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Tiivistelmä

Hämeen ympäristökeskuksessa toteutettiin vuonna 2004 projekti, jossa kehitettiin 
paikkatietoa hyödyntävä menettely EU:n tavoite 2 -ohjelman hankkeiden yhteisten 
ympäristövaikutusten arviointia varten Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Projekti oli jatkoa 
kesällä 2004 tehdylle harjoittelutyölle, jossa hankkeita paikannettiin kartalle. Syk-
syllä aineistoa kehitettiin siten, että sitä voitaisiin hyödyntää ympäristövaikutuksia 
tarkastelevassa menettelyssä. Kehitystyötä rahoittivat Hämeen ja Päijät-Hämeen 
liitot. Hämeen ympäristökeskus yhdessä ohjausryhmän kanssa ohjasi projektia. 
Tässä raportissa kuvataan projektin toteutuminen, esitellään rakennettua aineistoa 
ja menettelyä sekä tuodaan esille muutamia kehittämisehdotuksia.

Projektin taustalla oli tarve kehittää nykyistä tavoite 2 -ohjelman ympäristö-
vaikutusten arviointia ja tehostaa tiedon hyödyntämistä aluekehittämishankkeiden 
päätöksenteossa. Projektin aikana luotua aineistoa oli tarkoitus hyödyntää maakun-
nallisten YVA-ryhmien työssä ja kehitettävän menettelyn odotettiin helpottavan 
ohjelman ympäristövaikutusten arviointia ohjelmakauden lopussa. Kehitystyötä 
ohjaamaan perustettiin liittojen ja ympäristökeskuksen toimijoista koostuva oh-
jausryhmä. 

Hankkeiden yhteistä ympäristövaikutusten arviointia palvelevan menettelyn 
kehittäminen alkoi varsinaisesti syksyllä hankkeiden paikantamisen jälkeen. Kehit-
tämistyön edistämiseksi haastateltiin aluekehittämisen ja paikkatiedon asiantun-
tijoita. Haastateltavilta kyseltiin mielipiteitä niin aluekehittämisestä, paikkatiedon 
hyödyntämisestä, hankkeiden YVA-menettelystä kuin projektin toteuttamisesta 
yleensä. Joitakin haastatteluista saatuja ideoita pystyttiin hyödyntämään kehitys-
työssä. Ohjelmallinen aluekehittäminen nähtiin hyödyllisenä pääasiassa sen tuo-
mien rahoitusmahdollisuuksien vuoksi, toisaalta byrokratian lisääntymistä pidettiin 
heikkoutena. Kaiken kaikkiaan nykyinen YVA-menettely nähtiin hyödyllisenä ja 
hyvänä asiana. Siinä nähtiin kuitenkin olevan paljon kehitettävää etenkin seuran-
nan osalta. Enemmistö haastatelluista kannatti paikkatiedon hyödynnettävyyden 
lisäämistä aluekehittämisessä. Tiedon helppoa saatavuutta ja ymmärrettävyyttä 
pidettiin paikkatiedon tärkeimpinä ominaisuuksina, mutta myös ongelmakohtina. 
Projektin kehittämistä eteenpäin pidettiin tarpeellisena ja kannatettavana.

Työn kuluessa hankkeita kuvaava aineisto luokiteltiin hankkeiden paikannet-
tavuuden mukaan. Lisäksi kerättiin tietoa hankkeista ja niiden ympäristövaiku-
tuksista ja rakennettiin niistä koostuva tietokanta. Ympäristövaikutuksia koskeva 
informaatio poimittiin hankevastaavien laatimista YVA-lomakkeista. Hankkeiden 
merkittäviä ympäristövaikutuksia kuvaavaa tietoa kerättiin yhdeltätoista Hämeen 
ympäristöstrategiassa mainitulta osa-alueelta. Menettelyn toteuttamista testattiin 
tietokannan rakentamisen jälkeen. Testaus oli esimerkki aineiston käyttämisestä, 
eikä siinä vielä tehty analyysejä vaikutuksista. Testauksen ja tietokannan rakenta-
misen jälkeen työtä esiteltiin vielä kahdelle ohjausryhmän ehdottamalle henkilölle 
sekä molempien maakuntien YVA-ryhmille. Kannanotoissa pohdittiin tietokannan 
puutteita, rajoituksia sekä edelleen kehittämistä. 

Menettelyssä tietokantaa käsitellään ArcView-ohjelmassa siten, että kaikki osa-
alueet tulevat käydyksi läpi. Ohjelman avulla voidaan nähdä kaikki paikannetut 
hankkeet ja niiden arvioidut ympäristövaikutukset yhdessä sekä tehdä yhteisistä 
ympäristövaikutuksista päätelmiä. Tietokanta ja menettelytapa ovat siten apuvä-
lineitä laadulliseen arviointimenettelyyn. 

Tietokannan hyödyntämisessä on aina muistettava sen rajoitukset, kuten  
aineiston rajallinen koko. Rajoitukset voivat kuitenkin osaltaan olla kehittämis-
kohteita. Kehittämällä esimerkiksi ympäristövaikutusten tiedonhankintaa YVA-
prosessin yhteydessä voidaan parantaa myös tiedon luotettavuutta menettelyssä. 
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Lisäämällä aineistoon hankkeita ja niitä koskevaa tietoa voidaan tietokannasta saada 
myös kattavampi. Aineiston kasvattamisen myötä voivat lisääntyä kuitenkin sen 
käsittelyn ongelmat, jos esimerkiksi hankkeiden luokitteluperusteet ovat epäselvät. 
Työn kehittämiseksi paremmin tarpeita vastaavaksi tarvitaan tarkkaa suunnittelua 
sekä ohjelmointitaitoja.
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Abstract

During the summer and autumn 2004 there was carried out a project that aimed at 
developing a Geographic Information System based procedure for evaluating sha-
red environmental impacts of the projects that were involved with EU’s objective 2 
program in Häme Regional Environment Centre. The starting point for the project 
was a task, which was done during the practical training period. The task was to 
locate EU projects from the map. In autumn the material was developed further so 
it was possible to utilize it in the procedure. Regional councils of Häme and Päijät-
Häme financed the development work. The project is described in this report. There 
is also a description of the database material and the procedure that was created 
during the process as well as a few proposals for the future development.

The need to improve the current process of the environmental impacts assess-
ment and to increase the efficiency of using information in decision making that 
concerns projects in regional development formed the background for the project. 
It was planned that the material, which was created during the project, should be 
utilized in the work of the regional environmental impact assessment groups. It 
was also expected that the created procedure should facilitate the EU’s objective 2 
programs environmental assessment in the end of the period. A steering group to 
control and guide the process was formed from the officials of the regional councils 
and the environment centre. 

The process of developing the procedure that serves the shared assessment 
of environmental impacts began in autumn after locating the projects. In order 
to promote the development work it was decided to interview some officials that 
were working with regional development and Geographic Information Systems. 
It was possible to collect different opinions of the regional development, the use 
of geographic information, the environmental impact assessment as well as this 
project with the help of these interviews. Some of the ideas that came from the 
interviews were possible to carry out in the project. 

Program based regional development was seen to be useful mostly because 
of increased financial possibilities. One of the failures was increased bureaucracy. 
Over all, the current environmental impact assessment procedure was seen to be 
useful and good thing to exist. The interviewed thought that there were anyway a 
lot of things to be developed especially concerning the follow up. The majority of 
interviewed was in favour to increase the ability to exploit Geographic Information 
Systems (GIS) in regional development. According to the interviewed the most 
important qualities for GIS were easy access to the knowledge and the features that 
makes knowledge understandable but they were also seen as sources of problems. 
It was thought that it's necessary to develop the project forward.

The material that represented different projects was classified by the projects’ 
location properties. In addition information about the projects and their estimated 
environmental impacts was collected and the database that contained this data was 
created. The information about the estimated environmental impacts was collected 
from the forms, which were filled by the persons who answered for the projects.  
It was decided to gather the information from eleven different fields, which were 
defined in the environmental strategy of Häme region. 

After the database was created the whole procedure was tested. The test was 
an example on how to use the material and there wasn’t any analysis about the im-
pacts. After the tests the material and the procedure was presented to two officials, 
who were elected by the steering group, as well as both regional environmental 
impact assessment groups that worked in Häme and Päijät-Häme regions. The 
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comments had much to do with the shortcomings and limitations of the database 
as well as the possibilities to develop it further.

In the procedure the database will be treated in ArcView-program so that 
all the fields are covered. With the help of the program it is possible to see all the 
located projects and their estimates environmental impacts together. After that it 
is possible to make conclusions about the shared environmental impacts of the 
projects. In that way the database is an instrument for the procedure to carry out 
qualitative impact assessment.

The limitations, like databases limited size, must always be remembered when 
using it. However, the limitations and restrictions can be important starting points 
for the further development work. For example, if it’s possible to improve the data 
collection in the environmental impact assessment process in general, it might be 
possible to improve the quality and the reliability of the data in the database. It is 
also possible to make the database more complete if more material will be added in 
it. However, after doing that the problems in handling the data might increase for 
example if there’s some indistinctness in classification of projects. Exact planning 
and programming skills are needed in order to develop the database and procedure 
that will serve the needs better. 
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Johdanto

Hämeen ympäristökeskuksessa toteutettiin vuonna 2004 pilottiprojekti, jossa kehi-
tettiin paikkatietoa hyödyntävä menettely EU:n Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman 
hankkeiden yhteisten ympäristövaikutusten arviointia varten. Projektin taustalla 
oli tarve kehittää hankkeiden ympäristövaikutusten tarkastelua sekä ohjelman 
ympäristövaikutusten arviointia. 

Pilottiprojektilla oli tarkoitus tutkia paikkatietojärjestelmien tarjoamia mah-
dollisuuksia hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa ja sen kehittämises-
sä sekä tarjota menettelytapaa hankkeiden yhteisvaikutusten tarkastelua varten. 
Tuloksena oli myös tarkoitus tuottaa apuväline maakunnallisten YVA-ryhmien 
työskentelyyn.

Tässä raportissa esitetään kehittämisprojekti vaiheineen ja kuvaus toteutu-
neesta menettelystä. Lopuksi tuodaan esille menettelyn nykyisiä rajoituksia sekä 
kehittämisehdotuksia ja -mahdollisuuksia. 

1
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Tausta kehitystyölle

2.1 Lisääntynyt ympäristöä koskevan  
tiedon ja seurannan tarve

Ympäristöä koskevan tiedon hallinta on saanut yhä merkittävämmän aseman aluei-
den käytön suunnittelussa ja ohjaamisessa. Vaatimukset mm. ympäristön kestä-
västä kehityksestä, ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta ja elinympäristön 
laadun parantamisesta ovat lisänneet ajankohtaisen ja luotettavan tiedon tarvetta 
ympäristöstä. Ympäristön seurannan merkitystä on myös korostettu useissa sekä 
kansainvälisissä että kansallisissa ohjelmissa. Vuonna 1999 voimaan tullut maan-
käyttö- ja rakennuslaki on lisäksi muuttanut ympäristöhallinnon, maakuntien liit-
tojen ja kuntien tehtäviä siten, että tiedon tarve ympäristön tilasta ja muutoksista 
sekä suunnitelmista, niiden laadusta ja vaikutuksista on lisääntynyt. Esimerkiksi 
alueiden käytön seurannan järjestäminen on tarkasti säädeltyä. (Ympäristöminis-
teriö 1999, 5)

Alueiden käyttöön ja sen suunnitteluun liittyvä tietotarve on erittäin laa-
ja. Suunnittelua palvelevaan seurantaan tarvitaan tietoja vastaavista tekijöistä. 
Seurantatiedon avulla viranomaisten tulee voida arvioida elinympäristön tilaa ja 
alueidenkäytön suunnittelun ohjausvälineiden sekä suunnitelmien vaikuttavuutta. 
Heidän tulee myös ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin riittävän ajoissa ja ohjata 
toimenpiteitä ympäristön parantamiseksi optimaalisella tavalla. (Ympäristöminis-
teriö 1999, 9)

Eri tarkoituksiin tarvitaan eritasoista tietoa. Valtakunnallisessa seurannassa 
riittää usein yleistetty tieto, mutta operatiivisissa tehtävissä tarvitaan tarkempaa 
tietoa. Elinympäristöstä ja kaavoituksesta kerätty tieto on harvoin käyttökelpoista 
sellaisenaan ja se vaatii muokkausta ja analyysien tekemistä. Suomessa alueiden 
käyttöön liittyviä tietoja sisältyy hyvin moniin rekistereihin ja tiedostoihin. Meillä 
on kansainvälisesti korkeatasoinen julkishallinnon perusrekistereiden järjestelmä, 
joka muodostaa hyvän pohjan alueidenkäytön tietojärjestelmien kehittämiselle. 
(Ympäristöministeriö 1999, 9)

2.2 Ympäristöä koskevan tiedon hallinta  
tärkeällä sijalla EU-ohjelmissa

Ympäristöä koskevan tiedon hallinta ja seuranta liittyy oleellisesti Euroopan unionin 
rakennerahastojen aluekehitysohjelmiin ja niiden toteuttamiseen. Ohjelmatyössä 
on pyritty ottamaan ympäristöasiat järjestelmällisesti mukaan tavoitteisiin ja toi-
mintalinjoihin sekä arvioimaan ohjelmien ympäristövaikutuksia. Ohjelmakauden 
2000–2006 kaikissa ohjelma-asiakirjoissa hankkeita on luokiteltu ympäristövaiku-
tuksiensa mukaan ja niihin on merkitty tavoitteeksi tietty osuus ympäristön kan-
nalta myönteisiä hankkeita. Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelmassa tavoitteena on, että  

�
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30 % EU-rahoituksesta myönnetään ympäristömyönteisille hankkeille, muissa oh-
jelmissa tavoitetaso on 20 %. (Berninger 2002, 4)

EU:n rakennerahastojen kautta rahoitettavia tavoiteohjelmia arvioidaan jo 
ennakkoon ohjelmien valmistelun yhteydessä, ohjelmakauden aikana sekä ohjel-
makauden päätyttyä. Ohjelman laadinnasta vastaava huolehtii ohjelman etukä-
teisarvioinnista (ex-ante evaluation). Ohjelman tavoitteiden toteutumista seura-
taan järjestelmällisesti ja seurannan tulokset raportoidaan ohjelman ulkopuolisen 
arvioitsijan laatimissa arviointi- eli evaluointiraporteissa. Ohjelmakauden aikana 
tapahtuva perusteellinen väliarviointi (interim-evaluation) voi tarvittaessa ohja-
ta ohjelman tarkistusta. Tarkistuksen yhteydessä voidaan kehittää mm. ohjelmaa 
toteuttavien hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia kesken ohjelmakautta. 
Ympäristövaikutusten arviointiprosessi sekä arvioinnin tulokset ovat myös osa 
raportointia. Muutama vuosi ohjelmakauden päättymisen jälkeen tehdään ohjel-
man merkityksen loppuarviointi (ex-post-evaluation). (Ympäristöministeriö ja sisä- 
asiainministeriö 1999, 13) 

Ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnilla on  useita tavoitteita, määräyksiä, 
ohjeita ja suosituksia. Esimerkiksi sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön 
mukaan ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on edistää ympä-
ristönäkökohtien huomioonottamista ohjelmissa ja myöhemmässä päätöksenteossa, 
lisätä eri tahojen mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun sekä parantaa edelly-
tyksiä sovittaa yhteen tavoitteita ja näkökantoja. Ympäristövaikutusten arvioinnin 
avulla kestävä kehitys voidaan sisällyttää ohjelmien tavoitteisiin ja toimenpideosaan 
sekä ohjelmien toteuttamista ohjaavien hankkeiden valintakriteereihin. Arvioinnin 
avulla voidaan löytää myös uusia, ympäristönäkökohdat huomioon ottavia mah-
dollisuuksia alueelliseen kehittämiseen. (Ympäristöministeriö ja sisäasiainministeriö 
1999, 8)

Aluekehitysohjelmien puitteissa toteutettavat hankkeet ovat kooltaan enim-
mäkseen pieniä ja täten yksittäisen hankkeen ympäristövaikutus on melko pieni 
tai vain paikallisesti merkittävä. Lukuisia pieniä hankkeita toteutettaessa saattaa 
kuitenkin hankkeiden yhteisvaikutus muodostua merkittäväksi ja ohjata kehitystä 
johonkin suuntaan. Näitä hankkeiden yhteisvaikutuksia ja kumuloituvia vaikutuk-
sia voidaan saada esille tarkasteltaessa ympäristövaikutuksia ohjelmatasolla. Tässä 
voidaan käyttää apuna indikaattoreita. (Berninger 2002, 11)

Ohjelmien ja niitä toteuttavien hankkeiden ympäristöön vaikuttavuuden tutki-
mista varten on kehitelty indikaattoreita, joiden tarkoituksena on tarjota numeerista, 
yksinkertaistettua tietoa kuvattavasta asiasta päätöksentekijöiden ja kansalaisten 
käyttöön käyttämällä harvoja hyvin valittuja muuttujia. Ympäristöindikaattoreita 
on tarkoitus käyttää apuna, kun halutaan arvioida asetettujen ympäristötavoitteiden 
toteutumista. Esimerkiksi Kati Beriningerin vuonna 1999 tehdyssä tutkimuksessa 
kehitettiin aluekehitysohjelmille ympäristöindikaattoreita, joita voitaisiin käyttää 
sekä ohjelma- että hanketasolla. Tuloksena oli mahdollisia yleisempiä ohjelmakoh-
taisia ja tarkempia hankekohtaisia ympäristöindikaattoreita. Ohjelmakohtaisia in-
dikaattoreita olivat mm. varsinaisten ympäristöhankkeiden prosenttiosuus kaikista 
hankkeista ja hankekohtaisina indikaattoreina mm. vesi- ja jätehuoltohankkeissa 
suojeltujen pohjavesialueiden määrä. (Berninger, 1999)

2.3 Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelma  
ja ympäristövaikutusten arviointi 

Ympäristöasiat ovat keskeisiä asioita Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelmassa, joka muo-
dosti puitteet tälle kehittämisprojektille. Ohjelman toteutuksen tärkeimpiä tavoit-
teita ovat kestävän kehityksen ja sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen. Siinä 
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suositaan ympäristömyönteisiä hankkeita ja sillä edistetään sukupuolten tasa-arvoa 
ja parannetaan työllistymismahdollisuuksia muun muassa vaikuttamalla naisten 
hakeutumiseen perinteisille miesten aloille ja päinvastoin. (Sisäasiainministeriö, 
Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelma)

Etelä-Suomen ohjelma-alueeseen kuuluu alueita Varsinais-Suomen, Kanta- 
Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan, Uudenmaan ja Etelä- 
Karjalan maakunnista. Visiona 2006 on, että Etelä-Suomi on korkeatasoinen Itäme-
ren alueen keskus. Strategisina painopisteinä on kansainvälistynyt ja kilpailukykyi-
nen yritystoiminta, vetovoimainen elinympäristö, voimakas osaamiskeskittymä ja 
toimivat yhteydet (Sisäasiainministeriö, 2000, 16)

Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelmaa toteutetaan kolmella toimintalinjalla. Ne 
koostuvat toimenpidekokonaisuuksista, joissa on määritelty millaista toimintaa 
tuetaan. Toimenpiteisiin saadaan osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta 
(EAKR) tai Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Ohjelman toimintalinjat ovat: 

1.  Etelä-Suomen vetovoimaisuuden ja yritysten kilpailukyvyn lisääminen
2.  Osaamisen tason ja inhimillisten resurssien kehittäminen
3.  Yhdyskuntien toimivuuden ja viihtyvyyden turvaaminen.

Tässä projektissa keskityttiin lähes kokonaan kolmannen toimenpidekokonaisuu-
den hankkeisiin, joilla pyrittiin parantamaan tavoitealueen yhdyskuntien perusra-
kenteita ja ympäristön tilaa, kehittämään kulttuuritoimintoja, elin- ja toimintaym-
päristön laatua sekä ehkäisemään sosiaalisia ongelmia. Tavoitteena oli rakenteiltaan 
ja laadultaan hyvä, kilpailukykyinen ja entistä kestävämpi toiminta-alue yritystoi-
minnalle ja asumiselle.

Toimintalinjan toimenpidekokonaisuuksia ovat: 

3.1  yhdyskuntien toimivuuden ja perusrakenteiden kehittäminen 
3.2  ympäristön tilan säilyttäminen ja parantaminen
3.3  syrjäytymisen ehkäiseminen ja sosiaalisen osallisuuden sekä elämänhallin-

nan lisääminen
3.4  matkailun ja kulttuurin kehittäminen sekä elinympäristön viihtyisyyden 

lisääminen
3.5 kulttuuri- ja ympäristöalojen toimijoiden osaamisen kehittäminen.
(Sisäasiainministeriö, Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelma/toimintalinjat)

Ympäristövaikutusten arvioinnin suorittamisesta Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjel-
man kohdalla on säädetty ohjelma-asiakirjan täydennysosassa. Useimpiin tavoite 
2 -ohjelman hankkeisiin liittyy ympäristövaikutuksia tavalla tai toisella. Ympäris-
tövaikutusten huomioinnista tavoite 2 –ohjelman hankevalinnoissa, hankkeiden 
toteutuksessa sekä toteutuksen seurannassa on säädetty ja ohjeistettu monella ta-
solla. (Lumiaho-Suomi & Miettinen 2003)

Kaikkein yleisimmällä tasolla, mutta samalla asiakokonaisuuksien mukaan 
kattavimmilla tasoilla tavoite 2 -ohjelman toimintaa ohjaavat kestävän kehityksen 
periaatteet. EU:n toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa pyritään edistämään 
yhteisön yhteisiä ympäristötavoitteita, jotka ovat seuraavat:

•	 ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen;
•	 ihmisen terveyden suojelu;
•	 luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö;
•	 sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla  

puututaan alueellisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin. 
(Lumiaho-Suomi & Miettinen 2003)
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EU:n komissio on antanut myös erityisiä ohjeita ympäristöasioiden huomioonottamisesta 
Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman toimeenpanossa. Ohjeet kattavat suosituksia mm. 
erityisen ympäristövalintakriteerin käytöstä hankevalinnassa, ympäristövaiku-
tusten arvioinnin soveltamisesta kaikkiin tukea saaviin hankkeisiin koko niiden 
toimeenpanon aikana, erityisten seurantaan liittyvien ympäristöindikaattoreiden 
kehittämisestä ja käyttöönotosta sekä hankehallintaryhmien koulutuksesta ympä-
ristöasioissa. (Lumiaho-Suomi & Miettinen 2003)

Etelä-Suomen maakuntien liittouman laatimaan Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelmaan 
sisältyy useita ympäristövelvoitteita ja -suosituksia ohjelman toteutukselle. Ohjelmassa 
esitetään kestävän kehityksen periaatteet viidelle eri yhteiskunnan toimintalohkolle. 
Periaatteet liittyvät esimerkiksi päästöjen vähentämiseen, yritysten ekokilpailuky-
vyn parantamiseen, ympäristöteknologian kehittämiseen sekä tasapainoisuutta ja 
viihtyisyyttä edistävään yhdyskuntakehitykseen. Ohjelman hankekohtainen YVA-
lomake perustuu näille periaatteille. (Lumiaho-Suomi & Miettinen 2003)

Hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetaan ohjelma-asiakirjan 
täydennysosassa (s. 48–49) kattava ohjeistus. Hankkeiden ympäristövaikutuksista 
tulisi arvioida Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelmassa sekä suorat että välilliset vaiku-
tukset. (Lumiaho-Suomi & Miettinen 2003)

Kaikista hankkeista arvioidaan, ovatko ne:

•	 ympäristölle haitallisia, asteikolla vähäinen (-) ja merkittävä ( - -)
•	 tai onko niillä positiivisia ympäristövaikutuksia, asteikolla vähäinen (+) ja 

merkittävä (+ +).

Arviointi tapahtuu seuraavien tekijöiden mukaan:

•	 vaikutukset päästöihin (vesiin, maa- ja kallioperään ja ilmaan);
•	 vaikutukset kulutukseen, tuotantoon ja energiatalouteen;
•	 vaikutukset aluerakenteeseen ja yhdyskuntaan;
•	 vaikutukset luontoon;
•	 vaikutukset ihmisiin; 
•	 vaikutukset liikenteeseen;
•	 vaikutukset tutkimukseen ja koulutukseen;
•	 vaikutukset kansainväliseen yhteistyöhön;
•	 muut ympäristövaikutukset.
(Lumiaho-Suomi & Miettinen 2003)

Hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin suorittaa hakija ja se tarkistetaan 
hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Rahoittavan viranomaisen lisäksi hakemukset 
käsitellään viranomaisyhteistyössä sekä tarvittaessa maakunnallisessa YVA-asian-
tuntijaryhmässä. Ohjelma-asiakirjan ohjeiden mukaan käsittelyssä tarkistetaan 
tuettaviksi aiottujen hankkeiden ympäristövaikutukset, ympäristöä koskevien 
valintakriteerien täyttyminen sekä seurantaindikaattorit. Maakunnallinen YVA-
ryhmä valmistelee YVA-lausunnon päättäville elimille. Koko Etelä-Suomea koskevia 
periaatteellisia ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä linjauksia ja ylimaakunnal-
listen hankkeiden ympäristöasioita  käsitellään vastaavassa Etelä-Suomen yhteisessä 
asiantuntijaryhmässä. (Lumiaho-Suomi & Miettinen 2003)

Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman ympäristöohjeiden mukaan hankkeet, joilla 
on haitallisia vaikutuksia, tulisi selvittää tarkoin ja toteuttaa vain erityisen painavin 
perustein. Mikäli hyväksyttävästä hankkeesta arvioidaan aiheutuvan merkittäviä 
haitallisia ympäristövaikutuksia, hankkeen toteuttamissuunnitelmaan tulee sisällyt-
tää riittävät ympäristönsuojelu- ja hoitotoimenpiteet. Hankkeiden vaikutusten seu-
ranta on myös järjestettävä asianmukaisesti. (Lumiaho-Suomi & Miettinen 2003)
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Tavoite 2 -ohjelmassa hankkeet ryhmitellään ympäristömyönteisiin (ympä-
ristöpositiivisiin), vähäisiä ympäristövaikutuksia omaaviin hankkeisiin ja ympäris-
tönegatiivisiin hankkeisiin. Tavoite 2 -ohjelman vaikutusten arvioinnilla autetaan 
hankkeiden luokittelua. (Lumiaho-Suomi & Miettinen 2003)

Suomen lainsäädäntöön sisältyy useita ympäristövelvoitteita, jotka voidaan nähdä 
kytkeytyvän myös tavoite 2 -ohjelman toimintaan. Laki ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä (468/1994) kattaa lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyn (YVA-menettelyn) asetuksella tarkemmin säädettyihin hankkeisiin. Lisäksi laki 
sisältää selvilläolovelvollisuuden myös muiden hankkeiden ympäristövaikutuksista 
siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää (468/1994, 25 §). (Lumiaho-
Suomi & Miettinen 2003)

YVA-laissa ympäristövaikutus määritellään seuraavasti (lain muutos 267/1999, 2 §):

Ympäristövaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja vä-
lillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella: 
a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; 
b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon moni-

muotoisuuteen; 
c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuri-

perintöön; 
d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä
e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 
(Lumiaho-Suomi & Miettinen 2003)

Useat muut raportissa esiteltävät lait ja niiden ympäristövelvoitteet kytkeytyvät 
tavalla tai toisella tiettyyn yhteiskunnan osakokonaisuuteen, tiettyyn toimialaan 
tai tietyntyyppisiin vaikutuksiin. Kaikki jollain lailla tavoite 2 -ohjelman toimin-
taan kytkeytyvät ympäristövelvoitteet tulisi kuitenkin ottaa huomioon hankkei-
den valinnassa, toteutuksessa ja/tai hankkeiden seurannassa. (Lumiaho-Suomi & 
Miettinen 2003)

Ympäristövaikutusten arviointi projektin kohdealueella Kanta- ja Päijät- 
Hämeessä tapahtuu samoissa puitteissa ja samoilla periaatteilla kuin muuallakin. 
Hämeen maakunnan yhteistyöryhmässä 22.5.2000 hyväksytyn tavoite 2 -ohjelman 
YVA-menettelyn mukaan:

”YVA-menettely painottuu hakijan ja hankkeita valmistelevien rahoittajata-
hojen edustajien työpanokseen ja osaamiseen. Menettely edellyttää, että rahoitta-
vat viranomaiset huolehtivat omissa organisaatioissaan arvioinnin toteuttamisesta 
omien olosuhteittensa mukaisesti. Käytännössä joko niin, että kukin hankkeita val-
misteleva virkamies/toimihenkilö arvioi hankkeiden ympäristövaikutukset itse tai 
toinen mahdollinen menettelytapa on, että organisaatiossa on YVA-vastuuhenkilö, 
jonka tehtävänä on kaikkien hankkeiden vaikutusten arviointi. Tarpeellista on lisäksi 
se, että kaikki organisaatiot käyttävät samaa YVA-liitelomaketta hakemuksessa ja 
samaa valmistelijan arviointilomaketta hankkeiden käsittelyssä.”

Kanta- ja Päijät-Hämeen hankkeiden YVA-menettelyyn kuuluu neljä vaihetta:
•	 hankehakemuksen valmistelu, 
•	 hankkeen valmistelu päätöksentekoon, 
•	 maakunnan yhteistyöryhmän/sihteeristön/maakunnan YVA-ryhmän käsit-

tely sekä rahoittajan päätös ja 
•	 hankkeen toteuttaminen ja seuranta sekä hankkeen päättäminen.

Eri osapuolten, kuten hakijan, valmistelijan, YVA-ryhmän, maakunnan yhteistyö-
ryhmän (MYR:n) ja hankkeen valvojan roolit ja tehtävät on kuvattu ohjeissa tarkasti. 



1�Hämeen ympäristökeskuksen moniste 113 

Esimerkiksi maakunnallisen YVA-ryhmän tulee laatia yhteenvetoja arviointilomak-
keiden perusteella, rahoittajan perehtyä ympäristövaikutuksiin ja laatia reunaeh-
toja sekä hankkeesta vastaavan huolehtia mm. raportoinnista ja seurantatiedoista.  
MYR:ssä ohjelman toteutumista seurataan mm. seurantaindikaattorien avulla. (Hä-
meen ympäristökeskus, ympäristövaikutusten arviointi Kanta-Hämeessä)

2.4 Paikkatietojärjestelmät kehittämisen 
työvälineeksi

Projektin tarkoituksena oli kehittää ja tehostaa edellä esitettyä Etelä-Suomen tavoite 
2 -ohjelman ympäristövaikutusten arviointia Hämeessä. Ympäristövaikutusten ar-
vioinnissa entisestään korostuva ympäristöä koskevan tiedon kerääminen, hallinta 
ja seuranta on keskeisessä osassa. Tiedon tallentamiseen ja hallintaan keskittyvien 
paikkatietojärjestelmien katsottiin voivan tarjota apua arvioinnin kehittämisessä. 
Tämä kehittämisprojekti perustuu paikkatietojärjestelmän kehittämiseen. 

Paikkatieto ja paikkatietojärjestelmät eli GIS (Geographic information systems) 
voidaan määritellä monin tavoin. Pelkästään paikkatiedosta on olemassa monta 
määritelmää. Yksinkertaisimmillaan paikkatieto on määritelty seuraavasti:

Paikkatieto on tietoa, joka on kiinnitetty tiettyyn koordinaatistoon ja se koostuu si-
jaintitiedosta ja ominaisuustiedoista. (Tokola, Soimasuo, Turkia, Talkkari, Store & Kangas: 
Paikkatieto ja paikkatietojärjestelmät 1994)

Paikkatietojärjestelmillä on myös useita erilaisia määritelmiä. Suomalaisittain 
paikkatietojärjestelmät on määritelty mm. seuraavasti:

Paikkatietojärjestelmä on tietojärjestelmä, jonka avulla hallitaan paikkatietoa. Yleisesti 
paikkatietojärjestelmillä tarkoitetaan tietokonepohjaisia järjestelmiä, joiden avulla paikkatie-
toa voidaan analysoida. Näistä käytetään lyhennettä GIS JA LIS. (Tokola, Soimasuo, Turkia, 
Talkkari, Store & Kangas: Paikkatieto ja paikkatietojärjestelmät 1994)

Paikkatietojärjestelmiä käytetään eri hallinnon sektoreilla ja niiden hyödylli-
syys päätöksenteossa on jo aiemmin havaittu (esim. Tielaitos, Tielaitoksen selvityksiä 
51/1998). Paikkatietojärjestelmien hyödyntämisestä ohjelmallisen aluekehittämisen 
tai ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. 
Tämä projekti oli tienavaaja tässä suhteessa.

Aiemmin paikkatietoja ja paikkatietojärjestelmiä oli Hämeen aluekehitystyössä 
käytetty lähinnä tausta-apuna tiedonhaussa ja esittämisessä. Nyt paikkatietojärjes-
telmästä haluttiin kehittää konkreettinen apuväline hankkeiden ympäristövaiku-
tusten tarkasteluun. Rakennettavaa välinettä suunniteltiin hyödynnettävän mm. 
kyseisen ohjelman vaikutusten väli- sekä jälkikäteisarvioinnissa ohjelmakauden 
lopussa, mutta myös apuna YVA-ryhmien työssä.

Projektissa hyödynnettiin ympäristöhallinnon tietojärjestelmistä saatavaa 
paikkatietoaineistoa ja sitä tuotettiin myös itse. Aineisto koottiin hyödyntäen käy-
tössä olevaa ArcView-ohjelmaa, johon myös kehitetyn järjestelmän toiminta perus-
tui. Järjestelmässä hankkeiden ympäristövaikutusten tarkastelusta tuli keskeinen 
tarkoitus niiden sijaintitiedon osoittamisen ohella.
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Projektin toteuttaminen

3.1 Alkuasetelmat

Kehitystyö pohjautui Hämeen ympäristökeskuksen EU- ja maakuntaryhmälle 
tehdylle harjoittelutyölle, jossa EU-ohjelman hankekohteita kartoitettiin kartalle. 
Näin voitiin tarkastella kartan avulla toimenpiteiden sijoittumista ja arvioida niiden 
mahdollisia vaikutuksia ympäristöön. Kesän 2004 aikana saatiin Hämeen ympä-
ristökeskuksessa käytettävissä olevalla paikkatieto-ohjelmalla tuotettua aineistoa 
reilusta sadasta hankekohteesta. 

Tarkoitus oli jo aluksi rajata ja luokitella mukaan otettavia hankkeita, jotta 
ne olisivat vertailukelpoisia keskenään. Työ rajattiin heti koskemaan Etelä-Suo-
men tavoite 2 -ohjelman hankkeita, sillä erityisesti tässä ohjelmassa hankkeiden 
ympäristövaikutusten tarkastelulla on tärkeä rooli. Rajaus koski vain hankkeita, 
joita toteutetaan paraikaa ja jo toteutettuja hankkeita Hämeen ympäristökeskuksen 
toiminta-alueella ohjelmakauden alusta kesään 2004 asti. Mukaan päätettiin ottaa 
paikannettavia, maastoon sijoitettavia hankkeita. Paikannukseen mukaan otetut 
hankkeet olivat lopulta lähes kaikki toimenpidekokonaisuus kolmeen kuuluvia 
eikä mukana ollut koulutukseen, tutkimukseen ja yritysten tukemiseen keskittyviä 
hankkeita. Lista mukaan otetuista hankkeista on liitteessä 1. 

Hankkeiden monimuotoisuuden vuoksi niitä luokiteltiin aluksi joidenkin  
havaittujen yhteisten piirteiden mukaan. Näin muodostui vesistöihin, infrastruk-
tuuriin, matkailuun ja kulttuuriympäristöihin keskittyvien hankkeiden koko-
naisuuksia – hieman samalla tavoin kuin aiemmin mainitussa Beringerin (1999) 
tutkimuksessa. Näiden hankekokonaisuuksien hankekohteita kuvaavia karttoja 
tulostettiin tarkastelua varten. Kyseisistä hankekokonaisuuksista luovuttiin projek-
tin myöhemmässä vaiheessa, koska hankkeiden luokittelu ei ollut yksiselitteistä. 
Projektin puitteissa oli muutenkin mahdollista käsitellä vain pientä osaa hankkeista 
ja hankkeet olivat luonteeltaan hyvin erilaisia ryhmiteltäväksi tarkkoihin ryhmiin 
tiettyjen piirteiden mukaan. 

3.2 Projektin tavoitteen muotoutuminen  
ja ohjausryhmän toiminta

Aineistojen käyttötarkoitusta pohdittiin tarkemmin ja ne haluttiin liittää selkeämmin 
ympäristövaikutusten arvioinnin yhteyteen. Tavoitteeksi muodostui maakuntatason 
paikkatietoon perustuvan menettelyn kehittäminen hankkeiden yhteisvaikutusten 
tarkastelua varten. 

Projektia ei suunniteltu alussa tarkasti. Suunnittelu keskittyi työn ja tuotosten 
esittelyn aikatauluihin. Aineiston ja menettelyn tuli valmistua jouluun 2004 mennes-
sä, mutta työn hiomiseen ja raportoinnin toteuttamiseen varattiin aikaa seuraavalta 
keväältä. Menettelyn aineistoineen odotettiin olevan maakuntien kehittämisestä 

�
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vastaavien toimijoiden käytettävissä ohjelmakauden loppuun mennessä, jolloin 
yhteisvaikutuksia on tarkoitus tarkemmin tarkastella.

Menettelyn rakentamista ohjaamaan ja seuraamaan perustettiin liittojen ja 
ympäristökeskuksen asiantuntijoista koostuva ja tarvittaessa kokoontuva ohjaus-
ryhmä. Ohjausryhmä koostui kahdesta kunkin osapuolen edustajasta. Sen tarkoi-
tus oli seurata ja ohjata kehitystyön etenemistä tarvittavaan suuntaan sekä antaa 
taustatukea ja informaatiota työn edistämiseksi. 

Ohjausryhmä kokoontui projektin aikana neljä kertaa Hämeen ympäristö-
keskuksessa vaihtelevalla kokoonpanolla. Ryhmän kokoontumisissa esiteltiin työn 
etenemistä sekä pohdittiin joitakin esille tulleita ongelmakohtia. Käytännön ratkai-
sut tehtiin suurelta osin ohjausryhmän ulkopuolella.

3.3 Tutkimushaastattelut kehittämistyön apuna

Erilaisten näkökulmien huomioimiseksi sekä aineiston kehittämisen kattavuuden 
ja käyttökelpoisuuden varmistamiseksi päätettiin haastatella eri tahoja, joiden 
käyttöön suunniteltu menettely myöhemmin voisi tulla. Haastattelujen avulla 
oli myös mahdollista saada koottua samalla eri tahojen näkemyksiä niin yleisesti 
aluekehittämisestä, hankkeisiin liittyvän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
toimivuudesta kuin paikkatiedon ja paikkatietojärjestelmien hyödyntämisestä maa-
kunnallisessa aluekehittämisessä. Haastatteluilla oli tarkoitus saada kuva erilaisista 
näkemyksistä ja sitä kautta ohjata työtä.

Menetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelut 
olivat keskustelunomaisia ja niitä ohjattiin eri teema-aiheiden ja kysymysten avulla 
(Liite 2). Haastateltavat valittiin ohjausryhmän päätöksellä henkilöistä, joiden työ 
liittyi YVA-ryhmien toimintaan tai paikkatiedon hyödyntämiseen maakuntatason 
suunnittelussa. Valituksi tuli 12 henkilöä.

Haastattelut toteutettiin haastateltavien työpaikoilla. Haastateltaville lähetet-
tiin ennakolta erillinen haastattelupyyntö (Liite 3) ja yleistä materiaalia projektista. 
Haastattelutilanteissa oli lisäksi mukana esittelyaineistoa projektin sen hetkisistä 
tuotoksista. Esittelyaineiston avulla pyrittiin haastattelussa luomaan haasteltaville 
mahdollisimman tarkka kuva projektin tarkoituksesta ja toteutuneista vaiheista. 
Projektin suunnittelija teki haastattelut syys-lokakuussa 2004. 

Haastatteluihin osallistui seitsemän naista ja viisi miestä Kanta- ja Päijät- 
Hämeen maakuntatason kehityksestä vastaavista organisaatioista, kuten TE-keskuk-
sesta, Päijät-Hämeen liitosta, Etelä-Suomen lääninhallituksesta sekä Tiehallinnos-
ta. Haastateltavien joukkoon kuului asiantuntijoita eri osa-alueilta. Haastateltavat 
suhtautuivat haastatteluun pääsääntöisesti hyvin myönteisesti ja kaikki valitut 
osallistuivat siihen. Joidenkin kysymysten kohdalla oli tarpeen tehdä tarkennuk-
sia, mutta muuten haastateltavien ja haastattelijan kommunikaatio toimi melko 
hyvin. Haastattelijan roolina oli olla mahdollisimman objektiivinen näkemyksien 
kartoittaja ja myös aineiston analyysissä pyrittiin mahdollisimman objektiiviseen 
tulkintaan. Haastattelut nauhoitettiin analysointia varten.

Haastattelut analysoitiin haastattelurungon teemakokonaisuuksien mukaan. 
Teemakokonaisuuksien tarkoituksena oli tutkia haastateltavien näkökulmia suo-
malaisen ohjelmallisen aluekehittämisen onnistuneisuuteen, ympäristövaikutusten 
arviointiprosessin merkitykseen ja kehittämiseen, paikkatiedon hyödyntämiseen 
aluekehittämisen yhteydessä sekä kyseessä olevan paikkatietoprojektin kehittämi-
seen. Haastateltavien näkemyksissä oli hajontaa aihealueittain.



1� Hämeen ympäristökeskuksen moniste 113 

Kuva 1. Haastatteluiden yhteydessä näytetty hankkeita kuvaava kartta Kanta-Hämeestä. 
Kartta on esimerkki materiaalista, jota tuotettiin projektin alkuvaiheessa.

3.3.1 Ohjelmallisen aluekehittämisen onnistuneisuus

Haastateltavien mielipiteitä suomalaisen aluekehittämisen onnistuneisuudesta 
analysoitiin suhteessa siihen, miten paljon heidän voitiin katsoa olevan työssään 
tekemisissä aluekehittämisen kanssa. Tällä haluttiin tutkia, voidaanko sitoutumi-
sen aluekehittämiseen nähdä merkittävänä mielipidettä muokkaavana tekijänä. 
Haastateltavien mielipiteet jakautuivat lähestulkoon samoin riippumatta heidän 
suhteestaan aluekehittämiseen, joten kerättyjä mielipiteitä saatettiin pitää haas-
tateltavien joukossa melko yleisinä. Useimmat haastatelluista kokivat alueellisen 
kehittämisen pikemminkin epäonnistuneeksi kuin onnistuneeksi (Liite 4).

Suomalaisen ohjelmallisen aluekehittämisen hyvinä puolina nähtiin EU:n 
kautta saatavat rahoitusmahdollisuudet, joita on myös osattu hyödyntää. Haas-
tateltavien mukaan ohjelmapolitiikka myös ohjaa kehitystä ja vähentää ristiriitoja 
sekä tuo kokonaisvaltaisuutta suunnitteluun yhteisten linjausten, ohjelmien ja 
seurantaindikaattorien avulla. Toisin sanoen ohjelmallisen aluekehityksen nähtiin 
tuovan välineitä kehittämiseen sekä suunnitelmallisuutta ja ryhtiä ympäristönsuo-
jeluun. Projektin hallinnoinnin oppimista ja yhteistyötä yli rajojen pidettiin myös 
arvokkaina etuina.

Huonoina puolina ohjelmallisessa aluekehittämisessä nähtiin olevan työtä 
hankaloittava lisääntynyt byrokratia ja hallinnollinen monimutkaisuus. Ohjelmien 
koettiin voivan rajoittaa kehittämistä joillakin tärkeäksi koetuilla alueilla raskaan 
byrokratian vuoksi. Kehittämisen katsottiin olevan tavalliselle ihmiselle kaukaista 
toimintaa, jota pyörittävät tietyt asiantuntija- ja kehittäjätahot. Kehittämisen ei 
myöskään katsottu olevan tarpeeksi tehokasta ja riippuvan maakunnan ja rahoitta-
jien toimista. Lisäksi sopivien hankekokonaisuuksien ja osarahoituksen löytämisen 
hankaluus katsottiin joissain tapauksissa ongelmalliseksi.
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3.3.2 Ympäristövaikutusten arviointiprosessin  
kehittämisen tarve

Haastatteluissa tutkittiin tyytyväisyyttä tavoite 2 -ohjelman hankkeiden ympäris-
tövaikutusten arviointiprosessiin, koska projektissakin tarkasteltiin vain tavoite 2 
-ohjelman hankkeita. Haastateltavien suhtautumista YVA-prosessiin analysoitiin 
sen mukaan, miten paljon he ovat tekemisissä tavoite 2 -ohjelman kanssa. Tulos 
viittasi siihen, että haastateltavat olivat YVA-prosessiin lähes yhtä tyytymättömiä 
riippumatta siitä olivatko he tekemisissä tavoite 2 -ohjelman kanssa vai eivät. Enem-
män ohjelman kanssa tekemisissä olevat olivat hieman tyytyväisempiä, mutta pää-
sääntöisesti juuri kukaan ei pitänyt sitä täysin tyydyttävänä (Liite 5).

YVA-menettelyn nähtiin sisältävän joitakin positiivisia asioita. Kaiken kaik-
kiaan nykyinen YVA-menettely nähtiin hyödyllisenä ja hyvänä asiana. Sen avulla 
katsottiin olevan mahdollista saada mukaan laajempi asiantuntemus hankkeiden 
ympäristövaikutusten arviointiin ja sen nähtiin ryhdistävän ympäristövaikutus-
ten arviointia ja huomioon ottamista hankkeiden käsittelyssä. Uuden sukupol-
ven toimijoiden katsottiin voivan hyötyä nykyisten YVA-ryhmien työskentelystä. 
YVA-ryhmien välityksellä nähtiin myös käsittelyyn tulleen mukaan näkökohtia, 
joiden kautta hankkeiden ympäristöystävällisyyttä on voitu hankesuunnitelmasta  
edelleen parantaa. Hyvänä asiana nähtiin lisäksi se, että ryhmän lausunnot huo-
mioidaan päätöksenteossa yhä enemmän ja lausunnot ovat myös vaikuttaneet 
joidenkin päätösten ehtoihin. 

YVA-menettely sai toisaalta haastateltavilta osakseen runsaasti kritiikkiä. 
Useimpien mukaan YVA on raskas, kankea, kaavamainen ja byrokraattinen jär-
jestelmä, joka tuottaa rutiininomaista työtä. Hankkeiden käsittelylle on varattu liian 
vähän aikaa, eikä niihin pystytä paneutumaan tarpeeksi ajan ja joskus koulutuksen 
puutteen vuoksi. Nähtiin, että YVAn kannalta oikeanlaisiin hankkeisiin ei myös olla 
pystytty keskittymään ja että listoilla on ollut paljon vain ympäristövaikutuksiltaan 
vähäisiä hankkeita tai ympäristömyönteisiä hankkeita. 

YVA-ryhmän vaikutusvalta päätöksiin oli joidenkin mielestä heikko, koska 
ryhmät voivat vain antaa lausuntoja, eikä tehdä päätöksiä. Ryhmä koettiin toisis-
sa elimissä jopa kiusantekijänä lausunnoillaan. Päätöksentekovallan lisäämistä ei 
niinkään aina toivottu, mutta ryhmän mielipiteiden ottamista paremmin huomioon 
päätöksentekoelimissä kaivattiin.

Hankkeiden ympäristövaikutuksista annettujen lausuntojen kattavuus ja se, 
että kaikki näkökohdat voitaisiin täten ottaa huomioon ei vakuuttanut joitakin 
haastateltavia. Hankkeiden jaotteleminen ympäristöpositiivisiin ja ympäristönega-
tiivisiin aiheutti hämmennystä. Koettiin epävarmuutta siihen, että löytyykö YVA-
ryhmistä asiantuntemusta päättämään tällaisesta asiasta tai että pystyykö ympä-
ristövaikutuksia varsinaisesti kukaan määrittelemään. 

Haastatellut pitivät hakijoiden tekemää ympäristövaikutusten arviointia usein 
liian subjektiivisena ja todellisuutta positiivisempana. Heidän mielestään oli myös 
todennäköistä, että hakijoiden intressit tavoitella rahoitusta vaikuttivat arviointiin. 
Lomake itsessään koettiin myös useimmiten huonoksi. Lomakkeeseen kaivattiin 
loogisuutta ja selkeyttä sekä haittojen että myönteisten vaikutusten kartoittamista. 
Haastateltavien kritiikkiä YVA-lomakkeen loogisuudesta voi sikäli pitää perusteet-
tomana, että lomake pohjautuu tavoite 2 -ohjelman strategiaosaan ja siinä olevien 
kestävän kehityksen suuntaviivoihin. Kommentit perustuivat kuitenkin haastatelta-
vien välittömiin tuntemuksiin lomakkeen käytöstä työvälineenä ja sen tuottamasta 
lisäarvosta. Monet kokivat myös hankkeiden valmistelun YVA-ryhmän esittelyyn 
puutteelliseksi. Nähtiin, että rahoittajat eivät olleet kunnostautuneet tarkistamaan 
YVA-arvioita ja jättäneet sen liikaa YVA-ryhmän tehtäväksi. 

Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat selvänä puutteena hankkeiden  
ympäristövaikutusten seurannan puuttumisen. Sekä YVAn onnistumisen että 
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mahdollisesti asetettujen reunaehtojen toteutumisen arviointi koettiin mahdotto-
maksi, kun seurantaa ei ole. Hankkeiden todettiin vain menevän kerran ”myllyn” 
läpi, jonka jälkeen niihin ei enää palata. Haastateltavat tiesivät, että YVA-lomake 
tulee täyttää uudelleen loppuraportoinnin yhteydessä, mutta lomakkeita ei enää 
tarkastella YVA-ryhmässä ja ne hukkuvat byrokratian rattaisiin. Tässä yhteydessä 
tuli esille myös epäselväksi koetun FIMOS-rekisterin seurantalomakkeen rooli ja 
merkitys. Lomakkeella kerättyjen tietojen hyödyntämistarkoitus oli epäselvä ja 
lomake nähtiin muutenkin vaikeana täyttää, koska se on liian yleispiirteinen täy-
tettäväksi erityyppisiin hankkeisiin.

Hyvien seurantaindikaattorien, mallien ja estimaattien puuttuminen ympä-
ristötiedon keräämisessä tuntui ylipäätään olevan haastateltavien huolenaiheena. 
Ohjelmien määrittelyihin toivottiin selkeyttä ympäristöasioiden suhteen. Toivottiin, 
että tulevaisuudessa ohjelmien vaikutusten seuranta olisi luotettavampaa.

Tyytymättömyyden myötä haastatteluista kertyi runsaasti kehittämisehdotuk-
sia. Haastateltujen mukaan prosessia pitäisi keventää ja yksinkertaistaa. Useat olivat 
sitä mieltä, että tarkasteluun tulisi ottaa vain ne hankkeet, joissa on jonkinlaisia 
kielteisiä ympäristövaikutuksia. Näin ajateltiin, vaikka tunnistettiinkin se seikka, 
ettei ohjelmalla varsinaisesti voida rahoittaa ympäristölle haitallisia hankkeita. Taus-
talla oli ajatus, että hankkeilla on aina ympäristövaikutuksia ja prosessissa tulisi 
keskittyä niistä olennaisiin. Prosessia pidettiin myös selkiintymättömänä, koska 
toisaalla arvioidaan kaikki hankkeet ja toisaalla vain osa. Tämän vuoksi nähtiin 
tarpeellisena arvioida kaikki hankkeet kaikkialla. Haastateltavat toivoivat hyvän 
työkalun kehittämistä YVAan. 

Hankkeiden valmistelun ongelmiin nähtiin ratkaisuksi se, että rahoittajat 
ottaisivat enemmän osaa valmisteluun. Haastatteluissa pohdittiin myös eräänlais-
ta kaksiportaista järjestelyä, jossa valmistelijan lisäksi joku muu taho paneutuisi 
hankkeisiin ja ryhmässä käytäisiin viimeistellympi versio papereista läpi. Lisäksi 
haluttiin, että lausunnot huomioitaisiin päätöksenteossa paremmin.

Hankkeista vastaavien toivottiin tulevaisuudessa pystyvän entistä paremmin 
tiedostamaan velvollisuutensa olla tietoisia hankkeidensa ympäristövaikutuksista. 
”Projekti-ihmisten” koulutus ympäristöasioista ylipäätään nähtiin tarpeellisena. 
Samoin pidettiin tarpeellisena selkiyttää YVA-ryhmän jäsenille heidän roolejaan 
ryhmässä sekä koko ryhmän tarkoitusta. Työnjaon selkeyttämisestä kaavailtiin myös 
ratkaisua kokousten venymiselle.

Hakijoiden tekemien YVA-arviointien puutteellisuuteen toivottiin lääkkeeksi 
lomakkeen lähettämistä takaisin hakijalle, mikäli se ei ole tarpeeksi hyvä ryhmän 
mielestä. Lomakkeen pelkän täytön ei myöskään nähty olevan riittävä peruste sen 
hyväksymiselle.

Vaikutusten seurannan ja jälkikäteisarvioinnin lisäämistä kannatettiin useim-
missa haastatteluissa. Pitkäaikainen seuranta ja seurantamenetelmien ja indikaat-
toreiden kehittäminen nähtiin ylipäätään tarpeellisena. Toivottiin, että hankkei-
ta voitaisiin seurata alusta toteutukseen asti ja tehdä vaihtoehtoisia tarkasteluja. 
Kattavien YVA-arvioiden tekemistä sekä hankkeen alussa että lopussa ja niiden 
vertailemista pidettiin tarpeellisena. Samoin kaivattiin selkeää paikkaa, johon tieto 
todellisista vaikutuksista tallennettaisiin.

3.3.3 Paikkatiedon hyödynnettävyys aluekehittämisessä

Haastateltujen mielipiteitä paikkatiedon hyödyntämisen tarpeellisuudesta alueke-
hitystyössä tarkasteltiin suhteessa siihen, miten paljon he käyttävät paikkatietoa 
työssään. Tällä pyrittiin selkiyttämään käsitystä siitä, onko paikkatiedon käyttämisen 
ja sen hyödyllisyyden kokemisen välillä selkeää yhteyttä haastateltavien joukossa. 
Analyysi osoitti, että ne haastateltavat, jotka käyttivät työssään paljon paikkatietoa, 
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kokivat sen myös erittäin hyödylliseksi aluekehitystyössä. Sellaisia, jotka käyttivät 
paikkatietoa hyödyksi vähän, mutta kokivat sen hyödylliseksi aluekehitystyössä 
oli suurin piirtein saman verran kuin niitä, jotka eivät paikkatietoa käytä, mutta 
kokevat sen hyödyntämisen aluekehittämisessä melko tarpeettomana. Mielipiteet 
jakautuivat siis melko tasan. Paikkatiedon hyödyntämisen puolestapuhujia oli haas-
tateltavien joukossa kuitenkin vastahakoisempia enemmän (Liite 6).

Paikkatietojen ja paikkatietojärjestelmien hyödyntäminen aluekehitystyössä 
koettiin osittain myönteisenä. Selkeitä hyötyjä niiden käytöstä nähtiin saatavan 
nopean, visuaalisen, helppolukuisen ja havainnollisen tiedon tuottamisen ja ko-
koamisen avulla. Yhteen paikkaan kerätty rekisteritieto sekä mahdollisuus päätök-
sentekoa helpottaviin tarkentaviin analyyseihin olivat selkeitä etuja. Paikkatietojär-
jestelmien käyttö nähtiin hyödyllisenä mm. ennakoitaessa kehitystä ja esitettäessä 
hyötyjen ja haittojen jakautumista sekä ylipäätään olennaisen tiedon hankkimisen 
helpottamisessa. Asioiden ja alueiden yhdistäminen paikkatiedon avulla koettiin 
järjestelmien erityisen tärkeäksi piirteeksi. YYAn yhteydessä paikkatiedon eduiksi 
nähtiin parempi tutustuminen hankkeisiin. Toiminnan tehostumista sen käyttämi-
sen myötä korostettiin.

Paikkatiedon hyödyntämisessä nähtiin myös negatiivisia puolia. Tietojärjes-
telmiin kerätyn tiedon luotettavuutta pidettiin yhtenä merkittävänä ongelmana. 
Haastateltavat totesivat, että järjestelmissä saattaa olla virheellisiä ja harhaanjohtavia 
tietoja, jotka eivät ole tarpeeksi kattavia tai ajantasaisia. Toivottiin, että järjestelmissä 
oleva tieto voisi olla pidemmälle vietyä, valmiimpaa ja luotettavampaa. Tietojen 
kuvauksen todettiin myös olevan vaillinaista. 

Edellisen lisäksi nähtiin, että tarvittavia järjestelmiä kunkin sektorin tarpeisiin 
ei ole olemassa. Haastateltujen mukaan organisaatiot eivät myöskään tee tarpeeksi 
yhteistyötä tietojen jakamisessa ja samaa tietoa on moneen kertaan eri paikoissa 
erillisissä tietojärjestelmissä. Aineistojen saatavuudessa on vaikeuksia virastojen 
välillä, mutta myös jopa talojen sisällä. Käyttöoikeudet ovat tarkasti rajattuja ja 
tietoturva-asiat monesti hyödyntämisen esteenä. Hajanaiset tietokannat ja yhteis-
käytön ongelmat ovat yleisesti tunnettuja ongelmia.

Toinen haastattelujen kautta ilmi tullut ongelma oli paikkatiedon lukemisen 
taidon puute. Paikkatietojärjestelmien avulla voidaan tuottaa kuvia ja analyyseja, 
mutta niitä tulisi osata myös tulkita oikein. Olennaista on selvittää, mistä kussakin 
tilanteessa on kyse ja miten tieto on tuotettu. Ongelma on yhteydessä haastatteluissa 
mainittuun haluttomuuteen opiskella ja käyttää paikkatietojärjestelmiä. Joidenkin 
haastateltujen mukaan paikkatietoa ei käytetä tai osata käyttää tarpeeksi ja puutteel-
lisilla tiedoilla ja taidoilla on mahdollista aikaansaada huonoja ja harhaanjohtavia 
esityksiä ja jopa valehdella kuvilla.

Useissa haastatteluissa korostettiin ennen kaikkea koulutuksen ja osaamisen 
lisäämisen tarpeellisuutta. Toisaalta painotettiin sitä, että myös ohjelmia, käyttö-
liittymiä ja niiden käytettävyyttä tulee kehittää, jotta niiden mukaan ottaminen 
viranomaistyöhön helpottuisi. Tämän hetken ongelmiksi nähtiin nimenomaan mo-
nimutkaiset ja hankalat järjestelmät. Järjestelmien kehittämisessä toivottiin lisäksi 
pohdittavan tarkasti niiden todellista tarkoitusta.

Yksi useasti mainittu ongelma paikkatietojen hyödyntämisessä oli haastatel-
tujen mielestä hinta. Järjestelmiä ja niiden ylläpitoa pidettiin ylipäätään kalliina. 
Ongelmana nähtiin se, että järjestelmät jäävät helposti pölyttymään eikä niillä ole 
arvoa jatkossa. Useat haastateltavat totesivat etteivät olleet aluekehitystyössään 
tai varsinkaan tavoite 2 -ohjelman puitteissa paljon törmänneet paikkatiedon 
käyttöön. Haastateltavat olettivat, että lähinnä kaavoituksessa sitä hyödynnetään 
paremmin.
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3.3.4 Projektia koskevat kommentit

Haastateltujen suhtautuminen projektin kehittämiseen oli varovaisen myönteis-
tä. Kehitystyön tuomina vahvuuksina nähtiin asioiden kokonaiskuvan hahmottu-
misen helpottuminen, asioiden yhdistelemisen mahdollisuuden lisääntyminen, 
listoja paremman esitystavan käyttöönotto, yhdistetyn näkemyksen tarjoaminen 
ohjelman vaikutuksista, hankkeiden sijainnin hahmottamisen helpottuminen sekä 
päätöksenteon kannalta keskeisten asioiden hahmottamisen helpottaminen. Haas-
tateltavat pitivät myös pääsääntöisesti kannatettavana ajatusta hyödyntää tuotosta 
YVA-menettelyssä.

Projektissa nähtiin kuitenkin monia heikkouksia. Haastateltavien mukaan 
hankkeet eivät olleet luonteeltaan tai ympäristövaikutuksiltaan yhteismitallisia tai 
vertailukelpoisia toisiinsa. Tietoa ympäristövaikutuksista pidettiin subjektiivisena ja 
nähtiin ettei ole edes olemassa kunnollista tässä yhteydessä käytettävää indikaat-
toritietoa taikka kriteeristöä vaikutusten vertailuun. Plussia ja miinuksia pidettiin 
karkeana tapana arvioida vaikutuksia. Monenlaisten hankkeiden yhteistarkastelun 
nähtiin tuovan myös sekavuutta.

Projektin heikkoutena nähtiin, ettei työssä pystytä sellaisenaan esittämään ym-
päristövaikutuksia niiden todellisessa laajuudessa. Esitystapaa pidettiin muutenkin 
karkeana. Laaja-alaista, kokonaisia kuntia kattavaa, paikannusta vieroksuttiin sen 
mahdollisesti aiheuttaman väärän viestin vuoksi. Haastatteluissa tuotiin myös esille 
seikka, että kaikki hankkeet eivät ole välttämättä paikannettavissakaan tai niitä ei 
ole edes mielekästä paikantaa. Koska materiaali ei kattanut koulutus-, tutkimus- ja 
informaatioalan hankkeita, se nähtiin puutteellisena kokonaisuuden kannalta.

Projektiin mukaan otettujen hankkeiden määrää pidettiin liian isona. Kahden 
maakunnan alueen mukaan ottamista kritisoitiin ja todettiin, että pienempikin alue 
olisi tässä yhteydessä voinut riittää. Hankkeiden ei myös toivottu kaksinkertais-
tuvan kartalla. Suunnitteluhankkeiden ei nähty tuovan sellaisenaan konkreettisia 
vaikutuksia eikä niitä siten olisi pitänyt ottaa mukaan.

Valmisteltavan työkalun käyttämistä pidettiin jo valmiiksi hankalana ja tek-
niikaltaan monimutkaisena. Sen nähtiin tulevan kysymykseen vain määräajoin 
tehtävissä analyyseissä. Tarpeellisen tiedon etsimisen haluttiin olevan mahdolli-
simman helppoa. Projektin heikkoudeksi tunnistettiin myös sen rajoittuneisuus 
karttapohjaiseen karttaesittämiseen. Nähtiin, että sellaiset ihmiset, jotka eivät osaa 
lukea tai ymmärrä karttoja, eivät saa tästä etua.

Haastateltavien kritiikki painottui yksityiskohtiin. Projektin tarkoitus oli kui-
tenkin kehittää arviointimenettelystä puuttuva laadullinen työväline yhteisvai-
kutusten tarkasteluun, mikä näytti usein unohtuvan haastateltavien kritiikissä.  
Ympäristövaikutusten arviointiprosessissa laadullinen tarkastelu tuo yleiskuvaa 
ja suuntaa maakuntien ympäristövaikutusten tarkasteluun. Käytettävissä olevan 
tiedon yleisluonteisuus ja karkeus oli jo projektin alussa hyväksytty seikka. Tar-
kastelun kattavuuden vuoksi hankemäärä oli myös mahdollisimman suuri eikä 
yksittäisten hankkeiden vaikutustarkasteluun ollut tarkoituskaan tässä yhteydessä 
keskittyä. Karttapohjainen esittäminen oli työkalun perusedellytys ja siihen liit-
tyvien teknisten seikkojen parantaminen rajautui jo heti alussa tämän projektin 
ulkopuolelle. Työkalun tulevassa kehittämisessä kritiikin huomioiminen on kui-
tenkin olennaista. 

3.3.5 Haastateltavien kehitysehdotukset

Hyötyjen ja heikkouksien analysoinnin lisäksi haastatellut esittivät projektiin liit-
tyviä toiveita ja kehitysehdotuksia. Hankkeet tulisi ensinnäkin luokitella jollakin 
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tapaa. Haastateltujen mielestä tulisi luoda menettelytapa, jossa hankkeita tarkastel-
laan kerrallaan vaikkapa niiden alueellisten ja paikallisten vaikutusten mukaisesti. 
Menettelyssä hankkeita tarkastellaankin keskenään, mutta ei varsinaisesti siten, 
että tarkastelua olisi jaettu hankkeiden alueellisten tai paikallisten vaikutusten mu-
kaan vaan maakuntatasolla. Laajasti ja karkeasti rajatut hankkeet haluttiin poistaa 
käsittelystä.

Haastatellut toivoivat, että jossakin näkyisi tieto hankkeiden kokonaismäärästä, 
jotta olisi helpompi arvioida ympäristövaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden 
kokonaisuutta. Lisäksi haluttiin, että kartan ja pisteiden takaa löytyisi kohtuullisen 
iso ”tietopatteristo”, josta saisi helposti perustiedot, kuvat ja mahdolliset indikaat-
toriarvioinnit hankkeesta. Yhteiselle ympäristövaikutukselle toivottiin omaa indi-
kaattoria. Tällaisen kaiken ympäristövaikutuksen sisällään pitävän indikaattorin 
kehittäminen on ainakin toistaiseksi osoittautunut melko mahdottomaksi eikä sitä 
tässäkään yhteydessä lähdetty tavoittelemaan. Työvälineeseen hankkeista kootut 
tiedot rajoittuvat hankkeita koskeviin yleisiin tietoihin sekä myöhemmin tässä mai-
nittuihin ympäristövaikutuksia kuvaaviin tietoihin. Hankkeista julkisesti muuten-
kin saatavissa olevat tiedot tai FIMOS-rekisterin kautta saatavat tiedot jätettiin 
tietokannan ulkopuolelle. 

Käyttäjien tarpeita korostettiin kehitysehdotuksissa. Käyttöliittymä tulisi ra-
kentaa käyttäjäystävällisemmäksi. Ympäristövaikutukset tulisi saada tietoon esi-
merkiksi vain klikkaamalla symbolia. Lisäksi työvälineen ylläpidosta, jatkokäytöstä 
ja päivittämisestä kannettiin huolta. Nähtiin, että nämä seikat ovat tärkeitä, jotta 
välineestä saadaan se hyöty, jota sillä on tavoiteltu. Päivittäminen on tärkeää, jotta 
aina on saatavilla ajanmukaista tietoa. Kuvauksen laatiminen siitä, mitä aineistoa 
järjestelmästä voidaan hakea ja missä sitä voidaan käyttää, nähtiin tarpeelliseksi, 
jotta epäselvyyksiltä vältyttäisiin. Tähän toiveeseen pystyttiin myös projektin myötä 
vastaamaan.

Monissa kehittämisehdotuksissa mentiin jo projektia paljon pitemmälle ulot-
tuviin toiveisiin. Nähtiin esimerkiksi, että ilmakuvien ja satelliittikuvien yhdistely 
rakennettavaan järjestelmään toisi lisäarvoa päätöksenteon tueksi. Muiden käytet-
tävissä olevien ympäristö- ja tausta-aineistojen hyödyntäminen järjestelmän kanssa 
tulisi tutkia. Lisäksi työllisyysvaikutus-, rahoitus- ja muuta saman tyyppistä konk-
reettista tietoa voisi liittää järjestelmään.

Projektin kehittämistä kansalaisten suuntaan pidettiin myös kannatettavana. 
Esimerkiksi aineiston laittaminen internetiin katsottiin hyödylliseksi sillä perusteel-
la, että kartoilta olisi maallikon helppo nähdä ja saada kokonaiskuva siitä, mitkä 
hankkeet kunkin kotiseudulla vaikuttavat.

Toiset olivat myös sitä mieltä, että aikaa myöden pitäisi saada kaikkien mui-
denkin ohjelmien hankkeet kartalle, jotta kunnollinen kokonaiskuva muodostuisi. 
Vaikutuksia katsottiin voitavan laittaa kartalle jo hankkeiden toteutuksen aikana. 
Työkalu nähtiin tarpeellisena integroida koko arviointisysteemiin tehokkuuden 
maksimoimiseksi. Sen linkittämistä ohjelma-YVAan pohdittiin.

3.3.6 Tulosten arviointi

Haastattelut tehtiin pienelle joukolle toimijoita, joten tulokset eivät ole yleistet-
tävissä. Haastatteluilla pystyttiin kuitenkin keräämään hyviä ja huomionarvoisia 
seikkoja, joihin tulevassa kehittämisessä voitiin ja voidaan edelleen panostaa. Haas-
tattelijan jonkinasteinen vaikutus haastattelututkimuksissa on lähes aina todetta-
vissa. Tässäkään sitä ei voi täysin kiistää haastattelijan objektiivisuustavoitteesta 
huolimatta. Tutkimuksella pystyttiin kuitenkin vastaamaan niihin kysymyksiin, 
joihin vastausta lähdettiin etsimään. Mikäli tutkimus toistettaisiin, olisivat tulokset 
samansuuntaiset.
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Koska projektilla pyrittiin sekä tuomaan esille että hakemaan ratkaisua mm. 
haastatteluissa esille tuotuihin epäkohtiin erityisesti EU-hankkeiden ympäristövai-
kutusten arvioinnissa, voitiin sen avulla myös esittää apuväline ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyn kehittämiseksi. Haastatteluissakin tunnistettiin apuvälineen 
kehittämisen tarve ja paikkatietojärjestelmillä nähtiin olevan monia hyviä puolia 
aluekehittämisessä.

Haastattelut ja kommentit vaikuttivat huomattavasti projektin etenemiseen. 
Haastattelujen perusteella projektin aineisto päätettiin jaotella uudelleen ottaen 
kuitenkin huomioon paikkatiedon rajoitukset. Kattavaa luokitusta ei oltu vielä tätä 
ennen saatu aikaan. Kehitystyössä päätettiin keskittyä nyt lähinnä niihin hankkei-
siin, joilla ympäristöä on konkreettisesti muutettu. Saman tyylisiä hankkeita pyrittiin 
tarkastelemaan samalla tasolla rajaamalla selvitys- ja kehityshankkeet selkeämmin 
ulos. Ulos rajattavaan ryhmään oli otettava mukaan hankkeet, joita ei voitu tiettyä 
pistettä, viivaa tai pieniä alueita tarkemmin paikantaa tai joiden aiheuttama muu-
tosvaikutus ympäristöön oli epäselvä. Rajoitus koski pääasiassa abstraktimmalla 
tasolla toimivia hankkeita, jotka olivat aiheuttaneet niin pieniä muutoksia ympä-
ristöön, ettei niiden paikantamista katsottu aiheelliseksi. Kyseessä oli useimmiten 
selvitys- ja kehitysluonteiset hankkeet, joilla saattoi olla monia pistemäisiä kohteita, 
mutta niiden todellista vaikuttavuutta tiettyyn ympäristön kohteeseen oli vaikea 
todeta tai se oli hyvin vähäinen.

Kaikkien kehitysehdotusten ja toiveiden toteuttaminen projektin yhteydes-
sä ei ollut mahdollista. Useimmat ehdotuksista vaativat suurempaa panostusta ja 
resursseja, joita projektin yhteydessä ei ollut käytettävissä (kuten uusi käyttöliitty-
mä, kaikkien mahdollisten hankkeiden paikantaminen, laaja ja kattava tietokanta, 
indikaattorien luominen yhteisvaikutuksille). Edellä mainitun kehitystoiminnan 
lisäksi tietokannan sisältöä kuitenkin vielä tarkennettiin, rakennetusta tietokannasta 
kirjoitettiin kuvaus ja menettelyn käyttämistä varten koottiin ohjeistus. Tulevalle 
päivittäjälle laadittiin lisäksi erillinen ohjeistus.

3.4 Tietokannan toteuttaminen

Haastatteluista kerätyt mielipiteet ja tavoitteet huomioiden rakennettua paikka-
tietoaineistoa ryhdyttiin muokkaamaan tarkoitukseen sopivaan muotoon. Koska 
rakennettavassa menettelyssä tarkoitus oli tarkastella ympäristövaikutuksia, piti 
saada käyttöön hankkeita koskevaa ympäristövaikutusdataa. Tähän yhteyteen käy-
tettäväksi sopivia hankkeiden ympäristövaikutuksista kertovia ympäristöindikaat-
toreita tai niistä kerättyä dataa ei löydetty. Mukaan otetut hankkeet olivat hyvin 
moninaisia ja yhteisten piirteiden tai tekijöiden löytäminen sekä vertaileminen 
näin pienellä joukolla hankkeita oli hyvin hankalaa. Valmista hankkeista kerättyä 
yhtenäistä ympäristövaikutustietoa ei siten sellaisenaan ollut saatavissa.

Ainoa hankkeita yhdistävä yhtenäinen ympäristövaikutustieto oli kerättävissä 
hankkeista vastaavien laatimista ympäristövaikutusten arviointilomakkeista. Kat-
tavampien ja tarkempien tietojen puutteen vuoksi menettelyn rakentaminen oli 
perustettava tähän aineistoon. Menettelyssä käytetyn tiedon subjektiivisuus ja heik-
ko keskinäinen verrattavuus tunnistettiin jo alkuvaiheessa, mutta se hyväksyttiin 
realiteettina. 

Lomakkeiden kerääminen jälkikäteen toteutetuista ja toteutuksessa olevista 
hankkeista oli työlästä ja aikaa vievää. Käytettävissä ei ollut yhtä arkistoa, josta do-
kumentit olisi ollut saatavissa vaan hankepaperien saamisesta oli sovittava jokaisen 
rahoittajan kanssa erikseen. FIMOS-seurantajärjestelmä ei tarjonnut riittävästi apua. 
Työn toteuttajalle yllättävintä oli se, ettei kaikista mukaan otetuista hankkeista tah-
tonut lomaketta löytyä. Joidenkin hankkeiden kohdalla oli käännyttävä hankkeista 
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vastaavien puoleen. Lomakkeet olivat lisäksi vuosien varrella muuttuneet jonkin 
verran, mutta mukaan otettava tieto oli niistä kuitenkin kerättävissä.

Menettelyyn ei haluttu ottaa mukaan kaikkia mahdollisia ympäristövaiku-
tuksia, joita hankkeilla saattaa olla, vaan keskityttiin merkittäviin ympäristövai-
kutuksiin. Aineistoon kerättäväksi ja menettelyssä tarkasteltavaksi valittiin vain 
tiettyjä ympäristövaikutusten osa-alueita, jotka olivat myös arviointilomakkeissa. 
Mukaan otettavat osa-alueet valittiin Hämeen ympäristöstrategian painopisteiden 
mukaisesti (Hämeen ympäristöstrategia 2004). Tarkasteluun otettiin ohjausryhmän 
näkemyksen mukaan hankkeiden suorat ja välilliset vaikutukset alueen pintavesiin, 
pohjaveteen, maaperään ja ilmaan sekä jätteiden määrän vähentämiseen, energia- ja 
materiaalitehokkuuteen, infrastruktuuriin, luonnon- ja virkistysalueiden määrään 
sekä laatuun, Natura-alueisiin, luonnon- ja kulttuurimaisemaan sekä joukko- ja 
kevyenliikenteen määrän kasvuun. 

Käytännössä valmiiseen hankekohteita kuvaavaan sijaintitietokantaan lisät-
tiin hankkeita koskevien perustietojen (kuten nimen, rahoittajan, toimenpideko-
konaisuuden, FIMOS-järjestelmän numeron) lisäksi tiedot ympäristövaikutusten 
arviointilomakkeista käyttäen kolmea eri ympäristövaikutuskategoriaa. Vaikutus 
kuhunkin osa-alueeseen katsottiin lomakkeiden perusteella olevan joko myön-
teinen, kielteinen, tunnistamaton tai vähäinen. Jos lomakkeista saatava tieto oli 
epäselvä tai täysin hankkeesta tehdyn YVA-lausunnon vastainen, tehtiin korjaukset 
lausuntojen mukaisiksi. Lausuntojen mukaisia muutoksia oli käytännössä vaikea 
tehdä, koska lausunnoissa ei ollut yksityiskohtaisia tietoja vaikutusten tunnistami-
sesta. Lausuntojen avulla korjatut tiedot jäivät vain muutamiin tapauksiin.

Päätös luokitella ympäristövaikutustieto kolmiasteiseksi perustui ajatukseen 
saada lomakkeiden tieto kerätyksi tiiviisti ja mahdollisimman yhdenmukaisesti. 
Tällä oli merkitystä myös tiedon esittämistavassa kartalla. Kolmiasteinen ympä-
ristövaikutustieto oli esitettävissä kartalla liikennevalomallin mukaisesti. Tällöin 
vihreä merkitsee myönteistä vaikutusta, keltainen tunnistamatonta tai vähäistä 
vaikutusta ja punainen haitallista vaikutusta. Paikkatieto-ohjelmassa hankekohtei-
den väri voidaan esittää helposti ympäristövaikutustiedon mukaisesti. Menettelys-
sä ympäristövaikutusosa-alueita tarkastellaan tietyssä järjestyksessä, mutta saman 
ajatuksen mukaisesti.

Kuten jo aiemmin mainittiin, jouduttiin mukaan otettujen hankkeiden luonnet-
ta pohtimaan uudestaan ympäristövaikutustiedon lisäämisen yhteydessä. Hankkei-
ta oli tosin jo alussa pyritty valitsemaan siten, että ne oli sijoitettavissa kartalle. Osa 
hankkeista oli paikannettu kunta- tai maakuntatasolla kohteista saadun tiedon puut-
teellisuuden tai epäselkeyden vuoksi. Edellä esitetyn kaltaiset hankkeet päätettiin 
lopulta poistaa kartalla olevasta tarkastelusta. Hankkeiden kokonaan poistamista 
tarkastelusta kuitenkin vastustettiin. Hankkeiden tarkastelun kokonaisvaltaisuus 
pyrittiin lopulta pitämään mukana rakentamalla menettelyyn liittyvä erillinen tau-
lukko, joka koski ulos rajattuja hankkeita. Näin kartalta ulos rajautuneet hankkeet 
eivät jääneet kokonaan pois tehtävissä tarkasteluissa.

Loppujen lopuksi kaikki mukana olevat hankkeet jaoteltiin sen mukaan olivat-
ko ne toteutushankkeita, suunnitteluhankkeita, jotka ovat jatkuneet toteutukseen, 
pelkkiä suunnitteluhankkeita vai seuranta-, selvitys- tai kehityshankkeita. Jaottelu 
perustui yksinkertaisesti siihen, että oliko hankekohde ja siitä aiheutuva ympä-
ristövaikutus konkreettisesti määritettävissä. Käytännössä suunnittelu, seuranta-, 
selvitys- tai kehittämisluonteiset hankkeet eivät kuuluneet tähän joukkoon ja nämä 
hankkeet tulivat menettelyyn mukaan erillisessä tietokantataulukon nimilistassa. 
Näiden hankkeiden ympäristövaikutuksia ei voi hankekohteittain tarkastella kartal-
la eikä niiden ympäristövaikutustietoa ole tallennettu tietokantoihin. Asiantuntijat 
voivat kuitenkin arvioida niiden vaikutuksia. Näiden hankkeiden karkeatasoinen 
kohderajaus jäi aineistona jäljelle, mutta sitä ei ole liitetty menettelyyn. 



�� Hämeen ympäristökeskuksen moniste 113 

3.4.1 Menettelyn kuvaus

Menettelyssä tietokannan aineistoja käytetään ja tutkitaan tietyssä järjestykses-
sä. Menettelyssä käytetään ArcView-ohjelmaa. Siinä käydään läpi mukaan valitut 
Hämeen ympäristöstrategian 11 painopistealuetta esille otettavien pohjakarttojen, 
kehitettyjen aineistojen ja erillisen taulukon avulla. 

Pohjakartan päällä olevassa aineistossa ja taulukossa näkyvät tarkasteltavalla 
alueella olevat hankekohteet. Aineistossa näkyvät hankkeiden kussakin tapaukses-
sa näkyviin halutut arvioidut ympäristövaikutukset edellä esitettyjen värikoodien 
avulla. Kutakin tapausta vastaava tilanne saadaan esille lataamalla se esiin ohjel-
man tasojen hallinnan kautta. Aineiston antaman informaation perusteella sekä 
huomioimalla taulukon tuoma lisäinformaatio hankkeiden mahdollisista yhteisis-
tä ympäristövaikutuksista tehdään päätelmiä ja yhteenvetoja. Menettely on siten 
luonteeltaan yhteisvaikutusten laadullinen arviointi. Tarkemmat ohjeet menettelyn 
suorittamisesta sekä aineiston päivityksestä on tehty tietokantaan. Tekninen kuvaus 
tietokannan aineistosta on myös erikseen saatavissa.

Projektiin kuului menettelyn testaus hyödyntämällä kyseisellä hetkellä kerät-
tyä aineistoa. Testaus oli osoitus aineiston hyödyntämisen tavasta sekä yksi mahdol-
linen esimerkki käyttää menettelyä. Testauksessa keskityttiin aineiston antamaan 
informaatioon eikä pyritty luomaan näkemyksiä yhteisvaikutuksista ilman tarkem-
paa tietämystä hankkeiden luonteesta ja vaikuttavuudesta. Seuraavissa kuvissa 
on esimerkkejä testausmenettelyn ArcView-näkymistä sekä Kanta-Hämeestä että 
Päijät-Hämeestä.

Kuva 2. ArcView-näkymä Kanta-Hämeen hankkeiden testausmenettelystä, jossa tarkasteltiin 
hankkeiden arvioituja suoria vaikutuksia alueen pintavesiin.
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Kuva 3. ArcView-näkymä Päijät-Hämeen hankkeiden testausmenettelystä, jossa tarkasteltiin 
hankkeiden arvioituja suoria vaikutuksia alueen pohjavesiin.

3.4.2 Projektin esittely

Haastattelujen lisäksi kehitystyötä päätettiin esitellä kahdelle ohjausryhmän va-
litsemalle aluekehittämisen kanssa työskentelevälle henkilölle, joita ei vielä oltu 
haastateltu sekä kummallekin maakunnalliselle YVA-ryhmälle. Esittelyt tehtiin 
kehitystyön jälkeen ja niillä kerättiin kommentteja työstä sekä ideoita työn mah-
dolliseen jatkokehittelyyn.

Kommentit olivat varovaisen myönteisiä ja osin samanlaisia kuin haastatel-
tujen ajatukset. Hankekohteiden kartoittaminen ja idea itsessään nähtiin hyödyl-
lisenä. Aineistossa käytetty ympäristövaikutustieto nähtiin ongelmallisena, mutta 
ei varsinaisesti tässä projektissa ratkaistavana asiana. Hankemäärän rajallisuutta 
kritisoitiin paljon. Jotkut olivat sen kannalla, että kaiken tyyppiset hankkeet tulisi 
ehdottomasti saada kartalle, jotta kaikkien hankkeiden yhteisvaikutukset saadaan 
esille ja arvioitaviksi. Jotkut taas vastustivat ideaa kartoittaa sellaisia hankkeita, 
joiden kohdentuminen maastoon ei ole selkeää. 

Aineistojen hyödyntäminen YVA-ryhmien työssä katsottiin osittain hyödyl-
liseksi etenkin hankekohteiden sijaintien tarkastelussa. Kartalla esitettyjen han-
kekohteiden liittämistä FIMOS-seurantajärjestelmän yhteyteen pohdittiin jonkin 
verran, mutta sen todettiin myös vaativan suurehkoja muutoksia nykytilanteeseen. 
Kartoittaminen sinällään sekä ympäristövaikutusten tarkastelu kartografisesti näh-
tiin kannatettavaksi ajatukseksi koko Suomen alueelta, ei pelkästään muutamissa 
maakunnissa.
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3.4.3 Tietokannan ja menettelyn rajoitukset

Kuten jo edellä on moneen otteeseen viitattu, projektin yhteydessä rakennetussa 
tietokannassa ja sen käyttämiseen tarkoitetun menettelyn yhteydessä on tiettyjä 
rajoituksia, jotka tulee ottaa huomioon. Puutteet ja rajoitukset voivat olla silti jat-
kokehittämismahdollisuuksia, joita esitetään tarkemmin seuraavassa luvussa.

Ensinnäkin tietokannassa käytetty ympäristövaikutustieto on suuntaa antavaa 
sekä melko subjektiivista ja eri hankkeista vastaavien näkökulmien vertailu hieman 
arveluttavaa. Tämän tiedon hyödyntämisen taustalla oli puute käytettävissä ole-
vasta työkaluun sopivammasta tietovarannosta. Vertailtavissa ja käytössä olevaa 
tietoa tulisi olla saatavilla suoraan ympäristövaikutusten arviointiprosessista. 

Toiseksi tietokanta kattaa vain pienen osan hankkeista. Tällä hetkellä kyseessä 
on vain osa Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman hankkeista. Kartalta ei kykene nä-
kemään kuin pienen osan hankekohteista, mikä antaa helposti väärän käsityksen 
todellisuudessa tehdyistä ja ympäristössä vaikuttavista toimenpiteistä. Pisteet, viivat 
ja alueet eivät kuvaa vaikutusalueita tai niiden laajuutta vaan pelkästään hankekoh-
teita ja niiden väri arvioidun vaikutuksen suuntaa. Karttojen näkymät eivät siten 
vastaa todellisuudessa tapahtuneita muutoksia tai vaikutuksia, vaan ne kuvaavat 
hankkeiden sijainnin suhteessa herkkiin tai merkityksellisiin ympäristöihin. 

Osa hankkeista esitetään tietokannassa jo nyt pelkästään listan muodossa 
ilman ympäristövaikutuksista kerättyä tietoa. Tämä tuo menettelyn käyttöön lisää 
tulkinnanvaraisuutta ja jättää tilaa arvailuille. Paikkatietojärjestelmät perustuvat 
kohteiden sijainnin esittämiseen, mikä on perusedellytys niiden hyödyntämistä 
ajatellen. Jos hankekohteen sijoittumista kartalle on kyseenalaista esittää, pitää 
hankkeet ja niiden ympäristövaikutukset huomioida jollakin muulla keinoin tai 
rajata ne tarkastelusta. Kehitystyön yhteydessä on esitetty yksi mahdollisuus ottaa 
tärkeäksi katsotut hankkeet mukaan. 

Lisäksi tietokanta sisältää vain osan hankkeista mahdollisesti kerättävästä ja 
hyödynnettävästä tiedosta. Paikkatietojärjestelmien avulla voidaan helposti tuoda 
visuaalisesti esille monenlaista tietoa, mutta pääasiassa ja helposti kuitenkin vain 
määrällistä tietoa. Laadullisen tiedon kuten ympäristövaikutustiedon esittäminen 
on tulkinnanvaraista ja vaatii siten tuekseen asiantuntijatietoa. 

Nykyisellään tietokanta ja sen käyttö on myös rajoitettu ArcView-ohjelmaan. 
Aineistoja voidaan käyttää vain tietokoneissa, joihin on asennettu ArcView-ohjel-
misto. Tietokannan päivittämisessä ja menettelyn suorittamisessa tarvitaan aina 
paikkatietojen käytön taitavaa henkilöä. 

3.4.4 Odotuksiin vastaaminen ja kehittämisen mahdollisuudet

Projektissa kehitetylle työlle asetettiin konkreettisia tavoitteita ja paljon odotuksia 
sen hyödyntämisestä tulevaisuudessa päätöksenteon apuvälineenä. Projektin re-
sursseilla kyettiin lähinnä esittämään idea apuvälineestä paikkatietojärjestelmän 
hyödyntämiseksi hankkeiden ja ohjelman ympäristövaikutusten arviointiin. Täysin 
kattavaa tietokantaa ei ollut mahdollista rakentaa ja sen toimintaedellytykset piti 
rajoittaa ArcView-ohjelmaan.

Paremmin odotuksia ja käyttötarkoitusta vastaavan apuvälineen rakentami-
seksi tulisi nykyistä tietokantaa kehittää edelleen. Kehittämisen mahdollisuuksia on 
monia ja joitakin niitä tuli projektissa esille. Nykyisen tietokannan käyttökelpoisuu-
den ja luotettavuuden parantaminen vaatii mm. sekä ohjelmistojen kehittämiseen 
lisätyöpanosta että tiedon keräämisen käytäntöjen muokkaamista.

Paremman tietopohjan saaminen tietokantaan tarkoittaa esimerkiksi nykyisen 
YVA-menettelyn kehittämistä siten, että sopivaa, vertailtavissa olevaa tietoa olisi 
saatavilla. Jotta saataisiin totuudenmukaisempaa ja enemmän vertailtavissa olevaa 
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tietoa, tulisi hankkeista olla olemassa numeerista tai määrällisesti esitettyä ympäris-
tövaikutuksista hankittua tietoa, joka on kerätty tiettyjen kriteerien mukaisesti sekä 
mahdollisimman objektiivisesti. Esimerkiksi YVA-menettelyn yhteydessä voitaisiin 
hankkeen jälkeen todettuja vaikutuksia varten luoda vastaavanlainen lomake kuin 
nykyisinkin, mutta sen täyttäisi jokin objektiivisempi taho kuin hankkeesta vastaa-
va. Tiedot pitäisi olla siirrettävissä lomakkeesta tietokantaan samalla tavoin kuin 
tehtiin tämän projektin kohdalla. Voisi olla myös mahdollista luoda osa-alueiden 
tarkasteluun soveltuvia indikaattoreita ja kerätä niitä koskevaa tietoa hankkeista. 
Indikaattoreiden kautta saatu tietovaranto olisi keskenään vertailukelpoisempaa 
kuin nykyinen tieto.

Tietokannan tarjoaman informaation suppeus katsottiin myös ongelmaksi. 
Jotta tietokannasta saataisiin kattavampi, tulisi kaikkien alueella vaikuttavien oh-
jelmakauden ohjelmien paikannettavissa olevat hankekohteet kartoittaa ja tuo-
da samaan aikaan esille jotenkin eriteltynä. Tarkastelu voisi keskittyä tarkemmin 
hankkeiden erilaisiin vaikuttavuustasoihin ja jaottelun tulisi olla sen mukainen. 
Kehittäminen vaatisi siis uudenlaista jaottelua, mutta se myös edellyttäisi huomat-
tavasti suuremman tietokannan rakentamista. Tietokantaan voitaisiin myös lisätä 
erilaista hankkeita kuvaavaa tietoa kuten rahoitustietoa, mikä lisäisi tietokannan 
hyödyntämismahdollisuuksia.

Kaikkien mahdollisten hankkeiden mukaan ottamista tietokantaan painotet-
tiin eri yhteyksissä projektin kuluessa. Joissakin kommentoinneissa esitettiin mah-
dollisuutta lisätä taulukossa olevat hankkeet pisteinä tai teksteinä kartalla olevien 
hankekohteiden rinnalle johonkin kohtaan ruudun laitaan ja sitten käsitellä niitä 
samoin kuin kartan hankekohteita. Pohdittiin jopa taulukon rivien taustavärin 
muokkaamista ympäristövaikutuksista kertovien värien mukaan.

Taulukko on kuitenkin erillinen osa ohjelmaa ja sen taustavärin muokkaaminen 
vaikutustiedon mukaisesti vaatii toisenlaista käyttöympäristöä ja siis uuden ohjel-
man rakentamista. Erillisten pisteiden tai tekstien lisääminen eri tasoihin ruudun 
laitaan taas sekoittaa huomattavasti karttojen tarkastelua etenkin kun pisteitä tai 
nimiä tulee paljon. Niiden sijoittaminen on lisäksi hieman ongelmallista, koska 
ne peittävät aina jotakin kartalta alleen ja tarkastelu pitäisi aina rajoittaa tiettyyn 
mittakaavaan. Tietokannan käytettävyys ja selkeys kärsisi tästä entisestään.

Paikkatietojärjestelmien käyttökelpoisuus eri asioiden esittämisessä tulee  
tällaisessa yhteydessä ottaa huomioon. Ei ole järkevää lisätä tietokantaan eri tyyp-
pisiä hankkeita pohtimatta tarkemmin niiden luonnetta ja sitä, ovatko ne edes 
sijoitettavissa kartalle. Yksi mahdollinen vaihtoehto monimuotoisen hankejoukon 
aiheuttaman ongelman ratkaisemiseksi voisi olla eri ohjelmassa toimivan tieto- 
kannan rakentaminen. Tietokanta käsittäisi ne hankkeet ja niiden ympäristövai-
kutukset, joita ei ole järkevä sijoittaa kartalle. Toista ohjelmaa voitaisiin käyttää 
ArcView:ssa suoritettavan menettelyn rinnalla ja sillä saataisiin korvattua puuttuva 
tieto menettelystä. Ohjelman rakentaminen vaatisi kuitenkin lisää suunnittelua ja 
sen työstäminen käytettäväksi vaatii laajaa ohjelmointiosaamista.

Tietokannan ja menettelyn rajoittuminen ArcView-ohjelman käyttöön on lisäk-
si yksi aiemminkin mainittu laaja-alaisempaa käyttöä rajoittava tekijä. Ilman erillisen 
käyttöliittymän rakentamista ei tietokannan käyttöä ja menettelyn suorittamista 
saada sellaisenaan nykyistä helpommaksi. Myös käyttöliittymän rakentaminen 
vaatii lisää suunnittelua ja tietotekniikan ja ohjelmoinnin tuntemusta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tietokannan aineistoa pitää päivittää ja sen tulee 
olla ajanmukaista viimeistään ohjelmakauden loppuun mennessä. Päivittämisestä 
ja menettelyn käyttämisestä on olemassa erilliset kirjalliset ohjeet, mutta työhön 
pitää valita päivittämisestä vastaava henkilö mahdollisimman pian, jotta tietojen 
kerääminen on vielä helppoa. Tietojen päivittäjän tulee hallita ArcView:n käyttö. 
Päivittäjälle tulee myös luoda edellytykset saada helposti käsiinsä päivitykseen tar-
vittavat tiedot, mikä vaatii joidenkin järjestelyiden tekemistä ja vastuiden jakamista 
hankkeiden ympäristövaikutuksista vastaavien henkilöiden kesken. 
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Lopuksi

Edellä esitetylle kehitystyölle asetettiin odotuksia ja toiveita erityisesti ympäris-
töä koskevan tiedon hallinnan kehittämiseksi ohjelmien ympäristövaikutusten ar-
vioinnissa. Projektissa oli yhteistyöprojekteille tyypillisiä aloitusvaikeuksia. Pro-
jektin hallinta vaikeutui, kun monien osapuolien intressit kohtasivat. Lopputulos 
syntyi monien kompromissien tuloksena. 

Kehittämistä vaikeutti toimeksiantojen epäselvyys ja tarvittavan tiedon ha-
janaisuus. Projektissa käydyissä keskusteluissa ei päästy täysin yhteisymmärryk-
seen tärkeistä ratkaisuista, kuten hankkeiden jaottelusta. Selkeät ratkaisut etenkin 
projektin alussa olisivat helpottaneet työn etenemistä. Mutta koska tehtävänä oli 
uuden työkalun kehittäminen ja kokeileminen samanaikaisesti, niin ratkaisuja et-
sittiin koko projektin ajan, mikä oli vaativaa.

Täysin valmiista työstä ei voida ehkä vieläkään puhua, sillä tavoiteltu lop-
putulos vaatii kehittelyä edelleen. Kehitystyö vastasi kuitenkin omalta osaltaan 
odotuksiin. Näin pystyttiin tuomaan esiin mm. nykyisen YVA-menettelyn paran-
tamistarpeita ja -keinoja sekä tarjoamaan uudenlainen näkökulma paikkatietojär-
jestelmien hyödyntämiseen aluekehitystyössä ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnissa. 

Projektin jatkokehittämiseksi on tässä raportissa esitetty useita ehdotuksia. 
Projekti on kuvattu tarkoin ja sen hyvät puolet ja heikkoudet on tuotu esille. Sitou-
tumisella, perusteellisella ja yhtenäisellä suunnittelulla sekä tarvittavien resurssien 
hankkimisella on mahdollista tulevaisuudessa rakentaa monia osapuolia palveleva 
arviointijärjestelmä.

�
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Liite 1. Kehittämistyöhön mukaan otetut tavoite 2 –ohjelman 
hankkeet maakunnittain.

KANTA-HÄMEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA TUOTTAVAT TAVOITE 2 -OHJELMAHANKKEET 
Toimintalinja 3: Yhdyskuntien toimivuuden ja viihtyvyyden turvaaminen

NRO NIMI FIMOS PÄÄRAHOITTAJA/
VIRANOMAINEN

TPK

1 Paasikiventien jatkeen suunnittelu, Vaihe I 101223 LVM 3.1.

14 Mierolan satama 107979 Hämeen TE-keskus 3.4.

22 Retulansaaren Ylikartano, Kultturikeskuksen kehittäminen 101389 HAM + TE-keskus 3.4.

23 Aulankokeskus 101453 HAM 3.4.

26 Engel-rakennuksen peruskorjaus (osahanke Verkatehtaan alue kaupunkikulttuurin 
keskuksena) 

60714 ELH 3.4.

27 Verkatehtaan kulttuurikeskuksen peruskorjaus sekä toiminta- ja tilasuunnittelu 104297 Hämeen TE-keskus 3.4.

30 Sibeliuksen syntymäkodin ympäristö 103343 Hämeen TE-keskus 3.4.

33 Retulansaaren Ylikartano: Kulttuuripaikan luominen 61084 ELH 3.4.

37 Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen 105698 HAM 3.2.

39 Forssan Kehräämöalueesta koulutuksen ja kulttuurin keskus 105416 Hämeen TE-keskus 3.2.

40 Forssan kaupunkikeskustan kehittäminen 101696 Hämeen liitto 3.2.

41 Hämeenlinnan kaupunkikeskustan kehittäminen 101719 Hämeen liitto 3.2.

42 Riihimäen ydinkeskustan suunnittelu 101713 Hämeen liitto 3.2.

48 Räyskälän kehittämishanke – Liikevaihtoa luonnosta 103015 Hämeen liitto 3.4.

49 Verkatehtaan alue kaupunkikulttuurin keskuksena/Verkatehtaan alueen sekä musiikki- ja 
kokouskeskuksen toiminta-, tila- ja ympäristösuunnittelu

60734 ELH 3.4.

50 Aulanko tutuksi / Aulankokeskus toimintakuntoon, Aulankokeskuksen Infrastruktuuri 
hanke, 1. osa

107026 HAM 3.4.

50 Tiesuunnitelman laatiminen maantielle 282 välille Sukula–Kassimäki (vt 2) 104744 LVM 3.1.

52 Forssan–Tammelan lintuvedet kuntoon vaikka talkoovoimin 108784 HAM 3.2.

53 Huomisen Hauhon reitti – vaurautta ja virkistystä vesistöstä 103012 Hämeen liitto 3.4.

54 Hämeen luontovirkistyksen ja luontomatkailun kehittäminen 106851 HAM 3.4.

55 Hämeenlinnan kaupunki, lähiöiden leikki- ja pelialueiden kunnostus 102455 Hämeen TE-keskus 3.3.

57 Vesihuoltolinjan Haapahuhta–Latupuisto toteuttaminen 108383 HAM 3.2.

63 Loppi–Riihimäki yhdysvesijohto ja siirtoviemäri 101280 HAM 3.2.

65 Kantatie 54 liikennöitävyyden parantaminen 100345 LVM 3.1.

73 Virtuaalivasara – seudullinen kulttuuriympäristön inventointi-, hoito- ja kehittämishanke 105488 HAM 3.4.

75 Pk-yritysten jäteneuvonta 70089 Hämeen liitto 3.5.

76 Kanta-Hämeen ympäristön tilan seurantaohjelma 102560 HAM 3.2.

77 Räyskälän kehittämissuunnitteluhanke 101449 Hämeen liitto 3.4.

78 Rakennuskulttuuriselvitys 101228 HAM 3.4.

82 Kanta-Hämeen luonnon monimuotoisuuden seurantaohjelma 108577 HAM 3.2.

83 Lounais-Hämeen hevostalouden ja -matkailun yleinen kehittäminen  103483 Hämeen liitto 3.4.

84 Lounais-Hämeen hevostalouden ja hevosmatkailun business- ja virkistysmarkkinoinnin 
kehittämishanke LounaHevoset 

104110 Hämeen liitto 1.2.

86 Kuuden kunnan rakennuskulttuuri KUUSKU 104449 HAM 3.4.

87 Kuntien kulttuuriympäristöselvitys, KUKUSE 107029 HAM 3.4.

90 Energiajätteen hyöndyntämisen tehostaminen pk-yrityksissä 70491 Hämeen liitto 3.5.

93 Kuntakeskuksen rakennetun ympäristön parantamisprosessin kehittäminen 102948 HAM 3.2.

99 Kanta-Hämeen pilaantuneiden maa-alueiden pilaantuneisuusselvitys ja kunnostustarve 101441 HAM 3.2.
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PÄIJÄT-HÄMEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA TUOTTAVAT TAVOITE 2 -OHJELMAHANKKEET
Toimintalinja 3: Yhdyskuntien toimivuuden ja viihtyvyyden turvaaminen

NRO NIMI FIMOS PÄÄRAHOITTAJA/ 
VIRANOMAINEN

TPK

2 Kujalan logistiikkaterminaalin toiminnan käynnistäminen 102467 Päijät-Hämeen liitto 3.1.

3 Päijätsalo–Ilola–Suopelto -alueen kehittämisprojekti 102555 Päijät-Hämeen liitto 3.4.

4 Villähteen liikenneyhteyksien parantaminen, Suunnittelu 107473 LVM 3.1.

5 Padasjoen jätevedenpuhdistamon rakentaminen II-vaihe 100868 HAM 3.2.

6 Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Kujalan jäteaseman uusi vastaanottoalue 102852 Hämeen TE-keskus 3.2.

7 Päijätsalo–Ilola–Suopelto -vesihuoltohanke 102561 Hämeen TE-keskus 3.2.

8 Vehkoon–Loukkuharjun teollisuusalueen kunnostus 107585 Hämeen TE-keskus 3.2.

9 Messilän leirintäalueen palveluiden ja ympäristön kehittäminen 102221 Hämeen TE-keskus 3.4.

10 Lahden musiikkiopiston toimitilan hankinta ja saneeraus/Sali, lämpiö ja studio sekä 
osa investoinneista

60795 ELH 3.4.

11 Asuntomessut Heinolassa 2002 – Messutapahtuman järjestäminen ja hyödyntäminen 106197 Päijät-Hämeen liitto 3.2.

12 Hämeenkosken palvelu- ja levähdysalueen rakentaminen (vt 12) 104868 LVM 3.1.

13 Alikulku- ja kevyenliikenteen järjestelyt Pajulahden liikuntakeskuksen kohdalla 
maantiellä 3134

106159 LVM 3.1.

15 Sysmän Olavin toimintakeskus 60950 ELH 3.4.

16 Seminaari harjoituskoulu 61044 ELH 3.4.

17 Asema Hennaan 108828 Päijät-Hämeen liitto 3.1.

18 Jokimaan yrityspuisto 107136 Hämeen TE-keskus 1.2.

19 Kukonkoivun teollisuusalueen infrastruktuurin rakentaminen 108510 Hämeen TE-keskus 1.2.

20 Päijät-Hämeen järvien hoidon ja kunnostuksen yhteishanke 101576 HAM 3.2.

21 Asikkalan Kalastus- ja kulttuurikeskushanke 102224 Hämeen TE-keskus 3.2.

24 Kulttuurihistoriallisen Vanha-Koskipää kartanon kunnostus  101233 HAM 3.4.

25 Asikkalan Kalastus- ja kulttuurikeskus, Näyttelyiden ja museoiden toteutus sekä 
toiminnan käynnistys. 

60174 ELH 3.4.

28 Päijät-Hämeen lintuhoitolat ja luontomatkailu 103482 HAM 3.4.

29 Mukkulan matkailukeskuksen kehittäminen II 60482 ELH 3.4.

31 Orimattilan Hevosystäväinseura r.y., kotieläinpuiston kehittäminen 104786 Hämeen TE-keskus 3.4.

32 Radio- ja  tv-keskus, itäinen laiterakennus 60178 ELH 3.4.

34 Hollolan keskiaikaisen kirkon entisöinti 61082 ELH 3.4.

35 Ursan Etelä-Suomen havaintokeskushanke 60788 ELH 3.4.

36 Sotilasmusiikkimuseon perustaminen 104067 Päijät-Hämeen liitto 3.4.

37 Päijät-Hämeen järvien kuormituksen vähentäminen 108945 HAM 3.2.

38 Hankalakosken padon entisöinti 103373 HAM 3.2.

43 Asikkalan Pulkkilanharjun kehittäminen 104072 Päijät-Hämeen liitto 3.4.

44 Kullasvuori–Mainiemin infran suunnittelu   103709 Päijät-Hämeen liitto 3.4.

45 Heinolan kaupunki, Heinolan ydinalueen ja torin kehittäminen 107622 Hämeen TE-keskus 3.1.

46 Heinolan kaupunki, ranta- ja satama-alueen kehittämishanke 103530 Hämeen TE-keskus 3.4.

47 Vesijärvi-projekti II 105688 HAM 3.2.

51 Mallusjärven kehitysprojekti 105690 HAM 3.2.

58 Maantien 295 parantaminen välillä Marttila–Pitkänsillanmäki (Järvelä) 104144 LVM 3.1.

59 Nelostiehanke 107841 Päijät-Hämeen liitto 3.1.

60 Mt 2956 Lahti–Hollola kevyen liikenteen väylä välillä Jalkaranta–Messilä 100305 LVM 3.1.

61 Heinolan linja-autoaseman ja matkahuollon edellytysten parantaminen 108474 Hämeen TE-keskus 3.4.

62 Hartolan ja Sysmän yhdys- ja syöttövesijohto sekä siirtoviemärit 101607 HAM 3.2.

64 Mallusjärven siirtoviemäri ja syöttövesijohto 107382 HAM 3.2.

66 Villikkalanjärven joet 106602 HAM 3.2.

LIITE 1/2



�� Hämeen ympäristökeskuksen moniste 113 

NRO NIMI FIMOS PÄÄRAHOITTAJA/
VIRANOMAINEN

TPK

67 Joet 2000 101591 HAM 3.2.

68 Selvitys kaatopaikkalokkeihin liittyvistä ympäristöongelmista ja niiden vähentämisestä 
Arrajoen vesistön tilan ja erityisesti Kymijärven parantamiseksi 

101584 HAM 3.2.

69 Lahden kaupunkiseudun vastaanottokyvyn parantaminen / Kaupunkiseudun raken-
nemalli

106199 Päijät-Hämeen liitto 3.2.

70 REPPU-HEINOLA II, luontoliikunta ja -matkailuhanke 6018+0 ELH 3.4.

71 Kariston asuntoalueen yleisten alueiden suunnittelu 108543 HAM 3.2.

72 Viiden kunnan rakennuskulttuuri (VIRKU) 108768 HAM 3.4.

74 Järvi-Suomen kanavat -projekti 102464 Päijät-Hämeen liitto 3.1.

79 Porvoonjoen asutustutkimushanke 60172 ELH 3.4.

80 Asikkalan ja Padasjoen pohjavesien suojelu ja vedenhankinnan turvaaminen 104431 HAM 3.2.

81 Launeen vapaa-ajankeskuksen yleissuunnitelma 107196 Päijät-Hämeen liitto 3.4.

85 Ylimaakunnalliset ulkoilu- ja luontomatkailureitit 108346 Päijät-Hämeen liitto 3.4.

86 Kuuden kunnan rakennuskulttuuri KUUSKU 104450 HAM 3.4.

87 Kuntien kulttuuriympäristöt selvitys, KUKUSE 107031 HAM 3.4.

88 Ilman epäpuhtauksien vaikutusten selvittäminen ja ilmanlaadun parantamismahdolli-
suudet Päijät-Hämeessä vuosina 2000–2002 

101981 HAM 3.2.

89 Hartolan loma-asuntomessujen 2004 valmisteluprojekti 100969 Päijät-Hämeen liitto 3.4.

91 Taajama-alueiden luonnonhoidon kehittämishanke 105008 HAM 3.2.

92 Asuntomessut Heinolassa 2004 – Laadukkaan toimintaympäristön kehittäminen ja 
suunnittelu (421)

104422 Päijät-Hämeen liitto 3.2.

94 Huovilan puiston matkailumahdollisuuksien kehittäminen Kärkölässä 61086 ELH 3.4.

95 Huovilan puiston kehittäminen kulttuuri- ja luontomatkailukohteeksi 60173 ELH 3.4.

97 Maaseutu kaupunkiin 60171 ELH 3.4.

98 Padasjoen kunta, Kullasvuori–Mainiemi kehittämishanke 106850 Hämeen TE-keskus 3.1.

100 Huonekalujen kierrätyksen kehittämishanke 100943 Päijät-Hämeen liitto 3.2.

101 Lahden urheilukeskusalueen tietoverkon rakentaminen 60371 ELH 3.4.
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Liite 2. Teemahaastattelurunko

A) Suhde aluekehittämiseen

• Mikä on työnne keskeisin sisältö lyhyesti?
• Miten työnne liittyy alueelliseen kehittämiseen tai suunnitteluun? 
 o Mitä mieltä olette EU:n ohjelmallisesta aluekehityksestä Suomessa?
	 	 	Mitä ongelmia aluekehitystyössä tai suunnittelussa on ollut?
	 	 	Mitä ja miten (tausta)tietoa käsitellään aluekehitystyön yhteydessä?

B) Suhde paikkatietoon ja sen hyödyntämiseen

• Oletteko työssänne tekemisissä karttojen tai paikkatiedon kanssa?
 o Jos olette tai olette joskus olleet, miten?
	 o	 Jos ette, niin oletteko törmänneet niihin jossain muualla?
• Tiedättekö, mitä paikkatiedolla ja paikkatietojärjestelmällä tarkoitetaan?
 o Jos tiedätte, miten kuvailisitte niitä?

Mikäli haastateltava tuntee paikkatietoa ja järjestelmiä tai on niitä käyttänyt kysytään:

• Mitä mieltä olette paikkatiedosta, paikkatietojärjestelmistä ja niiden käytöstä?
• Oletteko itse kokenut hyötyvänne paikkatietojärjestelmien käytöstä? 
 o Jos olette, miten?
 o Entä joku muu tuttunne/läheisenne/työtoverinne, miten?
• Tulisiko paikkatiedon hyödyntämistä mielestänne lisätä päätöksenteossa? 
 o Jos tulisi, miten ja missä yhteydessä?
• Mitkä seikat ovat mielestänne paikkatietojärjestelmien suurimpia hyötyjä ja 

mitkä mahdollisia haittoja?
• Mitä esteitä näette paikkatiedon hyödyntämisessä olevan siinä työssä jota 

teette?

C) Paikkatietojärjestelmät aluekehittämisessä 

• Kuvaile, miten paikkatietoa hyödynnetään tällä hetkellä aluekehitystyössä?
• Mitä muutoksia paikkatietojärjestelmät tuovat aluekehitystyöhön?
 o Jotakin uutta, jotakin lisää, selkeyttä, informaatiota vai tuovatko mitään?
 o Jos tuovat, miten?
• Voiko paikkatiedon käyttö auttaa alueellisten kehittämisratkaisujen päätök-

sentekoa? 
 o Jos voi, miten?
• Voidaanko paikkatietoa mielestänne hyödyntää nykyistä tehokkaammin 

aluekehitystyössä?
 o Jos voidaan, miten?

LIITE 2/1
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D) Suhde tavoite 2 -ohjelmaan ja YVAan

• Miten tuttu EU:n Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelma teille on?
 o Oletteko tietoinen tavoite 2 -ohjelman päämääristä, tavoitteista, 
  menettelyistä?
 o Entä ohjelman ympäristöpainotuksista? Kuvaile niitä muutamilla 
  lauseilla.
• Kuinka tuttu on ohjelman hankkeiden ympäristövaikutusten arviointipro-

sessi (YVA)?
 o Oletteko osallistunut vaikutusten arviointiin? Jos olette, miten?
• Millainen rooli teillä on ollut ympäristövaikutusten arvioinnissa? Mitä miel-

tä olette roolistanne?
 o Mitä mieltä olette YVA-prosessista ja järjestelmästä?
 o Millaista (tausta)tietoa prosessissa on käytetty hyväksi?  

 Miten (tausta)tietoa on käsitelty?
 o Onko teillä mahdollisia ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi? Jos on,
  mitä?
• Miten yksittäisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia voidaan 

mielestänne kehittää? Entä yhteisvaikutusten arviointia?

E) Paikkatieto ja tavoite 2 -ohjelma

• Hyödynnetäänkö paikkatietoa tällä hetkellä tavoite 2 -ohjelman prosesseis-
sa ja päätöksenteossa? 

 o Jos hyödynnetään, miten?
• Mitä mieltä olette hankkeiden ympäristövaikutusten yhteisarvioinnin kehit-

tämisestä?
• Mitä informaatioita pidätte olennaisena ohjelman yhteisten ympäristövai-

kutusten tulkinnassa?
• Mitä mieltä olette esittelemistäni kartoista ja kehittelemästäni tavoite 2 -oh-

jelman hankkeiden yhteisten ympäristövaikutusten arviointivälineestä?
• Voitaisiinko tätä arviointivälinettä mielestänne hyödyntää YVA-menettelyssä?
 o Jos ei, niin miksi?
• Mitä mieltä olette arviointivälineen kattavuudesta? 
• Pitikö aiemmin saamanne lista mielestänne sisällään kaikki ympäristövaiku-

tuksiltaan merkittävät tavoite 2 -ohjelman hankkeet Kanta-Hämeen/Päijät-
Hämeen alueelta tai siltä osin kuin pystytte sanomaan?

• Miten kehittämäni väline voisi tuoda uutta ymmärrystä hankkeiden ympä-
ristövaikutuksista? 

 o Voiko se? Jos voi, niin miten ja kenelle (asiantuntijoille, maallikoille)?
• Millä tavalla kehittämisvälinettä pitäisi kehittää edelleen?
• Voitaisiinko hankkeiden yhteisiä ympäristövaikutuksia arvioida jotenkin 

muuten? 
 o Jos voitaisiin, miten ja millä tavoin arviointi voisi olla tehokkaampaa 
  tai puutteellisempaa?
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Liite 3. Saatekirje haastatteluihin

Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S
H Ä M E E N                                                                    

EU- ja maakuntaryhmä 19.10.2004 34B/eur  

Jakelun mukaan 

Haastattelupyyntö ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kehittämiseksi EU:n tavoite 2 
-ohjelmaan Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa  

Hämeen liitto, Päijät-Hämeen liitto ja  Hämeen ympäristökeskus ovat solmineet sopimuksen pro-
jektista, jossa kehitetään uutta menettelyä paikkatietojen avulla EU:n tavoite 2 -ohjelman hankkei-
den yhteisvaikutusten arviointiin. Tarkastelussa ovat hankkeiden ympäristölliset yhteisvaikutukset. 
Saadaksemme tavoite 2 -ohjelman keskeisten osapuolten näkemykset ja odotukset yhteisvaikutusten 
arvioinnista pyydämme suostumustanne teemahaastatteluun.

Suunnittelija Katja Hyökki ottaa teihin lähipäivinä yhteyttä. Haastattelut on ajoitettu viikoille 44-46. 
Haastattelun tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset esitetään niin, ettei yksilön tietosuojaa 
vaaranneta. Tuloksia käytetään uuden arviointimallin kehittelyyn. Tavoitteena on kehittää toimiva 
arviointimalli tavoite 2 -ohjelman ympäristövaikutusten loppuarviointiin. Kehittämistyöstä valmistuu 
julkaisu, jonka haastatteluun osallistuneet saavat halutessaan.

Liitteenä 1 on taustatietoa kehittämisprojektista sekä haastatteluista.

Liitteenä 2 oleva arvioitaviksi valittujen hankkeiden listaus on jaoteltu Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen 
hankkeisiin. Lisäksi liitteenä 3 on tavoite 2 -ohjelman kaikki hankkeet tulostettuina rahoittajittain. 
Toivomme, että tutustutte liitteenä 2 olevaan hankelistaan ennen haastattelua ja arvioitte sen kat-
tavuutta. Tärkeää olisi saada tietää, puuttuuko mielestänne listalta sinne mielestänne kuuluvia hankkei-
ta tai pitäisikö listalta poistaa jonkin hanke. Tässä apuna toimivat liitteen 3 hankelistat. Rahoittajatahoja 
pyydämme kiinnittämään huomiota ensisijaisesti omiin hankkeisiin.

Liitteinä 4 on taustatietoa tavoite 2 -ohjelmasta ja siihen liittyvän YVA-menettelyjen säädöksistä.

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen,

Aluekehittämispäällikkö Mirja Lumiaho-Suomi
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Liite 4. Haastateltavien mielipide ohjelmallisen aluekehittämisen onnistuneisuuteen 
suhteessa siihen, miten paljon he olivat sen kanssa tekemisissä.
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Liite 5. Haastateltavien suhtautuminen YVA-menettelyyn suhteessa  
siihen, miten paljon he ovat tekemisissä tavoite 2 -ohjelman kanssa.
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Liite 6. Haastateltavien suhde paikkatietoon ja käsitys sen hyödyntämisen 
tehostamisen tarpeellisuudesta aluekehittämisessä.
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