

Jos meluhaittoja syntyy, 
ne torjutaan 

meluntorjuntalain 

Pakokaasujen 	edellyttämällä 
tavalla aiheuttamat 

haitat 
minimoidaan 	. 	-. 	- 

Tien ja liikenteen aiheuttama 
estevaikutus pyritään minimoimaan 
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Vaihtoehtojen muodostaminen 

vaihtoehtojen muodostamisen lähtökohtana ovat erilaiset tavoitteet 

ympäristövaikutukset otetaan huomioon jo vaihtoehtojen 
muodostamisvaiheessa 

Tavoitteet, alueen ympäristö ja edellinen suunnitteluvaihe ovat lähtökohtana vaihto-
ehtojen muodostamisessa. Vaihtoehtojen muodostaminen, vaikutusten tunnistami-
nen ja rajaus tukevat toisiaan, sillä vaihtoehtojen ympäristövaikutukset yritetään 
saada jo muodostam isvai heessa mandollisimman myönteisiksi. Selvästi toteutta-
miskelvottomat vaihtoehdot voidaan jättää pois jatkotarkastelusta, mutta karsimi-
nen on perusteltava. 

Uuden tien suunnittelua koskevissa hankkeissa vaihtoehtoja ovat tavallisesti nykyti-
anne säilyy, nykyisten yhteyksien parantaminen ja erilaiset kehittämisvaihtoehdot. 
Nykyisen tien parantamista koskevissa hankkeissa tarkastellaan yleensä nykyti 
anne säilyy -vaihtoehtoa ja parantamisen eritasoisia vaihtoehtoja. YVA-hankkeen 
'hanketta ei toteuteta' -vaihtoehdolla tarkoitetaan nykytilanne säilyy-vaihtoehtoa 
sekä ainakin yhtä nykyisen yhteyden parantamisvaihtoehtoa. 

Nykytilanne säilyy 	Nykyisen tien parantaminen 	Moottoriliikennetie 
	 Mottoritie 

0 

Nykytilanne säilyy 
-vaihtoehto 
(0-vaihtoehto) 

Nykytilanne säilyy-vaihtoehto 
kertoo, kuinka kauan nykyinen tie 

riittää liikenne-ennusteiden 
mukaan, 

ilman mitään toimenpiteitä. 
Maankäytön ja liikenteen 

muutokset sekä muu kehittyminen 
otetaan huomioon. Samoin 

voidaan ottaa huomioon muun 
liikenneverkon todennäköinen 

kehitys. Lukuun otetaan sellaiset 
hankkeet, 

joiden toteuttamisesta on jo 
päätetty. Tämä vaihtoehto 

esitetään aina 
vertailuvaihtoehtona. 

Uusi tie 
Uuden tien suunnittelussa 

tarkastellaan useita linjaus- 
vaihtoehtoja. Rajausvaiheessa riittää 

vaihtoehtoisten maastokäytävien 
esittäminen. 

Nykyisen tien parantaminen 
(0+ vaihtoehto) 

Vaihtoehto kertoo, miten nykyisiä yhteyksiä voidaan parantaa. Vaihtoehtoja voi 
olla useita. Tavoitteena voi olla myös liikennetarpeeseen vaikuttaminen. 

Vaihtoehto voi sisältää ajoneuvoliikenteen vähentämiseen tähtääviä toimia, 
kuten kevyen liikenteen edellytysten ja liityntäliikenneratkaisujen parantamisen. 

Liikkumistarve pyritään tyydyttämään muulla tavalla kuin uuden tien 
rakentamisella. 

Tällainen tarkastelunäkökulma on esillä etenkin liikennepolitiikan ja yhdyskuntien 
suunnittelussa, mutta näkökulma voidaan ottaa huomioon myös yksittäisten 

hankkeiden suunnittelussa. Vaihtoehtoja voi muodostaa myös erilaisista 
liikenteen kehittymisen skenaarioista. 

•i 
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Vaikutusten tunnistaminen 

tunnistetaan vaikutukset 

rajataan vaikutusalue alustavasti 

Hankkeen ja sen vaihtoehtojen kaikki mandolliset vaikutukset koetetaan tunnistaa. 
Vaikutusalue rajataan alustavasti. 

Hankkeen liikenteellinen vaikutusalue ulottuu sinne, missä liikenteen määrä tai muut 
ominaisuudet muuttuvat olennaisesti. Vastaavasti esimerkiksi melulla ja luontovai-
kutuksilla on omat vaikutusalueensa. Hankkeen vaikutusalue rajataan siten, että se 
kattaa alueen, jolla ympäristön muutokset todennäköisesti ovat merkittäviä. 

ovat pääosin suunnittelualueen asukkaisiin kohdistuvia. Suunnittelu voi 
aiheuttaa epätietoisuutta, uhkan ympäristön muuttumisesta ja maan 
menetyksestä, kiinteistöjen hinnat saattavat muuttua. Tämä vaikuttaa 
ihmisten tulevaisuuden suunnitelmiin. Vaikutuksia voidaan vähentää 
avoimella ja vuorovaikutteisella suunnittelulla, jolloin ihmiset ovat 
tietoisia suunnittelun etenemisestä, hankkeen toteuttamisen 
todennäköisyydestä ja ajankohdasta sekä omista mandollisuuksistaan 
vaikuttaa siihen. 

akentamisen vaikutukset 
ovat etenkin työmaan vaikutuksia. Työt aiheuttavat melua, tärinää, 
pölyhaittoja ja luontovaikutuksia. Kulku muuttuu rakentamisen aikana ja 
työmaa voi olla esteenä liikkumiselle. Rakentamiseen tarvitaan maa- ja 
kiviaineksia ja siinä toisaalta syntyy ylijäämämassoja. Rakentamisaika 
on alueen asukkaille ja siellä toimiville sopeutumisaikaa uuteen 
tilanteeseen. Työn aikana on vähintään tiedotettava rakentamisen 
etenemisestä. Samanaikaisesti rakentamisen aikaisia haittoja 
vähennetään kaikin mandollisin keinoin. 

käytön aikaiset vaikutukset 
ovat itse tien, liikenteen ja kunnossapid 
vaikutusten 

arviointi muodostaa yleensä -- 
ympäristöselvitysten 	pää- _____ 
osan. Tie ja liikenne vai- 
kuttavat niin alueella toi 
mivien elämään, yhdys- 
kunnan kehitykseen j 
luontoon 	kuin 	luon- - 

nonvarojen käyttöön- 
; 	 - 

km 	Kunnossapito - 

vaikuttaa 	ympäris- - 

töön 	mm. 	kasvilli- - 

suuden hoidon ja talvisuolauksen kautta. 
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Vaikutusten rajaus 

tarkastelu rajataan merkittäviin vaikutuksiin 

myos epavarmat vaikutukset selvitetaan 
määritellään, miten vaikutukset arvioidaan 

muiden viranomaisten ja kansalaisten osuus rajauksessa on tärkeä 

Vaikka arvioinnin alussa tunnistetaan kaikki mandolliset vaikutukset, ei ole miele-
kästä selvittää kaikkea. Tarkastelu rajataan sellaisiin vaikutuksiin, joilla on merki-
tystä suunnittelun aikana tehtävien ratkaisujen kannalta ja toteutettavasta vai htoeh-
dosta päätettäessä. 

Osa vaikutuksista selvitetään aina. Näitä ovat melutasot ja, mikäli väylän 
KVL ennustetaan nousevan yli 8000 ajon./vrk, pakokaasupäästöt. Näiden avulla 
arvioidaan vaikutuksia ihmisiin ja luontoon. Suunnittelussa selvitetään aina myös 
hankkeen vaikutukset valtakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaisiin luonto-, mai-
sema- ja kulttuuriperintökohteisiin ja tärkeisiin pohjavesialueisiin. Merkittävien vai-
kutusten lisäksi selvitetään tarkemmin niitä vaikutuksia, joista ollaan epävarmoja. 
Epävarmuus voi johtua nykytilannetta kuvaavan tiedon puutteesta. Tietoja täyden-
netään esimerkiksi maastoinventoinnein ja haastattelemalla paikkakuntalaisia ja 
asiantuntijoita. Jos vaikutukset eivät selvitysten jälkeen osoittaudu merkittäviksi, 
voidaan ne jättää vaihtoehtojen vertailusta pois. 

Ympäristövaikutusten arviointia tekevä asiantuntija tai suunnitteluryhmä voi tehdä 
alustavan rajauksen, mutta rajausprosessiin pitäisi liittyä keskustelu muiden viran-
omaisten ja kansalaisten kanssa. Suunnitteluryhmän pitäisi tiedostaa ja selvittää 
sellaiset vaikutukset, joita eri osapuolet pitävät päätöksenteon kannalta tärkeinä. 

Rajausvaiheessa määritellään, mitä lisätietoja tarvitaan ja miten ne hankitaan jatko- 
suunnittelun aikana. Vaikutusten ja vaihtoehtojen rajaus on syytä myös perustella 
suunnitelmassa. Rajaus tehdään suunnittelutyön alussa ja tähän vaiheeseen 
voidaan edetä nopeastikin. YVA-hankkeiden rajaus tehdään arviointiohjelmavai-
heessa. 

Merkittävyyden määritteleminen on vaikutusten arvioinnin 
ratkaisevimpia tehtäviä. Merkittävyys vaikuttaa siihen, 
miten laajaan vaikutusten arviointiin päädytään ja mitkä ovat 
ne vaikutukset, joiden valossa hankkeen tarpeellisuutta ja vaihtoehtoja 
punnitaan. Merkittävien vaikutusten määrittely on käytännössä 
kompromissi asiantuntijoiden, viranomaisten ja kansalaisten näkemyksistä. 
Merkittävien vaikutusten löytämiseksi tarvitaan sekä tieteellistä 
ja teknistä tietoa että keskustelua eri osapuolten välillä. 

Merkittävien vaikutusten määrittelemiseen vaikuttavat hankkeen 
ja suunnittelualueen erityispiirteet. Mikä on merkittävää 
yhdessä hankkeessa, ei välttämättä ole sitä toisessa. 
Merkittävyyden määrittely on subjektiivista ja riippuu arvioitsijan 
arvomaailmasta. Päätöksenteon avoimuuden pitäisi paljastaa, 
tehdäänkö päätökset niiden merkittävien vaikutusten pohjalta, 
joihin arviointi on rajattu. /9/ 



Eläimille tarkoitettu 
alikulku, vihersilta ja 
uuden linnunpesän 
rakentaminen tuho utuvan 
tilalle ovat esimerkkejä 
tien aiheuttamien haittojen 
vähentämisestä. 
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5.2.2 Vaihtoehtojen vertailu 

Vaikutusten ennustaminen ja merkityksen määrittely 

täydennetään puuttuvat nykytilatiedot 

arvioidaan vaihtoehtojen aiheuttamat muutokset ja muutosten merkitys 	j 
vaihtoehtojen vaikutuksista muodostetaan kokonaiskuva 	 j 
tiedon puutteet ja epävarmuudet tunnistetaan 

Ympäristövaikutukset selvitetään vaihtoehdoittain. Tässä vaiheessa täydennetään 
puuttuvia nykytilatietoja maastossa ja haastatteluin. Vaikutusten arvioinnissa käyte-
tään hyväksi tietoja ja kokemuksia toteutettujen tiehankkeiden vaikutuksista. Tielai-
toksen ympäristön tilaselvitykset antavat myös tietoa vaikutuksista. 

Joidenkin vaikutusten ennustamisessa voidaan käyttää matemaattisia malleja. Mal-
leja on kehitetty mm. liikennemäärien, melun, päästöjen, pitoisuuksien ja pohjave-
sien suolaantumisen arviointiin. 

Ympäristövaikutuksista arvioidaan muutos, jonka kukin vaihtoehto aiheuttaa. 
Tämän jälkeen arvioidaan muutoksen merkitys eli mitä muutos tarkoittaa. Vaikka 
osa vertailtavista tekijöistä ilmaistaan määrällisesti, kuten liikennemäärät, hankkeen 
kustannukset ja pakokaasupäästöt, on näidenkin muutosten laadullinen merkitys 
arvioitava. Muutoksen merkitystä arvioidaan eri intressiryhmien kannalta. Myös vai-
kutusalueen rajaus tarkennetaan. Vaihtoehtoja voidaan kehittää vaikutusten arvioin-
nin tulosten perusteella. 

• mitä muutoksia vaihtoehdon toteutumisesta aiheutuu 
• mihin ja kehen muutokset kohdistuvat 

• mikä on muutoksen merkitys 

Koska vaikutusten arviointi on ennustamista, on epävarmuustekijät ja tiedon puut-
teet tuotava esiin. Vaikutusten merkityksen arviointi pohjautuu nykyisiin arvostuk-
sun, vaikka arvot saattavat olla toiset hankkeen toteuttamisajankohtana. Muutosten 
ennustamiseen liittyy tavallisesti herkkyystarkastelu, jolloin voidaan todeta, miten 
su unnitteluperusteiden tai ennustam isessa käytettyjen taustaoletusten muutokset 
vaikuttavat lopputulokseen. 

Haittojen lieventämisen suunnittelu 

H 	haittojen ehkäisy ja lieventäminen suunnitellaan vaihtoehdoittain 

toimenpiteiden tehokkuus arvioidaan 

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen liittyy vaihtoehtojen suunnitteluun. 
Niistä aiheutuvat kustannukset ovat osa vaihtoehtojen rakentamis- ja kunnossapito- 
kustannuksia. Haittojen vähentämistoimenpiteistä ja tavoiteltavasta tasosta neuvo-
tellaan tapauskohtaisesti ainakin alueellisen ympäristökeskuksen ja kunnan kanssa. 
Suunnitelmaraportissa kerrotaan ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteiden valintape-
rusteet ja toimenpiteiden arvioitu tehokkuus. 
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Osa haittojen torjunta- ja lieventämistoimenpiteistä on vakiintunutta toimintaa, 
kuten meluntorjunta, pohjavesien suojaaminen ja tien maisemaan sovittaminen. 
Uudempaa on tien pirstomisvaikutuksen vähentäminen parantamalla eläinten liikku- 
mismandollisuuksia eläintunnelien tai -putkien avulla, rakentamalla maasilta tai nor- 
maalia leveämpiä alikulkuja metsäautoteiden kohdalle, linjaamalla tie tunneliin tai 
rakentamalla vihersiltoja. 

Asutus- ja 
kulttuurimaisema 

Rakennettu ympäristö ja 
maankäytön muutokset 

Melu 

Virkistys 

Kulttuurimaisema 

Pohjavedet 

Röisuo 

Röisuon metsäalueen yhtenäis 

Eläimistö 

Kasvillisuus 

Vertailu 

vaikutuksia vertaillaan vaihtoehdoittain 
vaikutukset esitetaan myos eri ntressiryhmien kannalta 

arvioidaan miten hyvin tavoitteet täyttyvät 

Vaihtoehtojen vertailussa tiivistetään vaikutusten arvioinnin aineisto päätöksentekoa 
varten. Vertailun tavoitteena on selkeyttää päätöksentekotilannetta. Suunnitelmara-
portissa esitetään ympäristövai kutukset yhdessä liikenne- ja talousvaikutusten 
kanssa, jotta hankkeen vaikutuksista muodostuu kokonaiskuva. 

Päätöksentekotilannetta valaistaan kuvailemalla vaikutuksia ja niiden merkitystä. 
Vaikutuksia tarkastellaan myös eri i ntressiryh mien kannalta. Vaikutuksia verrataan 
tavoitteisiin ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista. 

Vertailu voidaan kiteyttää taulukkomuotoon. Vaikka tietoa tiivistetäänkin, asioita ei 
ole syytä yksinkertaistaa liikaa. Vaihtoehdoista ja vaikutuksista vallitsevat ristiriitai-
setkin näkemykset tuodaan esiin. Myös vaikutusten arvioinnin epävarmuudet ja tie-
don puutteet kerrotaan 

Nykytilanne säilyy -vaihtoehto on yleensä mukana lopullisessa vaihtoehtojen vertai- 	Riistanhoito ja metsästys 

lussa. Hankkeissa, joissa vaihtoehtona on uuden tien rakentaminen, on tavallisesti 
myös yksi tai useampia parantamisvaihtoehtoja mukana vertailussa. 

Vertailupituus 

5.2.3 Suunnitelman tarkentaminen 	 Liikennemäärä, 2010 

Nopeusrajoitus 

Vaikutusten ja haittojen lieventämisen 	 Tieverkon jäsentely 

tarkentaminen 	 Kevyt liikenne 

Vaihtoehtojen vertailun perusteella valitun vaihtoehdon vaikutuksia tarkennetaan ja 	
Tien liikennöitävyys 2010 

haitallisten vaikutusten torjunta ja lieventäminen suunnitellaan yksityiskohtaisem- 	Liittymien kuormitus 

min. 	 Henkilövahinko- 
onnettomuuksia 2010 

Seurannan suunnittelu 	 •F1[.iI 

Rakennuskustannukset 
Seurannalla tarkoitetaan ennen ja jälkeen rakentamisen kerättävää tietoa, jolla 
hankkeen aiheuttamat todelliset muutokset voidaan selvittää ja haitallisia vaikutuk- 	Kustannukset, 2000 

(sis. ajo-, kunnossapito- ja 
sia vähentää. Seurantaa tarvitaan, jos ollaan epävarmoja vaikutusten suuruudesta 	päästökustannukset) 
tai halutaan selvittää lieventämistoimien tehokkuutta. Suuressa osassa hankkeita 
seurannan järjestämiseen ei ole erityistä tarvetta. 	 Hyötykustannussuhde 

Alustava seurantaohjelma laaditaan yleissuunnittelun yhteydessä ja siinä määritel- 	_______________________ 
lään yleispiirteisesti, 	 _________________________ 

seurattava vaikutus ja seurantakohde, 	 Sarvilanden asukkaiden 

seurantamenetelmät, 	
enemmistö 

seurantakertojen määrä ja seurannan kesto, 	
Gislarbölen asuukkaat 

seurannan raportointi, 	
'Luonto" 

mandolliset seurantatietojen perusteella tehtävät lieventämistoimet. 	
Elinkeinoelämä 
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Esimerkki vertailutaulukosta (Vt 7 Loviisa-Koskenkylä) 

VE 0 	VE 0+ 	VE 1 	VE 2 	VE 3 
	

VE4 

- ei inaonkäyrein - o maonkäytön ei nraankäytäe - ei rnaankäytkn - ie maankäytite 
rnuutospaineita maotospainelta muutospalnelta mvutnspaieelta muvtospalneita mnortehiiikeneohm, ja 

flnnakhaiStlen väliin 

- rnoiuoivaeila ei taloja - melualveeia ei taloja - erelivaiveella ui taloja -. ereivalveelta ei teloja - nreloalueulia ei taloja - mulvalveelia ei taloja 

lähivvhintysrnandoliinvvdet - iähialrtristysrnehdollisuudet - iähioirkistysnrandollläuudet eivät - iähioirtvistysmandoiiauvdst eivät - iähloirhlstysrnandoitsuuitet eivät - lätrivitlnistysmehdollinvudet 
eivivt heikknnn eivät hOikkene heikkone. rnavotoratsaotua- 

tnanduitivuudet heikkenavät 
heikkona, rnaaoruratoantos- 
rnehdolhsvuvtet heikkenevät 

lroikkaoe. rnaanturatoantvs- 
nrandoiisuudet heilrkeeuvät 

helkk000uät huomattavasti 
Lägeenairnoetia 

Lhgernnalrnvnilia Lägeinivlineniie Lägennalrneniila 

kaiken noin kriomntnn päässä 
Nornsa,viauin kartanon 

- tie kulkee noin kilnrnetnn päänsä 
Norrsarviaxin kartanon 

- tie kulkee noin kliornetrrn päässä 
Nurttarviauin kartanon 

-00 kiäken noin kiioinetnn päässä 
Noreeaiviaoin kartanon 

tie kulkee noin ioiornetnn päässä 
Norrsarviuxie kartannn 

- tie nhittaa Notnveruieoin kartanon 
päärekeneuknet li 200 m päästä 

taiovlskeskuksoota rainuskeskuksesta tal005keskuksesta tai005keshukSesta talouskeskuksesta peituaUkealio 
mnroäkanneote pitkin rrretsäkannesta pitkin metsäkannanta pitkin rnotsäkanoanta pitkin nratnäkaonaste pitkin 

tlk. 500 eulvaativa noojaon -tlk. 500 rnluaativa suojavs - tlk. 500 rrVuaativenuojaos - tlk. 500 rrvuoatina soojaus -. 	Ik. ¶000 nvloaathva suojavs - tlk. 2100 te/vaativa suoraan 

iii ik, 1300 rrilpervsouojavs - itt iii. 1300 e'/ponussuojaus - III ik. ¶300 rn/peeivssuolavs - III IK ¶300 nvlpneovvuujaus - 

-ei säliy yktanälsenä - eI sälly yhtenäiseeä -ei näuiy yhtenäloenä - ei sältyyhtanälserrä -ei nällyyhtenälneeö - säityv lähes yhtenäinenä 

- rauhaa ja tilaa vaativian - rauhaa ja tilaa vaaoutarr - raahaa ja tIlaa vaatinlen - rauhaa ja tilaa uaatloleis - rauhaa ja tilaa naatlnien - theo nykytianrre 
iäiniapae elinnrandoltisuudot elälnlajioe ehnerandoirisvvdet eläinlejlsu nllnrrratrdoillsuudat alälolajlne eliernatrdoilinuudet oläintajlen oönerandoillnov,det 

herkkenauöt Inolkkeeevät heikkaenoät heikitoeevät heltrkenevär 

- hoonoin veihruehto - hveenln vaihtoehto - huoeoln uaihtoeltto - yrittää rrrovtarrna - ei p1111 - ei yhtä 
palkaliioonti/000dolisaoti palkalrsevtvaeodvilloastl paikellisest/neuduilisevti 

aeookäada alueita arvokkaita alueita arvokkaIta aineita 

.vtavaikvtun hirvion kevät- ja - esteoaikutun hirvien kevät- ja - estovaikutuv hirvien k000t- ja - estevalkutun hirvIen kevät- ja - estovaikutun hirvien kevät-ja - entevaikutus hirvien kevät- jo 
syvsvaeiiukoiille syysunellvksliie 5 	 tvknile syyooaaivkultle syysvaailukoilla oyysvaoliuksiiin 

- haikno tärheirnrrräe - hahmo rärheirninäir - h kuu tärkeimmän - hatkoo tänkelrnrnän - rnetsäothhsen kannalla kehtvotinen - inetsäotykoen kannalta kohtuullinen 
tuioetrtinrisaluaen teloohtirninaluaen taluohhlrnlnalaeen taloehtierisaiuoon uaiht000htn oalht000htv 

-13,ökrmt -13,7km -12,7ttrn -12,8km -12,7km -13.1km 

- 9000-tO 000autue/nrk. - 8000 autoa/otk. - 8000 autoalumsi. - 8000 autoa/etsi, -0000 eutualvmk. - 8000 autnuluih. 

-eölemvin -lti0krrith -lö0kesih -lOOkv'rutr -lOOkirr/k -lOOkmvtl 

rotliaineo ja paikallInen liikenne - pitkäreetkeinen ja paikallinen liikenne 
vekoittuuathiikeone nokoltti.evetlilkenne - ainoastaan pitkänlatkainen liikenne - ainoastaan pitkämettiainen liikenne - ainoastaan pitkämatkainen liikenne - einoantaun pitkämetkainen liikenne 

- liikenne tuvhkeotvrv - liikenne lonuttllnvtta - liikenne suluv kolrtalalsastl - lähenee sojiom kelrtalaleesO - liIkenne ovien ketmtalaleestl - läkaone sujuu koirtalaisesti 
Irorpputsnteina hlupputvnreine holppntvnteina koippotonteina hvippotunteina hslppveottteina 

o,nuleilra tuleville ailreutvvat - slnivteiltätuiloviliealhevtvoat 
- ilittytrrär toimivat - tjitennär toimivat - liittymät tuottivat - hiittymät toimivat 

-6350nfn -69000/0. -4.1 ennJu. -4.1 onnjir. -a.1 onnju. -4.2oenjv. 

- -74 Mmk -88 Mmk -80 Mmk -84 Mmk -82 Mmk 

-05 M k -80 M k -73 Mmk -73 Mmk -73 Mmk -75 Mmk 
jnlo. rinnakkeistion kvstannvvkeetj (siS. tinnakkainhen kontannvumksat( (elo. rtnnakkaintien kvstannvvknetj (sis. mlnnakkaintien kvotannvukoetj 

- Ii 2.0 2.2 2.1 1.8 

tie nn kapea ia njvhkalnen - ieverinetty tie melveiloineon - paras vaihtoehto - myöhemmissä neuvotteluissa - myöhemmissä neuuoselulsSa - huono vaihtoehto 

- meihaittole katkaisee kylän oseittautvnvt yhtä hyväksi Osolnavtvevt yhrö hyväksI 
kuin vaihtoohtv 1 kuin vaihtoehdot rpi 2 

rinne kapea ja rvvhkalnen 
- hli000naa nykytvantaasta - paras vaihtoehto - huonompi vaihtoehto - honnonrpl vaihloehto - huonompi veihtoehtu 

- novteo simm 	vansa 	 ,_ kuin vaihtoehto 1 kuin vaihtoehto 1 koin uuihtvehtu 1 

'horvn la lurnunsvojelvn kannalta 
eron vaihtoehto 0/on ohella 

- ympäristön iv lurmon500leluo kannalta 
paras vaihtoehto 0n Ohella - huonoin vaihtoehto - huono vaihtoehto 

-- 
- huono vaihtuahto 

- - osa 
- 	 -- - 

- he kapea ja tvrvaton - tie kapea ja tvmaton - peräs vaihtoehto - hyvä vaihtoehto - hyvä vaihtoehto - hyvä vaihtoehto 
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Tarkka seurantaohjelma laaditaan tiesuunnitelman yhteydessä. Vesioikeuderi edel-
lyttämät velvoiteseurannat ja pohjaveden seuranta maa-ainesten ottoalueilla mää-
räytyvät lupamenettelyssä. Seurantaohjelmassa tarkennetaan edellä mainittuja 
asioita ja määritellään 

LB' seurannan vastuuhenkilöt ja organisaatio sekä 
miten jatkotoimista sovitaan seurannan päätyttyä. 

Ennen rakentamista 	Rakentamisen aikana 	Liikenteelle avaamisen jälkeen 

-______"! 

''<' 
'/ 	)i 	 } 	4J I 	FJJv 

1 	1 
	

1 	1 	1 	1 	1 
Pohja tiedon 

keruu 
Työmaan 

vaikutukset 
Hankkeen aiheuttamat 

muutokset 

Seurannan pohjatieto kerätään ennen tien rakentamista. Muutosta seurataan liikenteelle avaamisen jälkeen 
ja tarvittaessa myös rakentamisen aikana. Seurantatuloksista hahmottuu muutoksen suunta ja suuruus. 

Jatkotoimista päätetään seurantatietojen perUsteella. /6/ 

5.3 Raportointi ja käsittely 
Suunnitelman käsittelyä ja päätöksentekoa varten kootaan suunnitelmaraportti, 
jossa esitetään myös ympäristövaikutukset. Jos ympäristövaikutuksista on tehty 
erillisselvityksiä, kootaan niiden päätulokset suunnitelmaraporttiin. YVA-hankkeissa 	°engei1eiden vaikutuksia 
laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus. Ympäristövaikutusten yhteenveto 	on seura ttu useassa 
esitetään myös näiden hankkeiden suunnitelmaraporteissa. 	 hankkeessa. 

Suunnitelman käsittely sisältää lausuntojen antamisen, päätösesityksen valmistelun 
ja päätöksenteon. Päätösesitykseen kirjataan merkittävät ympäristönäkökohdat. 
YVA-hankkeiden päätösesityksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä 
annettu yhteysviranomaisen lausunto esitetään otettavaksi huomioon. Arvioin-
tiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto Ii itetään päätöksentekoaineistoon. 

5.4 Rakentaminen ja sen jälkeiset toimet 
Hankkeen toteuttamisen yhteydessä varmistetaan ratkaisun sovittam i nen ym päris-
töön. Haittojen torjunta ja lieventäminen toteutetaan ja huolehditaan seurannan 
aloittamisesta. Rakentamisen aikaisia haittoja ehkäistään ja lievennetään. Ympäris-
tönsuojelua palvelevien rakenteiden toteuttamisesta kirjataan myös kunnossapidon 
tarvitsemat tiedot (mm. pohjavesirakenteiden suojaus, meluesteiden kunnossapito). 

Joissain hankkeissa on syytä tehdä jälkiarviointi. Jälkiarvioinnin tarkoituksena on 
selvittää kuinka hyvin suunnitteluvaiheessa tehty arviointi vastaa hankkeen toteutu-
neita vaikutuksia. Jälkikäteen voidaan arvioida miten vaikutusalueen määrittelemi-
nen onnistui, vastasiko vaikutusten suuruus odotettua, oliko vaikutusten rajaus 
onnistunut vai aiheutuiko hankkeesta odottamattomia vaikutuksia. Jälkiarviointi on 
tärkeä vaikutusten arvioinnin ja suunnittelumenetelmien kehittämiskeino. 



Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi 	 41 
LÄHTEET JA LISÄTIEDOT 

6 
Lähteet ja lisätiedot 
Numeroituihin lähteisiin viitataan tekstissä. Muut julkaisut ovat ympäristövaikutus-
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Suojelualueet 
Natura 2000 suojelualueverkosto 

Euroopan unionin luonnonsuojelun kannalta tärkeiden alueiden verkosto. Sisältää luonto- ja lintudirektiivin luontotyyppien ja 
lajien alueet. Tavoitteena on estää haitalliset luonnontilan muutokset ja myös ulkopuolelta aiheutuvat vaikutukset 
suojelukohteisiin. 

Kansallispuistot (luonnonsuojelulaki, LSL) 

Luonnonpuistot (LSL) 

Muut luonnonsuojelualueet (LSL) 
Soidensuojelualueet 

Lehtojensuojelualueet 

Erämaa-alueet (erämaalaki) 

Valtion retkeilyalueet (ulkoilulaki) 

Valtionmaiden ja yksityismaiden luonnonsuojelualueet (LSL) 

Maisema-alueet (LSL) 

Suojellut luontotyypit (LSL) 

Valtionmaiden ja yksityismaiden luonnonmuistomerkit (LSL) 
Koskiensuojelulain mukaiset vesistöt 

Valtioneuvoston vahvistamat suojeluohjelmat 
Kansallis- ja luonnonpuistoverkon kehittämisohjelma (LSL) 

Harjujen suojeluohjelma (maa-aineslaki) 

Lintuvesien suojeluohjelma (LSL) 
Lehtojensuojeluohjelma (LSL) 
Soidensuojeluohjelma (LSL) 

Vanhojen metsien suojeluohjelma (LSL) 

Rantojensuojeluohjelma (LSL) 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja 
perinnemaisemakartoituksen kohteet 

Suojellut luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 29 ja 30 §) 
Seuraaviin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa 
niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu: 
• luontaisesti syntyneet, merkiifäviltä osin 

jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt; 

• pähkinäpensaslehdot; 

• tervaleppäkorvet; 

• luonnontilaiset hiekkarannat; 

• merenrantanhityt; 

• puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit; 

• katajakedot; 

• lehdesniityt; sekä 
• avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät. 

Kielto tulee voimaan, kun alueellinen ympäristökeskus on päätöksellään 
määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen. 
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N:o 468 
L a ki 

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Lain tavoite ja määritelmät 

1 
Tavoite 

Tämän lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutus-
ten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnit-
telussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansa-
laisten tiedonsaantia ja osallistumismandollisuuksia. 

2 
Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan 

aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa 
ja sen alueen ulkopuolella: 

a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; 
b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuu-

teen, eliöihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuh-
teisiin ja luonnon monimuotoisuuteen; 

c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, 
kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; sekä 

d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; 
2) ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä 2 luvun 

mukaista menettelyä, jossa selvitetään ja arvioidaan tiet-
tyjen hankkeiden ympäristövaikutukset ja kuullaan viran-
omaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa 
vaikuttaa; 

3) ympäristövaikutusten arviointiohjelmalla hankkeesta 
vastaavan laatimaa suunnitelmaa tarvittavista selvityk-
sistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä; 

4) ympäristö vaikutusten 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 hank-
keen valmistelusta ja toteuttamisesta; sekä 

6) yhteysviranomaisella asetuksella säädettävää viran-
omaista, joka huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövai-
kutusten arviointimenettely järjestetään. 

3 
Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Tätä lakia sovellettaessa otetaan huomioon, miten 
ympäristövaikutuksia on selvitetty tai voidaan selvittää 
muun lain mukaisessa suunnittelu- tai lupamenettelyssä. 
Tämän lain mukaisen arviointiselostuksen käyttämisestä 
muun lain mukaisena selvityksenä säädetään erikseen.  

2 luku 

Arviointimenettely 

4 
Soveltamisala 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan 
asetuksella tarkemmin säädettäviin hankkeisiin: 

1) joista Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuk-
sen täytäntöönpaneminen edellyttää arviointia; taikka 

2) joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympä-
ristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön 
erityispiirteiden vuoksi. 

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauk-
sessa hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen olennai-
seen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadul-
taan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaiku-
tukset huomioon ottaen, 1 momentissa tarkoitettujen 
hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haital-
lisia ympäristövaikutuksia. 

5 
Poikkeukset soveltamisalasta 

Ellei 3 luvun säännöksistä muuta johdu, arviointimenet-
telyä ei sovelleta 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hank-
keeseen tai toteutetun hankkeen muutokseen, jos vaiku-
tukset on selvitetty muun lain mukaisessa menettelyssä 
tässä laissa edellytetyllä tavalla ja selvityksistä on kuultu 
kaikkia niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vai-
kuttaa. 

6 
Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta 

Ympäristäministeriö päättää yhteysviranomaisen esi-
tyksestä tai omasta aloitteestaan arviointimenettelyn 
soveltamisesta 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin hank-
keisiin. Soveltamista koskevasta päätöksestä säädetään 
tarkemmin asetuksella. Ennen päätöksentekoa hank-
keesta vastaavalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Jos yhteysviranomainen katsoo, että hankkeeseen ei 
sovelleta arviointimenettelyä, se antaa asiasta tarvitta-
essa lausuntonsa hankkeesta vastaavalle. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö huolehtii 1 ja 2 momen-
tin mukaisista tehtävistä ydinenergialaissa (990/87) tar-
koitettuja ydinlaitoksia koskevien hankkeiden osalta. 

7 
Arvioinnin ajankohta 

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä tämän 
lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin hank-
keen toteuttamiseksi ryhdytään ympäristövaikutusten 
kannalta olennaisiin toimiin. 

Arviointi on kuitenkin suoritettava viimeistään ennen 13 
§:ssä tarkoitettua päätöksentekoa. 
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8 
Aviointimenettelyn aloittaminen 

Hankkeesta vastaavan on toimitettava arviointiohjelma 
yhteysviranomaiselle suunnittelun mandollisimman var-
haisessa vaiheessa hankkeen muu valmistelu huomioon 
ottaen. Arviointiohjelman sisällöstä säädetään tarkem-
min asetuksella. 

Jos hankkeella voi olla huomattava vaikutus laajalla 
alueella tai lukuisten henkilöiden oloihin, yhteysviran-
omaisen on ilmoitettava arviointiohjelman vireilläolosta, 
ellei ilmoittamista ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana 
sen vuoksi, että hankkeesta on jo muussa yhteydessä 
tiedotettu riittävästi niille, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa. llmoittamisen voi tehdä myös muu 
viranomainen siten kuin siitä säädetään tarkemmin ase-
tuksella. 

Vireilläolosta ilmoittamisen ajankohta ja sisältö on 
määritet-tävä siten, että hankkeesta vastaavan kilpailu-
asemaa ei vaaranneta. Samalla on otettava huomioon 
mitä jäljempänä 3 luvussa säädetään valtioiden rajat yht-
tävistä ympäristövaikutuksista. 

Yhteys viranomaisen lausunto 

Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiohjel-
masta. Yhteysviranomaisen on lausunnossaan tarvitta-
essa todettava, miltä osin arviointiohjelmaa on tarkistet-
tava. Lausurinosta on myös käytävä ilmi, kuinka tämän 
lain mukaisten tarpeellisten selvitysten hankkiminen 
sekä niistä tiedottaminen ja kuuleminen järjestetään ja 
sovitetaan tarpeen mukaan yhteen hanketta koskevien 
muiden lakien mukaisten menettelyjen kanssa. 

Lausunto on toimitettava tiedoksi asianomaisille viran-
omaisille. 

Hankkeesta vastaavalla on oikeus saada yhteysviran-
omaiselta tämän hallussa olevat hankkeen ympäristövai-
kutusten arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot. 

10 
Arviointiselostus 

Hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ja sen vaihto-
ehtojen vaikutukset arviointiohjelman ja yhteysviran-
omaisen lausunnon pohjalta sekä laatu ympäristövaiku-
tusten arviointiselostuksen. Arviointiselostus on toimi-
tettava yhteysviranomai-selle sekä liitettävä hanketta 
koskeviin hakemusasiakirjoihin siten kuin siitä erikseen 
säädetään. 

Arviointiselostuksen sisällöstä säädetään tarkemmin 
asetuksella. 

11 § 
Arviointiselostuksesta kuuleminen 

Yhteysviranomaisen on huolehdittava arviointiselos-
tuksen tiedottamisesta kuuluttamalla siitä hankkeen 
arvioidulla vaikutusalueella. Yhteysviranomaisen on huo-
lehdittava myös siitä, että arviointiselostuksesta pyyde-
tään tarvittavat lausunnot ja varataan mandollisuus mie-
lipiteiden esittämiseen selvitysten riittävyydestä ja tar-
kasteltujen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tiedottaminen ja kuu-
leminen on järjestettävä, mikäli se on mandollista, han-
ketta koskevassa muussa laissa edellytetyn tiedottami-
sen ja kuulemisen yhteydessä. 

12 
Arviointimenettelyn päättyminen 

Yhteysviranomainen liittää arviointiselostukseen oman 
lausuntonsa arviointiselostuksen riittävyydestä sekä 
muut arviointiselostuksesta annetut lausunnot ja esitetyt 
mielipiteet. 

Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen 
toimittaa arviointiselostuksen ja sen liitteet hankkeesta 
vastaavalle. Arviointiselostus liitteineen on samalla toimi-
tettava tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille. 

13 
Arvioinnin huomioon ottaminen 

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

Hanketta koskevasta lupapäätöksestä tai siihen rin-
nastettavasta muusta päätöksestä on käytävä ilmi, miten 
arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lau-
sunto on otettu huomioon. 

3 luku 

Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset 

14 
Kansainväliset tehtävät 

Tämän lain säännöksiä ympäristövaikutusten arviointi- 
menettelystä sovelletaan myös, jos Suomea velvoittavan 
kansainvälisen sopimuksen toimeenpano edellyttää, että 
Suomessa toteutettavan hankkeen ympäristövaikutusteri 
arviointimenettely järjestetään yhteistyössä toisen valtion 
kanssa. 

Ympäristöministeriö huolehtii 1 momentissa tarkoite-
tun sopimuksen mukaisista ympäristövaikutusten 
arviointiin liittyvistä ilmoitus- ja neuvottelutehtävistä. 

Jos hankkeella on todennäköisesti toisen valtion lain-
käyttävaltaan kuuluvalla alueella ilmeneviä merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, yhteysviranomaisen on toimitet-
tava arviointiohjelma viipymättä ympäristöministeriölle 
edellä tarkoitetun sopimuksen mukaista toiselle valtiolle 
ilmoittamista varten. Ympäristöministeriön on pyydet-
tävä asiasta ulkoasiainministeriön lausunto. 

15 
Kansainvälinen kuuleminen 

Ympäristöministeriön tai sen määräämän viranomai-
sen on varattava 14 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
sopimusten osapuolena olevan valtion viranomaisille 
sekä luonnollisille henkilöille ja yhteisöille tilaisuus osal-
listua 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 seuranta sekä 
arvioinnin yleinen kehittäminen kuuluu ympäristöministe-
riölle. Muut ministeriöt huolehtivat täytäntöönpanon 
ohjauksesta ja seurannasta sekä arvioinnin kehittämi- 
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sestä toimialoillaan ja voivat tarvittaessa antaa arviointi- 
menettelyä koskevia soveltamis-ohjeita. 

Alueelliset ympäristökeskukset ohjaavat ja valvovat 
tämän lain täytäntöönpanoa toimialueellaan. 

Valtion ja kuntien viranomaisten on oltava keskenään 
yhteistyössä tässä laissa säädetyn arviointimenettelyn 
toteuttamiseksi ja sovittamiseksi hanketta koskevien 
muiden lakien mukaisiin menettelyihin. 

17 
Valitusoikeus arvioinnin puuttumisen perusteella 

Sen lisäksi, mitä muutoksenhausta on erikseen sää-
detty, alueellisella ympäristökeskuksella on oikeus valit-
taa 4 §:ssä tarkoitettua hanketta koskevasta muun lain 
mukaisen lupa-asian ratkaisusta tai hankkeen toteutta-
misen kannalta muusta olennaisesta päätöksestä sillä 
perusteella, että tässä laissa tarkoitettua ympäristövaiku-
tusten arviointia ei ole suoritettu. 

Se, jolla muutoin on oikeus hakea päätökseen valitta-
maIla muutosta, voi valituksessaan vedota siihen, ettei 
arviointimenettelyä ole suoritettu. 

l8 
Pakko keinot 

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

19 
Muutoksenhaku ympäristöministeriön päätökseen 

Hankkeesta vastaava saa hakea ympäristöministeriön 
6 :n 1 momentin perusteella tekemään päätökseen 
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siinä järjes-
tyksessä kuin muutoksen-hausta hallintoasioissa anne-
tussa laissa (1 54/50) säädetään. 

20 
Vaitiolovelvollisuus 

Joka tässä laissa säädetyssä tehtävässä toimiessaan 
on saanut tietoja hankkeesta vastaavan taloudellisesta 
asemasta tai liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksi-
tyisen henkilön terveydentilasta tai taloudellisesta ase-
masta, ei saa ilmaista niitä muulle kuin tässä laissa tar-
koitetulle viranomaiselle, ellei se, jonka hyväksi vaitiolo- 
velvollisuus on säädetty, suostu tietojen antamiseen. 

21 § 
Poikkeus kuulemisvelvollisuudesta 

Tämän lain mukaisesta tiedottamisesta ja kuulemi-
sesta voidaan tarpeellisilta osin poiketa, jos hanketta 
koskevat tiedot ovat maanpuolustuksen kannalta 
salassa pidettäviä. 

22 
Kustannus vastuu  

23 § 
Tarkemmat säännökset 

Asetuksella säädetään viranomaisista ja niiden tehtä-
vistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, tiedot-
tamisesta, kuulemisesta sekä kansainvälisistä tehtävistä. 

5 luku 
Yleinen selvitysvelvollisuus 

24 § 
Ohjelmat ja suunnitelmat 

Ympäristövaikutukset on selvitettävä ja arvioitava riit-
tävässä määrin viranomaisen valmistellessa sellaisia 
suunnitelmia ja ohjelmia, joiden toteuttamisella saattaa 
olla merkittäviä ym-päristövaikutuksia, mutta joihin ei 
sovelleta 2 luvun säännöksiä arviointimenettelystä. 

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

25 
Selvilläolo velvollisuus 

Muusta kuin 4 §:ssä tarkoitetusta hankkeesta vastaa-
van on sen lisäksi, mitä erikseen säädetään, oltava riittä-
västi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laa-
juudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää. 

6 luku 
Voimaantulosäännökset 

26 § 
Voimaantulo 

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 toteuttami-
seksi on myönnetty lupa tai josta viranomainen on tehnyt 
muun lupaan rinnastettavan päätöksen ennen tämän lain 
voimaantuloa tahi josta on ennen 14 päivää tammikuuta 
1994 julkisesti kuulutettu tai kuultu asianosaisia raken-
nuslain (370/58), vesilain (264/61), ympäristölupamenet-
telylain (735/91), ilmansuojelulain (67/82), jätelain 
(1072/93), terveydenhoitolain (469/65), eräistä naapu-
ruussuhteista annetun lain (26/20), kemikaalilain 
(744/89), maa-aineslain (555/81), kaivoslain (503/65), 
sähkölain (319/79), yleisistä teistä annetun lain (243/54), 
ilmailulain (595/64), kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/77), yksityis-
metsälain (412/67), metsänparannuslain (140/87) tai 
ydinenergialain (990/87) mukaisesti. 

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994 

Tasavallan Presidentti 
Tiedottamisen, kuulemisen ja ympäristövaikutusten 

selvittämisen kustannuksista sekä valtioiden rajat ylittä-
vien vaikutusten arviointia varten tarvittavien käännösten 
kustannuksista vastaa hankkeesta vastaava. 

MARTTI AHTISAARI 

Ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen 
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N:o 468 

Asetus 

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994 

Ympäristäministerin esittelystä säädetään ympäristö- 
vaikutusten arviointimenettelystä 10 päivänä kesäkuuta 
1994 annetun lain 4 ja 23 §:n (468/94) nojalla: 

1 luku 

Viranomaisten tehtävät 

1 

Ympäristöministeriö ohjaa, seuraa ja kehittää ympäris-
tövaikutusten arviointimeneifelyä yleisesti, päättää 
arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa 
sekä huolehtii ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain (468/94) 3 luvun mukaisista tehtävistä. 

2 
Suomen ympäristökeskus: 
1) huolehtii ympäristävaikutusten arviointiin liittyvästä 

yleisestä koulutuksesta, tiedotuksesta ja tutkimuksesta 
yhteistyössä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten 
kanssa; 

2) avustaa arviointimenettelyssä tarvittavan asiantunte-
muksen hankkimisessa; 

3) tallentaa ja pitää saatavilla laaditut arviointiselostuk-
set ja yhteysviranomaisen niistä antamat lausunnot; sekä 

4) suorittaa ympäristöministeriön sille antamat muut 
ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät asiantuntijateh-
tävät. 

3 

Alueellinen ympäristökeskus: 
1) ohjaa ja valvoo arviointimenettelyn täytäntöönpanoa 

toimialueellaan; 
2) toimii yhteysviranomaisena siten kuin 2 luvussa sää-

detään; sekä 
3) huolehtii laissa ja tässä asetuksessa sille säädetyistä 

muista tehtävistä. 

4 

Yhteysviranomainen: 
1) sovittaa yhteen arviointimenettelyä muiden lakien 

mukaisiin menettelyihin yhteistyössä asianomaisten 
viranomaisten kanssa; 

2) tekee ympäristöministeriölle esityksen arviointime-
nettelyn soveltamisesta hankkeeseen ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetuissa yksittäistapauksissa; 

3) antaa tarvittaessa lausuntonsa siitä, että hankkee-
seen ei sovelleta arviointimenettelyä; 

4) hoitaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain 8 ja 11 §:n mukaiset tiedotukset ja kuulutuk-
set sekä järjestää tarvittavat julkiset kuulemistilaisuudet; 

5) toimittaa tarvittaessa ympäristöministeriölle tiedot 
hankkeesta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä  

annetun lain 14 :n 2 momentissa tarkoitettua toiselle 
valtiolle ilmoittamista varten; 

6) tarkistaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen 
sekä antaa niistä lausuntonsa; 

7) huolehtii tarvittaessa muiden viranomaisten ja hank-
keesta vastaavan kanssa, että hankkeen ympäristövaiku-
tusten seuranta järjestetään; sekä 

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

2 luku 

Hankeluettelo ja arviointimenettelyn soveltaminen 
ympäristöministeriön päätöksellä 

5 

Hankkeita, joihin sovelletaan arviointimenettelyä ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 
1 momentin nojalla, ovat: 

1) raakaöljynjalostamot ja laitokset, jotka kaasuttavat 
tai nesteyttävät öljyliusketta, kivihiiltä tai turvetta vähin-
tään 500 tonnia päivässä; 

2) kattila- ja voimalaitokset, joiden suurin poltto-
aineteho on yli 300 MW; 

3) valimot tai sulatot, joiden tuotanto on vuodessa 
vähintään 5000 tonnia sekä rauta- ja terästehtaat, sint-
raamot ja rautalejeerinkien valmistuslaitokset sekä muita 
kuin rautametalleja jalostavat metallitehtaat tai pasutus-
laitokset; 

4) asbestin louhinta sekä laitokset, jotka käsittelevät ja 
muuntavat asbestia tai asbestia sisältäviä tuotteita; 

5) tekokuituja, mineraalivillaa ja sementtiä valmistavat 
tehtaat, liuottimia tai liuottimia sisältäviä aineita käyttävät 
laitokset, joiden liuottimien käyttö on vähintään 1 000 
tonnia vuodessa sekä kemikaalilain (744/89) 32 §:ssä tar -
koitetut terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja 
laajamittaisesti valmistavat tehtaat; 

6) ongelmajätteiden polttolaitokset, fysikaalis-kemialli-
set käsittelylaitokset ja kaatopaikat, yhdyskuntajätteiden 
polttolaitokset sekä sellaiset muut kaatopaikat, jotka on 
mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemää-
rälle 

7) massa-, paperi- tai kartonkitehdas; 
8) suurimittainen metallimalmien ja muiden kaivoski-

vennäisten louhinta, rikastaminen ja käsittely; 
9) öljyn, petrokemian tuotteiden ja kemiallisten tuottei-

den varastot, joissa näiden aineiden varastosäiliöiden 
tilavuus on yhteensä yli 50 000 m3; 

10) moottoriteiden, moottoriliikenneteiden, kaukoliiken-
teen rautateiden sekä lentokenttien rakentaminen, kun 
pääkiitorata on vähintään 2 100 metriä pitkä; 

11) öljyn ja muiden nesteiden kuin veden ja jäteveden 
kaukokuljettamiseen tarkoitetut runkoputket, kaasun 
kaukokuljettamiseen tarkoitetut runkoputket, joiden hal- 
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kaisija on vähintään 1000 DN, sekä suuret raakavesi- ja 
jätevesitunnelit sekä vähintään 400 kV:n voimajohdot; 

12) meriväylät, joiden kulkusyvyys on vähintään 8 met-
riä, sisävesiväylät, joiden kulkusyvyys on vähintään 4 
metriä sekä satamat, joiden tuloväylä on vähintään edellä 
tarkoitetun syvyinen sekä merkittävät kanavat; 

13) yli 100 000 asukkaalle mitoitetut yhdyskuntajäteve-
sieri käsittelylaitokset; 

14) patoturvallisuuslaina (413/84) 9 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut padot, sekä yli 10 km2:n laajuiset tekoaltaat ja 
vesistän säännöstelyhankkeet, jos vesistön keskivirtaama 
on yli 20 m3/s ja virtaama- ja vedenkorkeusolosuhteet 
muuttuvat olennaisesti lähtötilanteeseen nähden; 

15) pohjaveden otto, jos vuotuinen määrä on vähintään 
3 miljoonaa m3; 

16) merellä tapahtuva hiilivedyn tuotanto; 
17) yli 200 hehtaarin laajuisen, yhtenäiseksi katsottavan 

alueen metsä-, suo- tai kosteikkoluonnon pysyväisluon-
teinen muuttaminen toteuttamalla uudisojituksia tai kui-
vattamalla ojittamattomia suo- ja kosteikkoalueita, pois-
tamalla puusto pysyvästi tai uudistamalla alue Suomen 
luontaiseen lajistoon kuulumattomilla puulajeilla; sekä 

18) ydinvoimalaitokset ja muut ydinreaktorit lukuunot-
tamatta tutkimusreaktoreita, joiden suurin jatkuva lämpö- 
teho ei yhtä yhtä megawattia, sekä laitokset, jotka on 
suunniteltu pääasiallisesti ydinpolttoaineiden tuottami-
seen ja rikastamiseen, säteilytettyjen ydinpolttoaineiden 
uudelleen käsittelyyn tai ydinenergian tuottamisesta 
aiheutuvan radioaktiivisen jätteen käsittelyyn, pysyvään 
varastointiin ja loppusijoittamiseen. 

Jos yhteysviranomainen katsoo, että hankkeeseen tai 
jo toteutetun hankkeen olennaiseen muutokseen on lain 
4 §:n 2 momentin mukaisesti yksittäistapauksessa sovel-
lettava arviointimenettelyä, sen on tehtävä viipymättä 
ympäristöministeriölle esitys arviointimenettelyn sovelta-
misesta hankkeeseen. 

Ympäristöministeriön on huolehdittava siitä, että 
arviointitarpeesta on käyty riittävät neuvottelut asian-
omaisten viranomaisten kesken ja että hankkeesta vas-
taavalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa ennen 
päätöksentekoa. 

Ympäristöministeriön on tehtävä lain 6 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu päätös arviointimenettelyn soveltami-
sesta viipymättä, kuitenkin viimeistään yhden kuukauden 
kuluessa siitä, kun ympäristöministeriö on saanut hank-
keesta riittävät tiedot. Ympäristöministeriö lähettää pää-
töksen yhteysviranomaiselle toimenpiteitä varten sekä 
tiedoksi hankkeesta vastaavalle ja asianomaisille viran-
omaisille. 

7 

Yhteysviranomaisena on: 
1) asianomainen alueellinen ympäristökeskus 5 § 1-17 

kohdassa tarkoitetuissa hankkeissa, ja 
2) kauppa- ja teollisuusministeriö 5 §:n 18 kohdassa 

tarkoitetuissa hankkeissa. 

8 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetussa hankkeessa on 
yhteysviranomaisena alueellinen ympäristökeskus. 

Ydinlaitoksia koskevissa edellä 1 momentissa tarkoite-
tuissa hankkeissa yhteysviranomaisena on kauppa- ja 
teollisuusministeriö. 

Jos hanke sijoittuu useamman alueellisen ympäristö- 
keskuksen toimialueelle, viranomaisten on sovittava, 
mikä niistä on hankkeen yhteysviranomainen. 

Jos yhteysviranomaisesta syntyy epäselvyyttä tai alu-
eellinen ympäristökeskus vastaa hankkeen suunnittelusta 
tai toteuttamisesta, ympäristöministeriö määrää, mikä 
alueelhisista ympäristökeskuksista on hankkeen yhteysvi-
ranomainen Ympäristöministeriön asiassa tekemään 
päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. 

3 luku 

Arviointiohjelma ja arviointiselostus 

10 

Arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeelhisessa määrin: 
1) tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, 

maankäyttötarpeesta ja hiittymisestä muihin hankkeisiin 
sekä hankkeesta vastaavasta; 

2) hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joista yhtenä vaih-
toehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, ellei täl-
lainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton; 

3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suun-
nitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä, 
tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja 
suunnitelluista selvityksistä sekä ehdotus tarkasteltavan 
vaikutusalueen rajauksesta; 

4) suunnitelma tiedottamisen järjestämisestä; sekä 
5) arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikatau-

lusta sekä selvitysten ja arviointiselostuksen valmistu-
misajankohdasta. 

11 § 

Arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa 
määrin: 

1)10 §:n 1-3 kohdassa tarkoitetut tiedot tarkistettuina; 
2) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta 

maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olen- 
naisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua 
koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin; 

3) hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkai-
sut, kuvaus toiminnasta kuten tuotteista, tuotantomää-
ristä, raaka-aineista, liikenteestä, materiaaleista ja arvio 
jätteiden ja päästöjen laadusta ja määristä; 

4) arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto sekä arvioin-
nissa ja aineiston hankinnassa käytetyt menetelmät ja nii-
hin sisältyvät oletukset; 

5) selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen 
vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista, käytettyjen tietojen 
mandollisista puutteista ja keskeisistä epävarmuusteki-
jöistä mukaan lukien arvio mandollisista ympäristöonnet-
tomuuksista ja niiden seurauksista; 

6) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamis-
kelpoisuudesta; 

7) ehdotus toimiksi, joilla ehkäistääri ja rajoitetaan hai-
tallisia ympäristövaikutuksia; 

8) ehdotus seurantaohjelmaksi, sekä 
9) yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto 1-8 koh-

dassa esitetyistä tiedoista. 
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4 luku 

Tiedottaminen, kuuleminen ja määräajat 

12 

Kun arviointiohjelman vireilläolosta ilmoittaminen on 
tarpeen, yhteysviranomaisen on kuulutettava vireillä-
olosta viipymättä vähintään 14 päivän ajan hankkeen 
todennäköisen vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 
siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa 
(34/25) säädetään. Kuulutus on lisäksi julkaistava ainakin 
yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä 
sanomalehdessä. 

Kuulutuksesta on käytävä ilmi riittävästi yksilöidyt tie-
dot hankkeesta, sen sijainnista, hankkeesta vastaavasta 
sekä siitä, miten arviointiohjelmasta voi esittää mielipi-
teitä ja antaa lausuntoja. Lisäksi kuulutuksessa on mai-
nittava, missä arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen 
siitä myöhemmin antama lausunto pidetään nähtävänä 
arviointimenettelyn aikana. 

Yhteysviranomaisen on tiedotettava ympäristövaiku-
tusten arviointiselostuksesta. Arviointiselostusta koske-
vasta kuulutuksesta on voimassa soveltuvin osin mitä 
edellä 1 ja 2 momentissa säädetään arviointiohjelmasta 
kuuluttamisesta ja kuulutuksen sisällöstä. 

Yhteysviranomaisen on varattava hankkeen vaikutus- 
alueen kunnille tilaisuus antaa lausuntonsa arviointiohjel-
masta sekä arviointiselostuksesta. 

13 

Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava yhteysviran-
omaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa 
kuulutuksen julkaisemispäivästä ja on vähintään 30 päi-
vää ja enintään 60 päivää. 

14 

Sen lisäksi, mitä edellä 12 §:ssä säädetään, hank-
keesta vastaava ja yhteysviranomainen voivat sopia tie-
dottamisen ja kuulemisen järjestämisestä myös muulla 
tavalla.  

kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittä-
miseen varatun määräajan päättymisestä 

Yhteysviranomaisen on toimitettava arviointiselostus, 
siitä antamansa lausunto ja muut liitteet hankkeesta vas-
taavalle kanden kuukauden kuluessa lausuntojen anta-
miseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan 
päättymisestä. 

Yhteysviranomaisen on lisäksi toimitettava arvioin-
tiselostus ja siitä antamansa lausunto tiedoksi Suomen 
ympäristökeskukselle, arviointiselostus liitteineen hank-
keen vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa seutukaa-
voituksesta vastaaville kuntainliitoille ja muille asian-
omaisille viranomaisille. 

5 luku 

Valtioiden välinen arviointimenettely 

16 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun kansainvälisen 
sopimuksen mukaisesta ilmoituksesta on käytävä ilmi 
erityisesti. 

1) tiedot hankkeesta; 
2) tiedot mandollisesti valtioiden rajat ylittävistä ympä-

ristövaikutuksista; 
3) tiedot arviointimenettelystä ja hankkeen toteuttami-

sen kannalta olennaisesta päätöksestä; sekä 
4) kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa viranomais-

ten, kansalaisten ja yhteisöjen mandolliset ilmoitukset 
osallistumisesta arviointimenettelyyn on toimitettava 
ympäristöministeriölle. 

6 luku 

Voimaantulo 

17 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994. 

Tasavallan Presidentti 
15 	

MART11 AHTISAARI 
Yhteysviranomaisen on annettava lausunto arviointi- 

ohjelmasta hankkeesta vastaavalle yhden kuukauden 	 Ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen 

Muutokset 

YyA-lain yhteydessä tehtiin muutoksia 12 lakiin ja 2 asetukseen menettelyjen yhteensovittamiseksi ja 
arvioinnin huomioon oifamiseksi päätöksenteossa. Seuraavat muutokset tulivat voimaan 1.9.1994: 

rakennuslaki (469/94) ja -asetus (793/94 
vesilaki (470/94), 
ympäristölupamenettelylaki (471/94), 
kemikaalilaki (472/94), 
maa-aineslaki (473/94), 
kaivoslaki (474/94), 
sähkölaki (475/94), 
laki yleisistä teistä (476/94), 
ilmailulaki (477/94), 
laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (478/94), 
yksityismetsälaki (479/94), 
metsänparannuslaki (480/94), sekä 
ydinenergia-asetus (794/94). 

Ympäristöhallinnon uudistamisen yhteydessä muutettiin YyA-lakia (59/95) ja -asetusta(60/95). Muutokset tulivat voimaan 1.3.1995. 
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Laki yleisistä teistä, 25 a § 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/94) tarkoitettua hanketta koskevaan 
tiesuunnitelmaan on liitettävä mainitun lain mukainen arviointiselostus. Siltä osin kuin selostukseen sisältyy 
tämän lain säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, ei samaa selvitystä 
vaadita uudestaan. Tiesuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain mukainen arviointi on otettu huomioon. 

Lain soveltamisesta on voimassa, mitä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
(468/94) 27 §:ssä säädetään. 

Laki vesilain muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 

1 luku 
Yleisiä säännöksiä 

15 a § 

Toimenpide, joka vaarantaa enintään kymmenen hehtaarin fladan tai kluuvijärven taikka muualla kuin 
Lapin läänissä enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven säilymisen luonnontilaisena, 
on kielletty riippumatta siitä, aiheutuisiko siitä edellä 15 § tarkoitettu seuraus. 

Vesioikeus voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentin kiellosta, jos 
momentissa tarkoitettujen vesistöjen suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu. Jos 1 momentissa 
tarkoitettu seuraus aiheutuisi hankkeesta, johon on haettu tämän lain mukaista lupaa, lupa-asian 
yhteydessä on viran puolesta tutkittava kysymys poikkeuksen myöntämisestä. Poikkeuksesta on 
muutoin soveltuvissa osin voimassa, mitä vesioikeuden luvasta säädetään. 

17 a § 

Jos edellä 17 §:ssä tarkoitettu, muualla kuin Lapin läänissä sijaitseva uoma on luonnontilainen, 
ei sitä saa muuttaa niin, että uoman säilyminen luonnontilaisena vaarantuu. Sama on koko maassa 
voimassa luonnontilaisesta lähteestä. 

Vesioikeus voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentin kiellosta, 
jos momentissa tarkoitettujen uomien tai lähteiden suojelutavoitteet eivät vaarannu. Jos 1 momentissa 
tarkoitettu seuraus aiheutuisi hankkeesta, johon on haettu tämän lain mukaista lupaa, lupa-asian 
yhteydessä on viran puolesta tutkittava kysymys poikkeuksen myöntämisestä. Poikkeuksesta on 
muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vesioikeuden luvasta säädetään. 
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