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1. ARVIOINNIN TAUSTA 
 
1.1 Toimeksiannot, päätökset ja vastuunjako 
 
Uudenmaan ympäristökeskus (UUS) on sopinut vuoden 2003 tulossopimuk-
sessaan ympäristöministeriön kanssa, että vuoden 2004 tulossuunnitelmasta 
ja vuosien 2005 – 2008 toiminta ja taloussuunnitelmasta (TTS) tehdään koe-
luontoisesti ympäristövaikutusten arviointi. 
 
TTS:n ja tulossuunnitelman valmistelusta ja arvioinnista vastasi Uudenmaan 
ympäristökeskuksen johtoryhmä. Johtoryhmä antoi arvioinnin valmistelun 
suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin kehittämisestä vastaavan 
projektiryhmän, SOVA-ryhmän, tehtäväksi. SOVA-ryhmä on ympäristö-
keskuksessa nimetty pysyvä projektiryhmä, johon kuuluu edustajia eri osas-
toilta ja YVA-projektista. 
 
1.2 Aiemmat arvioinnit 
 
Vuosina 1999 – 2002 on UUS:n TTS:n ja tulossuunnitelman vaikutukset 
arvioitu lyhyesti jälkikäteen ja esitetty toimintastrategiatekstin lopussa. 
 
Uudenmaan ympäristökeskus on aiemmin käyttänyt suunnitelmien ja ohjel-
mien arvioinnin metodiikkaa apuna vuonna 2002 valmistuneessa toimitila-
vaihtoehtojen vertailussa (TIVA). Tällöin arvioitiin toimitilaratkaisun vaiku-
tukset henkilökuntaan ja sidosryhmiin eli arvioitiin tiloista ihmisiin kohdis-
tuvat vaikutukset. 
 
1.3 Arvioinnille asetetut tavoitteet 
 
Arvioinnin tavoitteiksi SOVA-ryhmä asetti työn alussa: 

• tunnistaa ja kuvata toiminnan todelliset vaihtoehdot 
• tehdä toimenpiteiden valinta ja resurssien suuntaaminen läpinäky-

väksi ja selkeäksi 
• tunnistaa, millaisia vaikutuksia UUS:n suunnitellulla toiminnalla on 

ja kuvata merkittävät vaikutukset 
• arvioida, miten hyvin suunnitelmat vastaavat toiminnalle asetettuja 

tavoitteita 
• toteutettavien hankkeiden, suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten 

arviointitarpeen määrittely ja vaikutusten arviointi 
• esittää TTS -prosessin ja -aikataulun kehittämistarpeita 
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1.4 Lainsäädäntö 
 
Voimassa oleva laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVAL 
468/1994) 24 § edellyttää, että viranomaisten laatimien suunnitelmien ja 
ohjelmien vaikutukset arvioidaan, jos suunnitelmalla tai ohjelmalla saattaa 
olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Valmisteilla oleva laki suunnitelmien 
ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, SOVA –laki, edellyttäisi 
säädöksillä rajatulta joukolta suunnitelmia ja ohjelmia määrämuotoista arvi-
ointia. Määrämuotoinen arviointivelvoite ei koskisi toiminta- ja taloussuun-
nitelmia vaan näitä suunnitelmia koskisi edelleen YVAL 24 §:n kaltainen 
yleinen arviointivelvoite. 
 
Muussa lainsäädännössä on erityinen arviointia koskeva säädös alueiden 
kehittämislaissa (602/2002), mikä edellyttää, että valtion viranomaiset ar-
vioivat toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen. 
 
1.5 Ohjeistus 
 
1.5.1 TTS:n ja tulossuunnitelman vaikutusten arvioimista kos-
 kevat ohjeet 
 
Valtion talousarviosta annetun asetuksen nojalla tehdyssä valtioneuvoston 
päätöksessä edellytetään, että hallinnonalojen toiminta- ja taloussuunni-
telmissa esitetään tiivistetysti arvio toimien ympäristövaikutuksista. 
 
YM:n ja MMM:n ympäristökeskuksille antamiin TTS:n valmistelua ja toi-
minnan suunnittelua koskeviin ohjeisiin ei toistaiseksi sisälly odotuksia vai-
kutusten arvioinnista. Arvioinnissa sovelletaan yleisiä ohjeita ja oppaita 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. 
 
1.5.2 Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointia koske-

vat ohjeet ja oppaat 
 
Ympäristöministeriö antoi vuonna 1998 YVAL 24 §:n soveltamista varten 
yleiset ohjeet suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. 
Omia oppaita on tehty lisäksi seuraavilta sektoreilta: 

• Alueellisten kehittämisohjelmien ympäristövaikutusten arviointi 
(1999). 

• Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi 
(2000). 

• Opas ohjelmien vaikutusten arviointiin. Tiehallinto (2002) 
• Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa 

(2002) 
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1.5.3 Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskeva laki 
ja ohjeet 

 
Hankkeiden vaikutusten arviointia koskevat säädökset sisältyvät lakiin ym-
päristövaikutusten arviointimenettelystä. Asetuksella on tarkemmin määri-
telty ne hankkeet, joihin sovelletaan lain tarkoittamaa määrämuotoista arvi-
ointimenettelyä. UUS:n TTS:ään ja tulossuunnitelmaan ei tämän kokoluo-
kan hankkeita sisälly. Hankkeita koskee yleinen selvilläolovelvollisuus, joka 
on säädetty YVAL:n 25 §:ssä. Luonnonsuojelulaki (LSL 25 §) edellyttää, 
että mikäli hanke todennäköisesti merkityksellisesti yksin tai yhdessä mui-
den hankkeiden kanssa heikentää NATURA-2000 verkoston alueen luon-
nonarvoja vaaditaan erityistä vaikutusten arviointia. 
 
Suomen ympäristökeskus ylläpitää ja kehittää suunnittelun ja rakentamisen 
laatu- ja ympäristöjärjestelmiä. Niissä ohjataan varmistamaan, sovelletaanko 
hankkeeseen YVAL:n mukaista arviointimenettelyä tai LSL:n Natura-
arviointia. Selvilläolovelvollisuuteen liittyen ei järjestelmässä ole erillistä 
vaikutusten tarkistuslistaa, mutta eri hanketyypeissä käytettäviin tarkistus-
listoihin sisältyy myös ympäristövaikutusten arviointia palvelevia kysymyk-
siä. 
 
Uudenmaan ympäristökeskuksen rakentamisen laatukäsikirjassa on yleis-
piirteisesti todettu ympäristövaikutusten arvioinnista seuraavasti: "Ympäris-
tön kannalta tärkeimmät päätökset tehdään jo hankesuunnitteluvaiheessa, 
jolloin selvitetään eri rakentamisvaihtoehtojen, myös rakentamatta jättämi-
sen vaikutukset ympäristöön. Hankesuunnitteluvaiheessa on arvioitu hank-
keen välittömät ja välilliset vaikutukset sekä rakentamisen aikana, hankkeen 
käytön aikana että sen käyttämisen jälkeen. Toteutettavaksi vaihtoehdoksi 
on valittu hanke, joka edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ottaa 
huomioon ympäristönsuojelun, luonnon monimuotoisuuden, maisema- ja 
kulttuuriarvojen ja hyvän elinympäristön säilyttämisen vaatimukset." 
 
SOVA-ryhmä käytti hyväksi hankkeiden arviointiin tarkoitetun lomakkeen 
valmistelussa lomakkeita, joilla UUS:lta avustuksia tai rahoitustukea hake-
vat arvioivat hankkeidensa vaikutukset. Käytössä oli Etelä-Suomen Tavoite 
2-ohjelman hankehakemukseen liitetty vaikutusten arviointilomake ja ym-
päristöministeriön avustushakemukseen liitetty lomake.  
 

2 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN 
TTS:N JA TULOSSUUNNITELMAN TAUSTA 
JA VAIKUTUKSET PÄÄTÖKSENTEKOON  

2.1 TTS:n ja tulossuunnitelman taustaa 
 
Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan ja talouden suunnittelussa 
konkretisoituu toiminnaksi ja hankkeiksi koko joukko erilaisia alueellisia ja 
valtakunnantason strategioita. Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalous-
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ministeriön budjettitavoitteet ovat perustana ympäristökeskuksen toiminnan 
suunnittelulle. TTS:n ja tulossuunnitelman laadintaa ohjaavat ministeriöiden 
antamat laadintaohjeet ja niihin sisältyvät tavoitteet. YM:n ja MMM:n ta-
voitteista keskeisiä ovat YM:n toimintastrategia, MMM:n Vesivarastrategia, 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja muut sektorikohtaiset strategiat. 
 
Ympäristökeskuksen toiminnan suunnitteluun liittyvät eri tahojen alueellisia 
tavoitteita ja hankkeita yhteen sovittavien maakunnan liittojen ohjelmat. 
Alueviranomaisten toiminnan suunnitteluun liittyvät erityisesti neljäksi 
vuodeksi kerrallaan tehtävät aluekehitysohjelmat ja niiden vuosittaiset to-
teuttamissuunnitelmat. Lisäksi muiden alueviranomaisten sektorikohtaiset 
suunnitelmat ja ohjelmat ohjaavat osaltaan toiminnan suunnittelua. 
 
Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan suunnittelua ohjaa myös edelli-
nen toiminta- ja taloussuunnitelma. Samoin taustana suunnittelulle on tulos-
sopimuksen väliarviointi. Painopisteitä TTS:ssä ja tulossuunnitelmassa ovat 
Uudenmaan ympäristöohjelma 2005:n kärkihankkeet. Sektorikohtaisia toi-
minnan suunnittelua ohjaavia suunnitelmia ovat Uudenmaan alueellinen 
jätesuunnitelma 2005 ja kulttuuriympäristöohjelma. Ympäristökeskuksen 
toimintastrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutusstrategia, tasa-arvosuun-
nitelma ja viestintästrategia ohjaavat myös toiminnan suunnittelua. 
 
Ministeriöiden tulossuunnitteluohjeet ohjaavat myös yksittäisten hankkeiden 
käsittelyä TTS:n yhteydessä. Hankesuunnittelulla on oma laatujärjes-
telmänsä. Toimintavuodelle esitetään nimettyinä ne hankkeet, joiden hanke-
tason vaikutusten arviointi oletetaan tehdyksi riittävässä laajuudessa ja joi-
den voimavaratarve sekä oikeudelliset toteuttamisedellytykset on selvitetty. 
TTS:n ja tulossuunnitelman yhteydessä tehdään priorisointia ja valitaan eh-
dot täyttävät hankkeet, jotka esitetään toimeenpantavaksi. 
 
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja rakentamista ohjaavat TTS:n ja tulos-
suunnitelman rinnalla omat sektorikohtaiset ohjelmansa. 
 
Vuonna 2003 valmisteltiin samanaikaisesti TTS:n ja tulossuunnitelman 
valmistelun kanssa Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintastrategiaa 
2010+. Samanaikaisesta valmistelusta oli kummallekin työlle hyötyä. 
 
2.2 Toiminta- ja taloussuunnittelun kytkeytyminen 

valtion talousarvion valmisteluun ja työntekijöi-
den henkilökohtaisiin vuosisuunnitelmiin. 

 
Uudenmaan ympäristökeskuksen TTS:n ja tulossuunnitelman valmistelu on 
osa koko valtionhallinnon toiminta- ja taloussuunnittelua. Suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevaa lakiehdotusta valmis-
telleen ympäristöministeriön johtaman työryhmän työtä varten tehdyssä 
Pekka Pelkosen/VM ja Raisa Vallin/LVM muistiossa (2002, julkaisematon) 
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"TTS:n luonteesta ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta" kuvataan TT-
suunnitelmaa seuraavasti: 
 
"Toiminta- ja taloussuunnittelu on osa vuotuista valtiontalouden rahoitus-
suunnittelua eli määrärahakehys- ja talousarvioprosessia. Jokainen virasto ja 
laitos laatii osaltaan vuosittain TTS-kautta koskevan toiminta- ja talous-
suunnitelman ja ministeriöt kukin hallinnonalansa toiminta- ja taloussuunni-
telman toimittaen sen valtiovarainministeriölle. Suunnitelma arvioi moment-
tikohtaisesti valtiontalouden rahoitustarpeita TTS-kautena. 
 
Kunkin ministeriön laatima yhteenveto TT-suunnitelmansa määräraha-
tarpeista toimii ministeriön ehdotuksena valtiovarainministeriölle hallin-
nonalan määrärahakehykseksi. Niiden pohjalta VM valmistelee ministeriöi-
den kanssa neuvotellen hallitukselle rahoitusmahdollisuuksiin sopeutetun 
kokonaisehdotuksen määrärahakehykseksi eli valtiontalouden rahoitussuun-
nitelmaksi TTS-vuosille. 
 
TTS-prosessin päätösluonteisena lopputuloksena on hallituksen päätös val-
tiontalouden määrärahakehyksiksi. Kunkin hallinnonalan osalta vuosittainen 
määrärahakehys on yksi luku: hallinnonalan budjettirahoituksen loppusum-
ma kunakin TTS-vuonna. Ensimmäistä suunnitelmavuotta koskeva kehys 
palvelee sellaisenaan suoraan seuraavan vuoden talousarvion valmistelua 
ministeriöissä. 
 
Virastojen ja laitosten TT-suunnitelmissa on mukana perusteluluonteisina 
tietoina suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi siltä osin kuin ne edellyt-
tävät määrärahoja. Tällaisiin perustelutietoihin kuuluvat myös suurimmat 
investointihankkeet. Edetäkseen rahoitussuunnitteluun eli TT-suunnitelmaan 
hankkeet ovat jo läpikäyneet ympäristövaikutusten arvioinnin, ja TTS:ssä 
esitettävät tiiviit tiedot perustuvat näihin arvioihin. 
 
TTS-prosessin luonteesta seuraa, että virastojen ja laitosten suunnitelmat on 
laadittu kokonaisuutena merkittävästi korkeammalle rahoitustasolle kuin 
voidaan vuosittain rahoittaa. TT-suunnitelmilla on (lisä)määrärahatarpeita 
perusteleva luonne, joka liittyy niiden rooliin valtiontalouden rahoitus-
suunnittelun keskeisenä suunnitelmamuotona." 
 
Kaaviokuva TTS-prosessista löytyy valtiovarainministeriön sivuilta osoit-
teesta http://www.vm.fi/tiedostot/pdf/fi/3686.pdf (liite 1). 
 
Uudenmaan ympäristökeskuksen TTS ja tulossuunnitelma laaditaan ympä-
ristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriöltä saatujen ohjeiden mu-
kaan. Valtionhallinnon TT-suunnittelun ohella se palvelee oman toiminnan 
suunnittelua. 
 
TTS:ssä ja tulossuunnitelmassa esitetään UUS:n toiminnan painopisteet ja 
tavoitteet tulosaluekohtaisesti. Liitteenä 2. on mallisivu ympäristö-
ministeriön ohjeisiin sisältyvästä rakennemallista. Tätä mallia käytettiin 
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UUS:n suunnitelman pohjana. TTS ja tulossuunnitelma tarkennetaan UUS:n 
omalla toimintaohjelmalla. Toimintaohjelmassa esitetään kaikki seuraavan 
toimintavuoden tehtävät. Toimintaohjelman pohjalta kukin työntekijä val-
mistelee oman henkilökohtaisen toimenkuvansa ja vuosittaisen työsuunni-
telmansa, joista sovitaan esimiehen kanssa käytävässä tuloskeskustelussa. 
UUS:n tulossuunnitteluprosessi on esitetty pääpiirteissään liitteessä 3. 
 
Toiminnansuunnitteluasiakirjoissa esitetään perustellut määrärahatarpeet 
valtion budjettivarojen jakoa silmälläpitäen ja toisaalta ohjataan yksityis-
kohtaisesti ympäristökeskuksen toimintaa ja päätetään toteutettavat hank-
keet ja projektit sekä tehtävät suunnitelmat. Käytettävissä olevat resurssit 
kohdennetaan ja esitetään lisäresurssitarpeet. 
 

3 ARVIOINNIN KULKU 
 
Arvioinnissa noudatettiin soveltuvin osin YM:n opasta suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. Vaikka SOVA-lakiluonnok-
sessa ei toiminta ja taloussuunnitelmilta edellytetäkään määrämuotoista ar-
viointia, käytettiin siinä määrin kuin mahdollista hyväksi määrämuotoisen 
arvioinnin systematiikkaa. TTS:n vaikutusten arviointia on kehitetty erityi-
sesti tiehallinnossa. SOVA-ryhmä kuuli työn alkuvaiheessa asiantuntijana 
Tiehallinnon kehittämispäällikkö Anders Janssonia. 
 
SOVA-ryhmä valmisteli aluksi arviointiohjelman ja vaikutuslistan arvioita-
vista vaikutuksista Vaikutuslista perustui YVA-lain mukaisiin arvioitaviin 
ympäristövaikutuksiin. Mukaan otettiin lisäksi vaikutukset aluekehitykseen, 
henkilöstöön ja organisaatioon. Vaikutuslistasta pyydettiin UUS:n tulos-
ryhmien kommentit. Näiden pohjalta valmisteltiin arvioinnin avuksi muisti-
listoina käytettävät lomakkeet sekä avaintulosten että hankkeiden arviointia 
varten (lomakkeet liitteenä 4. ja 5.). 
 
Samoja lomakkeita käytettiin sekä YM:n että MMM:n hallinnonalan tulos-
suunnittelussa. Tätä materiaalia avuksi käyttäen tulosryhmät arvioivat tulos-
suunnitelmaan esittämänsä toiminnan vaikutukset sekä miten hyvin suunni-
teltu toiminta toteuttaa avaintuloksia. 
 
Hankkeiden ja projektien valmistelusta vastaavat henkilöt arvioivat hank-
keiden vaikutukset. Arviointilomakkeeseen täytettävä kuvaus hankkeen 
merkittävimmistä ympäristövaikutuksista liitettiin tulossuunnitelman han-
kemuistioon. Ympäristövaikutusten määrittämiseksi voitiin käyttää arvi-
ointilomakkeeseen sisältyvää vaikutuslistaa. Lomaketta täytettäessä arvioi-
tiin myös mm. hankkeen luvantarvetta ja millainen arviointimenettely on 
hankkeelle tarpeen. Lomakkeen avulla käytiin lisäksi läpi mihin tahoihin 
hanke vaikuttaa ja kyseisten tahojen vaikutusmahdollisuuksia sekä mahdol-
lisia intressiristiriitoja ja niiden sovittelumahdollisuuksia. 
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SOVA –ryhmä kävi syyskuun alussa pikaisesti läpi siihen mennessä valmis-
tuneet TTS ja tulossuunnitelmatekstit ja ryhmien tekemät vaikutusarviot. 
Pintapuolinen arviointi pystyttiin tuossa vaiheessa tekemään YM:n neljän 
tulosalueen tehtävistä, joista oli luonnokset käytettävissä. Nämä tulosalueet 
olivat 1. Ympäristönsuojelu, 2. Alueiden käyttö ja rakentamisen ohjaus, 3. 
Luonnonsuojelu ja 4. Tutkimus, seuranta ja ympäristötietoisuus. Ryhmä 
keskittyi ensimmäisessä vaiheessa tekemään sisällöllisiä huomioita eli arvi-
oimaan, kuinka hyvin suunnitellulla toiminnalla saavutetaan avaintulokset. 
Johtoryhmä käsitteli alustavaa arviointia 15.9.2003 ja teki sen perusteella 
tarvittavia muutoksia TTS:ään ja tulossuunnitelmaan. 
 
SOVA-ryhmä täydensi TTS:n ja tulossuunnitelman valmistelun edetessä 
arviointia tehden yhteenvedon ryhmien esittämistä vaikutusarvioinneista 
tulosalueittain sekä tarpeen mukaan täydensi ja yhtenäisti arviointia. Tulos-
alueittaisten arviointien pohjalta tehtiin yhteenveto toiminnan kokonaisvai-
kutuksista. SOVA-ryhmä pohti myös koko suunnitellun toiminnan vaikutta-
vuutta arvioimalla UUS:n luonnosvaiheessa olleiden strategisten tavoittei-
den toteutumista. Tulossuunnitelman B-osia ei arvioitu. Johto-ryhmä hyväk-
syi TTS- ja tulossuunnitelma-asiakirjoihin sekä hankkeisiin liitettävät arvi-
oinnit kokouksessaan 29.9.2003. 
 
Arviointiprosessi on kuvattu pääpiirteissään liitteessä 6. 
 

4 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT JA TOI-
MINNAN TAVOITTEET 

 
4.1 Vaihtoehdot 
 
Suunnitelman tai ohjelman vaikutusten arviointi tuo periaatteessa esille 
vaihtoehtojen väliset vaikutuserot. TTS:n ja tulossuunnitelman käynnis-
tysvaiheessa pohdittiin mahdollista vaihtoehtoasettelua. Vaihtoehtoina tuli 
esille perusratkaisuna vain lakisääteiset tehtävät tai näiden täydentäminen 
kehittämistehtävillä. Toisena mahdollisena vertailutasona esitettiin vuoden 
2003 tulossuunnitelmaa. Lakisääteisiä tehtäviä ei pidetty mahdollisena mää-
ritellä yksiselitteisesti, joten vaihtoehtojen muodostaminen tältä pohjalta ei 
onnistunut. Johtoryhmän keskusteluissa päädyttiin ratkaisuun, jossa TTS:sta 
ja tulossuunnitelmasta valmistellaan seuraavat vaihtoehdot: 
 
VE 1: Minimivaihtoehto 
Ympäristöministeriön antamien ohjeiden liitteenä olleessa rakennemallissa 
ja budjettiesityksessä esitetyt tavoitteet täydennettynä ympäristöministeriön 
osastojen tarkentavissa tilaisuuksissa esille tulleilla tavoitteilla. 
VE 2: Kehittämisvaihtoehto 
VE 1 + UUS:n omat valinnat (lisäykset tai vähennykset) 
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MMM:n hallinnonalan osalta vaihtoehtotarkastelua ei tehty, koska avain-
tulosten lisäksi ministeriön tulosohjaukseen ei sisältynyt konkreettisia tulos-
tavoitteita, joihin olisi voinut esittää lisäyksiä tai vähennyksiä. Vaihtoehdot 
olisivat olleet mahdollisia lähinnä hankevalinnassa.  
 
4.2 Toiminnan tavoitteet 
 
Vaikutusten arvioinnin ohella tavoitteiden saavuttamisen arviointi on osa 
suunnitelman tai ohjelman vaikutusten arviointia. Ongelmallista oli valita, 
mitkä ovat ne tavoitteet tai päämärät, joiden toteutumista arvioidaan. Minis-
teriöissä ja UUS:ssa on tehty runsaasti erilaista yleistä ja sektorikohtaista 
strategiatyötä, joissa esitetyt tavoitteet tulisi pitää mielessä TTS:aa ja tulos-
suunnitelmaa tehtäessä. Ministeriöiden TTS:n ja tulossuunnitelman laadin-
taohjeissa YM ei esitä yleisiä tavoitteita, joten tässä yhteydessä piti erikseen 
valita tavoitteet, joiden saavuttamista arvioidaan. MMM:n hallinnonalan 
tehtäville on ministeriö määritellyt avaintulokset, jotka ovat samalla vesiva-
rastrategian päämääriä. Samanaikaisesti TTS:n ja tulossuunnitelman valmis-
telun kanssa valmisteltiin UUS:n toimintastrategiaa, joten arvioitavina ta-
voitteina päätettiin käyttää näitä luonnosvaiheessa olleita strategisia tavoit-
teita. Samalla SOVA auttoi myös toimintastrategian valmistelua. Arvioin-
nissa käytetyt strategiset tavoitteet on esitetty seuraavassa. 
 
Tavoitteet UUS:n luonnosvaiheessa olevasta toimintastrategiasta 
2010+: 

• edistämme kestävää kehitystä ja ympäristövastuullista toimintaa  
• tarkastelemme asioita eri näkökulmista ja pitkällä tähtäimellä 

ihmisen, luonnon ja kulttuuriympäristön hyväksi 
• toimimme aktiivisesti ympäristön tilan parantamiseksi alue-

tasolla, mutta kannamme vastuuta myös maailmanlaajuista ym-
päristökysymyksistä 

• huolehdimme luonnon monimuotoisuuden säilymisestä  
• turvaamme viihtyisän ja laadukkaan asuinympäristön  
• tuotamme luotettavaa tietoa ympäristön tilasta ja siihen vaikut-

tavista tekijöistä 
• huolehdimme tiedon saatavuudesta ja käyttökelpoisuudesta 
• seuraamme yhteiskunnallista kehitystä ja painotamme toimin-

taamme sen mukaisesti ja luomme valmiuksia mahdollisiin 
muutoksiin sopeutumisessa 

 
Lisäksi arvioitavaksi tavoitteeksi valittiin: 

• toiminta sopeutuu muuttuviin olosuhteisiin kuten akuutteihin 
ympäristöongelmiin, yhteiskunnallisiin muutoksiin tai henkilös-
tömuutoksiin. 
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5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
5.1 Avaintulosten ympäristövaikutukset 
 
Asukkaisiin kohdistuvat vaikutukset ovat pääasiassa myönteisiä. Paikalli-
sia haittoja tunnistetaan luvanvaraisen toiminnan lähialueilla sekä vesistöra-
kentamishankkeiden vaikutusalueilla erityisesti toteutusaikana. Positiivisia 
asukkaiden kannalta ovat kunnostushankkeet (vesistöt ja maaperä) sekä ve-
sihuoltohankkeet. Poikkeamispäätösten nopea käsittely palvelee asiakkaita. 
Osallistuminen korostuu kaavaohjauksessa ja YVA-tehtävissä sekä ympäris-
tölupien käsittelyssä. 
 
Toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset ovat pääasiassa välillisiä. Yrityk-
sille arvioidaan koituvan pitkällä aikavälillä kilpailuetua, sillä mm. vahva 
resursointi ympäristölupiin on positiivista yritysten kannalta. Valtion hank-
keet, avustukset ja rahoitustuki hyödyttävät kuntia, elinkeinoelämää ja yksi-
tyisiä ja samalla ne voivat edistää UUS:n tavoitteita. 
 
UUS:n toiminnassa yhteistyöhakuisuus ja osallistumisen korostaminen on 
toiminnan keskeinen periaate, joten tulossuunnitelman ja TTS:n arvioidaan 
vaikuttavan positiivisesti suunnitteluun, yhteistyöhön ja päätöksen-
tekoon. 
 
Maaperän kannalta myönteisiä tehtäviä ovat mm. maaperän kunnostaminen 
ja maatalouden vesiensuojelu sekä POSKI-projekti ja pohjavesialueiden 
suojelusuunnittelu, maankäytön ja maa-ainesten oton ohjaus. 
 
Vesiensuojelu ja pohjavesien suojelu ovat hallinnon traditiosta ja alueen 
ongelmista johtuen erityinen painopiste. Kehittämisalueena TTS-kaudella 
on vesien ekologisen tilan suojelu. 
 
Elollisen luonnon kannalta myönteisesti vaikuttavat erityisesti luonnon-
suojelutehtävät, alueiden käytön ohjaus ja YVA-menettelyt sekä vesistöjen 
kunnostukset ja vesipuitedirektiivin toimeenpano. 
 
Ilmansuojelussa ympäristökeskuksella on vähän vaikutuskeinoja. Lähinnä 
luvat, liikenteen ympäristöohjaus ja ilmanlaadun seurantatiedon hyväksi 
käyttäminen vaikuttavat ilman laatuun. Meluntorjunnassa vaikuttavat eri-
tyisesti maankäytön ohjaus, YVA-hankkeet ja ympäristöluvat. SOVA-
ryhmässä heräsi kysymys tulisiko UUS:n roolia vahvistaa ilmansuojelussa 
ja meluntorjunnassa. 
 
Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen vaikuttamisessa 
UUS:n toiminta ohjaa ensisijaisesti muita toimijoita. Suoria vaikutuksia on 
vaikea erottaa muiden toimijoiden vaikutuksista. Positiivisia vaikutuksia on 
maankäytön ohjauksella ja liikennesuunnittelun ympäristöohjauksella. Alue- 
ja yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten arvi-
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oinnissa arviointikehikko aiheutti kehäpäätelmän. Arvioinnin apuna käyte-
tyssä vaikutuslistassa vaikutukset ovat lähes samoja kuin UUS:n toimintaa 
ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joten vaikutusten tunnis-
taminen näillä kriteereillä ei onnistunut. 
 
Luonnonvarojen kulutukseen toiminta vaikuttaa erityisen heikosti. Jäte-
huollon ohjaus ja luvat ovat merkittävimpiä vaikutuskeinoja, UUS:n edistä-
misrooli jää heikoksi. Samoin energiansäästöön ei pystytä juurikaan vai-
kuttamaan. Jätteiden määrän vähentämistä ohjataan ensisijaisesti talou-
dellisilla ohjauskeinoilla, joita aluehallinnolla ei ole käytettävissä. Sen si-
jaan jätehuoltoon vaikutetaan suunnittelulla ja lupakäytännöllä. 
 
Ympäristöriskien hallinnan kannalta vaikuttavat erityisesti ympäristö-
luvat, ympäristövahinkojen torjuntatehtävät ja pohjavesien suojelusuun-
nittelu sekä maankäytön ohjaus. 
 
Ympäristötietoisuuden lisääntyminen on keskeinen ohjausväline ja tärkeä 
kehittämiskohde koko TTS-kaudella, koska sillä voidaan tehokkaimmin 
vaikuttaa asukkaiden ja sidosryhmien päätöksiin ja parantaa oman toimin-
nan vaikuttavuutta ja laatua. 
 
Omaehtoista toimintaa edistetään erityisesti hankkeissa ja yleisissä ympä-
ristötehtävissä. Kuntien toimintaa tukee maankäytön ohjaus, vesihuollon 
suunnittelu, tutkimus ja seurantayhteistyö sekä muut yhteishankkeet. Paikal-
listahojen, kylien, järjestöjen ja asukkaiden toimintaa, kuten ympäristön 
hoitohankkeita tuetaan rahoituksella ja asiantuntija-avulla.  
 
Henkilöstön kuormittavuus pääosin lisääntyy TTS-kaudella. Erityisen 
kuormittavia ovat tehtävät, joiden aikatauluihin ei voida itse vaikuttaa. 
Haastavimpien vaihtoehtojen esittäminen ei tuo aina lisäresursseja, jolloin 
kuormittavuus edelleen kasvaa, mutta ammattitaito kehittyy. Jääkö pelivaraa 
toimintavuoden aikana esille tuleviin tehtäviin ja miten tehtävät priorisoi-
daan toimintavuoden aikana esille tulevien uusien tehtävien ja pikatoimek-
siantojen osalta? Välitulosarvion käyttö tulossuunnitelman tarkistukseen 
tarjoaisi mahdollisuuden tulossopimuksen tarkistamiseen. 
 
Organisatorisissa vaikutuksissa yhteistyö ja osallistuminen ovat vakiin-
tuneita toimintatapoja niin UUS:n sisällä kuin sidosryhmätyössä. Asiakas-
tyytyväisyyteen ja UUS:n ulkoiseen kuvaan vaikuttavat erityisesti viran-
omaistehtävien joutuisa käsittely, kehittämistehtävät ja yhteistyöhankkeet. 
Jääkö pelivaraa toimintavuoden aikana esille tuleviin tehtäviin ja miten teh-
tävät priorisoidaan toimintavuoden aikana esille tulevien uusien tehtävien ja 
pikatoimeksiantojen osalta? 
 
Taulukossa 1. on esitetty yhteenveto vaikutuksista ja liitteessä 7. on esi-
merkki avaintuloksen arvioinnista. 
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Taulukko 1. Yhteenveto avaintulosten vaikutusten arvioinnista 
 
Vaikutus  Vaikuttaa positiivisesti Huomautuksia 
asukkaisiin + kunnostushankkeet (vesistöt ja 

maaperä), vesihuoltohankkeet, 
poikkeamispäätösten nopea kä-
sittely, ympäristötieto, osallistu-
minen: kaavaohjaus, YVA, ympä-
ristöluvat  

Haittoja vesistörakentamis-
hankkeiden vaikutusalueilla 
erityisesti toteutusaikana ja 
luvanvaraisen toiminnan lähi-
alueilla 

talouteen ja elinkeinoihin 
 

0/+ vahva priorisointi lupiin, hankkeil-
la, avustuksilla ja rahoitustuella 
tulonsiirtoja yksityisille, yrityksille 
ja kunnille  

Yrityksille pitkällä aikavälillä 
kilpailuetu 

yhteistyöhön, suunnitteluun 
ja päätöksentekoon 

+(+) useat tehtävät Yhteistyö ja osallistumisen ko-
rostaminen on toiminnan kes-
keinen periaate 

maa- ja kallioperään  + maaperän kunnostaminen, maata-
louden vesiensuojelu, POSKI-
projekti, pohjavesialueiden suoje-
lusuunnittelu, ympäristöluvat ja 
maankäytön ohjaus 

 

vesiin ++ useat tehtävät hallinnon vahvuus, kehittä-
misalueena ekologisen tilan 
suojelu 

elolliseen luontoon  +(+) luonnonsuojelutehtävät, alueiden 
käytön ohjaus, YVA-hankkeet, 
ympäristöluvat, vesistöjen kun-
nostukset 

 

ilman laatuun ja ilmastoteki-
jöihin  

0/+ ympäristöluvat, liikenteen ympä-
ristöohjaus, ilmanlaadun bioindi-
kaattoriseuranta 

tulisiko roolia vahvistaa? 

meluun  0/+ maankäytön ohjaus, YVA-
hankkeet ja ympäristöluvat 

tulisiko roolia vahvistaa? 

alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen sekä liikenteeseen  

+ maankäytön ohjaus ja liikenteen 
ympäristökysymysten hallinta 
 

muiden toiminnan ohjaus. 
Laki, VAT ja vaikutuslista; 
kehäpäätelmä !arviointike-
hikko ei toiminut 

luonnonvarojen kulutukseen  0/+ Jätehuollon ohjaus, ympäristölu-
vat 

edistämisrooli heikko 

ympäristöriskeihin  +(+) 
 

ympäristöluvat, öljyntorjunta, poh-
javesien suojelusuunnittelu, 
maankäytön ohjaus 

 

energian säästöön 0  pitäisikö roolia vahvistaa? 
jätteiden määrään ja jäte-
huoltoon 

+ ympäristöluvat, jätehuollon suun-
nittelu 

jätemäärää ohjataan taloudel-
lisilla ohjauskeinoilla, joita ei 
ole aluetasolla käytettävissä 

ympäristötietoisuuden li-
sääntymiseen  

+(+) ympäristötiedon tuottaminen ja 
levittäminen, seuranta, tutkimus, 
välillisesti useat toimet 

keskeinen ohjausväline, erityi-
nen kehittämiskohde TTS-
kaudella. 

omaehtoiseen toimintaan + hankkeet, yleiset ympäristötehtä-
vät, ympäristötieto 

useat tehtävät tukevat kuntien 
toimintaa 
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5.2 Tavoitteiden saavuttaminen 
 
Strategisina tavoitteina arvioitiin sitä, miten hyvin tulossuunnitelmalla pys-
tytään vastaamaan UUS:n valmisteilla olevan toimintastrategian tavoit-
teisiin. Kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisen toiminnan edistä-
misessä UUS:lla on vain rajallinen keinovalikoima, muilla toimijoilla on 
suurempi merkitys. 
 
Osalla UUS:n toimintaa, kuten maankäytön ohjauksella, pohjavesien suoje-
lulla ja luonnonsuojelualueiden perustamisella, vaikutetaan pitkälle tule-
vaisuuteen. Toimintasuunnittelun tarkasteluaikaväli on kuitenkin lyhyt ja 
suunniteltu toiminta painottuu TTS-jakson alkuvuosiin. Tarkastelu on laa-
ja-alaista ja monipuolista ja ottaa huomioon ihmisen, luonnon ja kulttuu-
riympäristön tarpeet. 
 
UUS:n toiminta on aluetasolla aktiivista. Paikallistason toiminnan osalta 
heräsi kysymys, tarvitaanko näinkin paljon paikallista toimintaa vähäisillä 
voimavaroilla vai pitäisikö kuntien ja muiden paikallisten toimijoiden vas-
tuuta edelleen vahvistaa. Globaalit kysymykset jäävät ympäristökeskuksen 
toiminnassa vähälle huomiolle. 
 
Luonnon monimuotoisuuden säilymiseen vaikuttavat varsinaisten luon-
nonsuojelutehtävien lisäksi lähinnä maatalouden ympäristönsuojelu ja kaa-
voituksen ohjaus sekä YVA-menettelyt. 
 
Viihtyisän ja laadukkaan asuinympäristön turvaamisessa kaava-
ohjauksella ja kunnostushankkeilla on merkitystä. Toisaalta yhdyskun-
tarakenteen liiallinen tehokkuus ei paranna asumisviihtyisyyttä ja tavoitteet 
voivat olla keskenään ristiriitaisia. 
 
Tietoa ympäristöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä tuotetaan hyvin, 
mutta käyttöön saattamisessa ja käyttökelpoisuudessa on parantamisen va-
raa, myös tiedon tuotantoa tulisi monipuolistaa. 
 
Ympäristökeskus seuraa yhteiskunnallista kehitystä ja pyrkii painot-
tamaan toimintaansa sen mukaisesti. Ratkaisevaa on, miten omat alueel-
liset tavoitteemme muodostuvat. Esimerkiksi ympäristöohjelmassa, toimin-
tastrategiassa, jätesuunnitelmassa, aluekehitysyhteistyössä, kärkihankkeissa 
ja vesienhoitosuunnitelmassa tehdään analyysiä yhteiskunnallisesta tilan-
teesta ja ympäristönäkökulmasta yhdessä sidosryhmien kanssa. 
 
Toiminnan sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin kuten akuutteihin 
ympäristöongelmiin, yhteiskunnallisiin muutoksiin tai henkilöstömuutoksiin 
tapahtuu henkilöstöä kuormittamalla. Riittävää väljyyttä toiminnan sopeut-
tamiseen ei jää.  
 
Taulukossa 2. on esitetty yhteenveto vaikuttavuudesta. 
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Taulukko 2. Yhteenveto Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan vai-
kuttavuuden arvioinnista. 

 
Tavoite  Toteutuminen 
kestävä kehitys ja ympäristö-
vastuullisuus 

+ UUS:lla rajallinen keinovalikoima (ekologi-
nen kestävyys) 

tarkastelemme asioita eri nä-
kökulmista ja riittävän pitkällä 
tähtäimellä 

0/+  
 

Toiminnalla vaikutetaan pitkälle tulevai-
suuteen, esim. maankäyttö,  pohjavesien 
suojelu ja luonnonsuojelualueet. Toiminta-
suunnittelun tarkasteluaikaväli lyhyt, esite-
tyt tavoitteet painottuvat TTS-jakson alku-
vuosiin 

ympäristön tilan parantaminen 
aluetasolla, vastuuta myös 
maailmanlaajuisista ympäristö-
kysymyksistä 

+/0 Alue- ja paikallistasolla toiminta on aktii-
vista. Tarvitaanko näin paikallista toimin-
taa (kuntien rooli) näillä voimavaroilla? 
Globaalit kysymykset vähällä huomiolla 

turvaamme viihtyisän ja laa-
dukkaan asuinympäristön  

+(/-) Kaavaohjauksella ja kunnostushankkeilla 
merkitystä. Yhdyskuntarakenteen tehok-
kuuden lisääminen saattaa vähentää 
asumisviihtyisyyttä.  

tuotamme hyvin käytettävissä 
olevaa tietoa ympäristön tilasta 
ja siihen vaikuttavista tekijöistä 

+ Tietoa tuotetaan hyvin, mutta käyttöön 
saattamisessa ja käyttökelpoisuudessa on 
parantamisen varaa. 

seuraamme yhteiskunnallista 
kehitystä ja painotamme toi-
mintaamme sen mukaisesti  

(+) Miten omat alueelliset tavoitteemme muo-
dostuvat? 
Esimerkiksi ympäristöohjelmassa, toimin-
tastrategiassa, jätesuunnitelmassa, alue-
kehitysyhteistyössä, kärkihankkeissa ja  
vesienhoitosuunnitelmassa tehdään sys-
temaattinen analyysi yhdessä sidos-
ryhmien kanssa. 

pystymme sopeutumaan muut-
tuviin olosuhteisiin  

0/- riittävää väljyyttä ei jää  

 
 
5.3 Hankkeiden, projektien ja suunnitelmien vaiku-

tukset 
 
Arvioituihin hankkeisiin sisältyi kalataloudellisia kunnostushankkeita, ve-
sistönkunnostushankkeita, aiemmin toteutettujen vesistörakentamishank-
keiden haittojen vähentämiseen tähtääviä hankkeita, toteutettujen hank-
keiden vaikutusten tarkkailua, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus-
hankkeita, valtion vesihuoltotöitä, pohjavesien suojeluun liittyviä hankkeita 
kuten POSKI-projekti ja yksi ympäristökasvatushanke ja luonnon-
suojeluhanke (LIFE-projekti). Hankkeesta vastaava asiantuntija arvioi vai-
kutukset joko itsenäisesti tai yhdessä tulosryhmänsä kanssa. Ajanpuutteen 
takia SOVA-ryhmä ei avaintulosten arviointien tapaan yhtenäistänyt ja täy-
dentänyt arviointeja, siksi seuraavassa esitetty yhteenveto vaikutuksista pe-
rustuu melko epäyhtenäiseen hankkeiden arviointiin. 
 
Hankkeilla arvioitiin yleisesti olevan positiivisia vaikutuksia asukkaisiin. 
Ihmisten terveyteen, turvallisuuteen ja asumisviihtyisyyteen vaikuttivat eri-
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tyisen positiivisesti pohjavesien suojeluhankkeet, valtion vesihuoltotytöt, 
pilaantuneiden maa-alueiden kunnostushankkeet (PIMA-hankkeet). Ympä-
ristökasvatushankkeen katsottiin edistävän yhteisöllisyyttä ja tukevan pai-
kallisidentiteettiä. 
 
Hankkeiden vaikutus talouteen ja elinkeinoihin on pääasiassa myönteinen. 
Pohjavesien suojeluhankkeiden todettiin vaikuttavan positiivisesti pohjave-
den saannista riippuvaisiin elinkeinoihin, mutta kielteisesti niihin elinkei-
noihin, joiden toimintaa suojelu rajoittaa. Vastaava kahdensuuntainen vaiku-
tus on luonnonsuojeluhankkeilla. Positiivisina vaikutuksina ne kalataloudel-
listen kunnostusten tapaan parantavat matkailuyritysten toimintaedellytyk-
siä. Erityisesti elinkeinonharjoittajia palvelevat järjestelyhankkeet, joiden 
vaikutuksia ei tässä yhteydessä arvioitu. Myös vesihuoltotyöt edistävät mer-
kittävästi elinkeinojen toimintaedellytyksiä. 
 
Yhteistyöhön, suunnitteluun ja päätöksentekoon hankkeet vaikuttavat 
merkittävän positiivisesti, sillä pääosa hankkeista suunnitellaan ja toteute-
taan yhteishankkeina ja niiden suunnittelussa otetaan huomioon asukkaiden 
ja intressiryhmien näkemyksiä. 
 
Maa- ja kallioperään positiivisesti vaikuttavat PIMA-hankkeet ja pohja-
vesien suojeluhankkeet. Samat hankkeet vaikuttavat positiivisesti pohjavesi-
en tilaan. Pintavesien tilaan on myönteisiä vaikutuksia useilla hanketyypil-
lä. Erityisen positiivisesti vaikuttavat vesistöjen kunnostushankkeet, vesi-
huoltotyöt, vesistörakentamishankkeiden haittojen vähentämiseen tähtäävät 
hankkeet. Välillisiä erityisen positiivisia vaikutuksia on vesiin liittyvällä 
ympäristökasvatushankkeella. 
 
Elolliseen luontoon vaikuttavat positiivisesti luonnonsuojeluhanke ja alku-
peräisten kalakantojen elvyttämiseen tähtäävät kunnostushankkeet ja aiem-
pien hankkeiden haittojen vähentämiseen liittyvät toimenpiteet. Vesihuolto-
töiden katsottiin jossain määrin heikentävän luontoalueiden yhtenäisyyttä. 
 
Ilman laatuun hankkeilla ei katsottu olevan vaikutuksia. Työnaikaista me-
lua saattaa aiheutua joissakin hankkeissa. 
 
Alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta myönteisiksi arvioitiin PIMA-
hankkeet, sillä kunnostaminen poistaa maankäytön rajoituksia. Myös luon-
nonsuojeluhankkeen vaikutukset ovat myönteisiä paitsi luonto- ja virkistys-
alueiden määrään ja laatuun myös maisemaan ja alueiden kehittymisedelly-
tyksiin. Luonto- ja virkistysalueiden määrää ja laatua parantavat myös kun-
nostushankkeet ja kalanistutukset. Alueiden kehittymisedellytyksiä katsot-
tiin parantavan hankkeiden, jotka vaikuttivat positiivisesti elinkeinojen toi-
mintaedellytyksiin. 
 
Luonnonvarojen kulutukseen ja energian säästöön on positiivisia vaiku-
tuksia ympäristökasvatushankkeella. 
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Jätteiden määrään ja laatuun ei hankkeilla katsottu olevan vaikutuksia. 
SOVA-ryhmä arvioi, että PIMA-hankkeet lisäävät jätteiden määrää ja tuovat 
käsiteltäväksi laadultaan uudentyyppisiä jätteitä. 
 
Ympäristöriskejä vähentävät PIMA-hankkeet, valtion vesihuoltotytöt ja 
pohjavesien suojeluhankkeet. Toteutettujen hankkeiden vaikutusten tarkkai-
lun myötä saatava tieto vähentää uusien hankkeiden kielteisiä vaikutuksia. 
 
Yhteistyön ja aktiivisen tiedottamien takia hankkeet parantavat ympäristö-
tietoisuutta. Erityisesti tähän tähtää ympäristökasvatushanke. 
 
Asukkaiden omaehtoista toimintaa tukevat erityisesti vesistöjen kunnos-
tushankkeet ja ympäristökasvatushanke. 
 
Hankearvioinnissa tarkasteltiin myös intressiristiriitojen käsittelyä ja so-
vittelumahdollisuuksia. Perinteisiä ristiriitoja esiintyy erityisesti vesistö-
hankkeiden, kuten tulvasuojelun ja vesiluonnon monimuotoisuuden ja kala-
talouden tai eri virkistyskäyttömuotojen välillä. Erilaisten toimintojen sijoit-
tamisen ja muun maankäytön välillä esiintyy ristiriitoja mm. pohjavesialuei-
den suojelusuunnitelmissa. Lisäksi maanomistuksen ja yleisen jokamiehen-
oikeuksilla tapahtuvan virkistyskäytön välillä esiintyy ristiriitoja mm. luon-
nonsuojeluhankkeissa. Hankkeiden SOVA-arviointi paransi mahdollisuutta 
tunnistaa ja ottaa huomioon erilaiset osallistumistavat ja intressiristiriitojen 
sovittelumahdollisuudet hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä. 
Liitteenä 8. on esimerkki hankearvioinnista. 
 
UUS:n TTS:ään ja tulossuunnitelmaan ei sisälly hankkeita, jotka edellyttäi-
sivät YVAL:n mukaista arviointimenettelyä. Lintulahdet Life luonnonsuoje-
luhanke ja "Siuntionjoen vesistön uitonjälkeinen kunnostus" –hanke edellyt-
tävät Natura –arviointia. Seuraavista suunnitelmista ja ohjelmista pitää tehdä 
vaikutusarviointi joko määrämuotoisena tai vapaaehtoisena valmisteilla ole-
van SOVA-lain mukaisesti: 

• Alueellinen jätesuunnitelma (määrämuotoinen arviointi) 
• Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma (määrämuotoinen ar-

viointi) 
• Ympäristöohjelma (vapaamuotoinen arviointi) 
• TTS ja tulossuunnitelma (vapaamuotoinen arviointi, vrt. UUS:n 

SOVA-kokeiluprojekti 2003) 
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6 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
 
6.1 Avaintulosten arvioinnin kehittäminen 
 
Avaintuloksille kaavailtu vaihtoehtoasettelu ei osoittautunut käytännössä 
toimivaksi eikä tulosohjauskirje tukenut riittävästi vaihtoehtojen muodos-
tamista. Todellisia vaihtoehtoja onnistuttiin tunnistamaan ja kuvaamaan 
vain harvoissa avaintuloksissa. Seuranta- ja tutkimusryhmä arvioi, mitä 
merkitsisi tutkimustoimintaa koskevan avaintuloksen poisjättäminen ja 
maankäyttöryhmä vertasi minimivaihtoehtona vain lain vaatimien tehtävien 
tekemistä tai sitten enemmän kehittämispainotteista tavoitteenasettelua. Lii-
kenne- ja vesiasiainryhmä arvioi vaihtoehtoasettelulla alueidenkäytön seu-
rannan merkitystä. Useimmat tarkastellut avaintuloksittaiset vaihtoehdot 
olivat vähäisiä aikataulumuutoksia tai työmäärämuutoksia, jotka eivät mer-
kinneet oleellista muutosta vaikutuksissa. Monissa avaintuloksissa ei ollut 
vaihtoehtoja lainkaan. 
 
Kun tulossuunnitelman ja TTS:n vaikutusten arvioinnista muodostuu vähi-
tellen toimiva käytäntö, niin vertailutasona voitaneen pitää edellisen vuoden 
suunnitelmia. Tällöin arvioinnissa keskitytään niihin asioihin, joista todella 
tehdään päätökset ensimmäistä kertaa ja jotka muuttavat aiemmin tehtyjä 
linjauksia. Keinotekoisten vaihtoehtojen muodostaminen ei ole mielekästä. 
Mikäli avaintuloksille tai niiden sisällölle muodostuu luontevia vaihtoehtoja 
on vaikutusten arviointi erinomainen työväline vertailussa ja hyvä apuneuvo 
toiminnan suunnittelussa. 
 
Hankearvioinnin tyyppinen arviointi olisi soveltunut laajemminkin käytettä-
väksi. Nyt eräät poikkihallinnolliset tehtävät ovat osana useita avaintuloksia 
ja niiden vaikutukset jäävät epäselviksi. Hanketyyppinen arviointi olisi so-
veltunut esimerkiksi vesipuitedirektiivin toimeenpanotehtäviin ja seuranta-
tehtäviin. Myös eräät projektit ja kehittämistehtävät arvioitiin osana avaintu-
loksia, vaikka erillinen arviointi olisi ollut toimivampaa. Tällaisia olisivat 
olleet UUS:n kärkihankkeet (Eheät yhdyskunnat jne.) ja YVA-
erikoistumisaihe. 
 
 
6.2 Hankkeiden, projektien ja suunnitelmien arvioin-
 nin kehittäminen 
 
Hankkeiden vaikutusten arviointiprosessin aikana hankkeesta vastaava arvi-
oi monipuolisesti esittämänsä hankkeen vaikutuksia. Arviointiprosessi voi 
tuoda hankkeesta esille yksityiskohtia, joita on syytä tarkastella lähemmin 
hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä ennen kuin hanke etenee lupa- ja 
toteutusvaiheeseen. Pienten hankkeiden osalta nyt käytetyllä lomakkeella 
tehty arviointi täytti hyvin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä anne-
tun lain 25 §:n mukaisen selvilläolovelvollisuuden hankkeen vaikutuksista. 
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Hankkeiden vaikutusten arviointi soveltuisi erityisesti siihen vaiheeseen, 
jossa alustavaa hankeideaa ryhdytään kehittelemään varsinaiseksi suunnitel-
maksi. Arvioinnissa esille tulevien hankkeidean vahvuuksien ja heikkouksi-
en perusteella jatkosuunnittelua voitaisiin kehittää niin, että suunnitelman 
toteutuksesta aiheutuvat vaikutukset ovat mahdollisimman myönteisiä ja 
haitat vähäisiä. Arviointi auttaa myös näkemään miten eri tahojen osallistu-
mismahdollisuudet suunnitteluun on järjestettävissä. 
 
Hankkeen tai suunnitelman/ohjelman merkittävimmät ympäristövaikutukset 
–kohdassa hankkeesta vastaavat esittivät pääasiassa hankkeen positiivisia 
vaikutuksia. Haitallisia vaikutuksia tai epävarmuuksia ei pidetty yhtä mer-
kittävinä kuin positiivisia vaikutuksia, sillä hankkeen valmistelusta vastaava 
on usein sitoutunut hankkeen toteuttamiseen. Ryhmätyönä tehty arviointi 
saattaisi olla objektiivisempaa kuin itse tehty arviointi ja saataisiin var-
memmin esiin keskeiset myönteiset ja kielteiset vaikutukset. 
 
Kaikkien MMM:n ohjaamien hankkeiden tarkastelu tulisi tehdä samalla 
menettelyllä kuin nyt tarkasteltujen hankkeidenkin arviointi. TTS-jaksolla 
mahdollisesti käynnistyvistä hankkeista esimerkiksi nyt arvioimatta jääneet 
Nummenjoen järjestely- ja  Tuusulanjoen kunnostushankkeet tulisi tarkas-
tella vastaavalla tarkkuudella. Periaatteena tulisi olla, että TTS:ään ja tulos-
suunnitelmaan sisällytetään ainoastaan hankkeita, joiden vaikutukset on 
selvitetty riittävässä määrin. Milloin selvitykset sitten katsotaan riittäviksi 
on aina jossain määrin epävarmaa ja tulkitsijasta riippuvaista. Osana vaiku-
tusten arviointia tarkistetaan hankkeen lupatilanne ja arvioidaan oikeudelli-
nen toteuttamiskelpoisuus. 
 
Tavoitteena tulisi lisäksi olla, että hankkeet eivät ole ristiriidassa ympäristö-
keskuksen muiden tavoitteiden kanssa. 
 
 
6.3 Tulosohjauksen ja tulossuunnitteluprosessin ke-

hittäminen 
 
Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueiden 
tulosohjauksen erot vaikeuttivat jonkin verran yhtenäistä vaikutusten arvi-
ointia. Maa- ja metsätalousministeriön tulossuunnitelma muistuttaa ympäris-
töministeriön tehtäväalueen toimintaohjelmaa tarkastelutasoltaan. Yksityis-
kohtaisen asiakirjan vaikutukset on helpompi arvioida. Ministeriöiden tulos-
suunnitteluprosessien ajoituksen erot (mm. kuluvan vuoden tavoitteiden 
saavuttamisen väliarvio) vaikeuttaa kokonaisnäkemyksen saamista ympäris-
tökeskuksen toiminnasta ja toiminnan uudelleen suuntaamisen tarpeellisuu-
desta. Asiaa helpottaisi väliarvioiden toimittaminen molemmille ministeri-
öille samanaikaisesti. 
 
YM:n ja MMM:n tulossuunnitelmien tavoitteissa on keskinäisiä ristiriitai-
suuksia erityisesti Nummenjoen järjestelyhankkeessa. Myös YM:n tehtävis-
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sä eri tavoitteet voivat olla keskenään ristiriitaisia (esimerkiksi yhdyskunta-
rakenteen tiivistäminen ja asumisviihtyisyys). Nämä ristiriidat nousivat kes-
kusteluun sekä SOVA-ryhmän että johtoryhmän käsittelyssä. Tulosohjaus ei 
tuo ratkaisumalleja tulosaluekohtaisten tavoitteiden keskinäisiin ristiriitoi-
hin, sillä ministeriöiden ohjaus tapahtuu "putkimaisesti" tulosalueittain. 
 
Tulosohjaus korostaa TTS-kauden alkuvuosien toimintaa, vuoden 2008 en-
nakointi esim. luonnonsuojelu- ja ympäristölupatehtävissä, joissa tapahtuu 
muutoksia TTS-kauden lopulla, jäi yleispiirteiseksi. Valintamahdollisuuksia 
toiminnan suunnittelussa on kuitenkin eniten TTS-kauden lopulla eikä näitä 
mahdollisuuksia nyt käytetty täysin hyväksi. Se, ettei suunnittelukauden 
lopun valintamahdollisuuksia nähdä riittävästi, koskee sekä ministeriöiden 
tulosohjausmekanismia että ympäristökeskuksen sisäistä toimintaa. Ympä-
ristöhallinnon yhteinen "konsernitason" strategia ja sen vaikuttavuuden ar-
viointi saattaisi parantaa tilannetta. 
 
Ministeriötason nykyistä selkeämmät strategiset valinnat helpottaisivat alue-
hallinnon toiminnan suunnittelua. Tehokas toiminta vähillä resursseilla edel-
lyttäisi kannanottoja myös joidenkin tehtävien vähentämisestä tai niiden 
hoitamista nykyistä kevyemmin. Yleinen kehotus kohdentaa resursseja uu-
delleen ei ratkaise ongelmia. Kirjallisen ohjauksen ja YM:n osastojen järjes-
tämissä tilaisuuksissa saadun ohjauksen yhteensovittamista ja huomioon 
ottamista helpottaisi tilaisuuksien lopputulosten kirjallinen dokumentointi. 
Myös ympäristökeskuksen sisällä tarvitaan entistä enemmän yli tulosaluera-
jojen meneviä ratkaisuja. Jollakin sektorilla esiin tuleva yllättävä tehtävä 
edellyttäisi joustoa myös toisaalla. Esimerkiksi kun Natura-täydennykset 
menevät luonnonsuojelutehtävissä muun edelle, niin mistä resurssit muuhun 
luonnonsuojeluun? Välitulosraportin perusteella pitäisi olla mahdollisuus 
myös tarkistaa tulossopimusta, mikäli tulostavoitteita ei voida saavuttaa. 
  
Tulosohjaus asettaa alueelliselle ympäristökeskukselle tiukat raamit molem-
pien ministeriöiden tehtäväalueella, joten pelivaraa todellisten vaihtoehtojen 
luomiselle ei juurikaan jää. Vuoden aikana esille tuleville akuuteille uusille 
tehtäville ei jää riittävästi tulossuunnitelmiin sitomatonta aikaa. Jos merkit-
täviä uusia kehittämiskohteita otetaan tulossuunnitelmaan (kuten Life-
hankkeita tms.), ne joudutaan valmistelemaan ja tekemään joko erillismää-
rärahoin palkattavan uuden henkilöstön voimin tai henkilöstöä kuormitta-
malla. 
 
TTS:n ja tulossuunnitelman valmisteluaikataulu on jo itsessään kireä, joten 
SOVA:n sovittaminen siihen ei vielä tällä kierroksella täysin onnistunut. 
Sovitut määräajat eivät syystä ja toisesta pitäneet ja siksi SOVAlle ei jäänyt 
riittävästi aikaa. Prosessi saatiin kuitenkin vietyä läpi ryhmätasoa myöten ja 
nopealla aikataululla tehty toimien arviointi onnistuttiin sisällyttämään tu-
lossuunnitteluasiakirjoihin.  
 
Tulossuunnittelua voitaisiin kehittää UUS:ssa käynnistämällä toimintaoh-
jelman valmistelu riittävän ajoissa keväällä tulosryhmissä. Johtoryhmän 
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voisi tällöin ottaa strategisemman otteen tulossuunnitelman laatimisessa. 
Prosessi etenisi selkeämmin perusteista (toimintaohjelmasta) avaintulosten 
jalostamiseen. Tulossuunnitelman laadun ja prosessin kehittämisen kannalta 
olisi tärkeää saada myös ministeriöiden ohjeet hyvissä ajoin ennen kesälo-
makauden alkua. 
 
Tulossuunnittelu- ja SOVA-prosessi tuo esille sekä tulosohjauksen että UU-
Sin organisaation kipupisteet: esim. organisaation yhteiset ns. yleiset ympä-
ristötehtävät ovat "väliinputoajia" sekä ympäristöministeriön tulosoh-
jauksessa että UUSin organisaatiossa.  
 
Tulosalueen käsitteen hahmottaminen on vaikeaa, tulosalue sekoitetaan 
usein samannimiseen organisaatioyksikköön niin ministeriössä kuin Uu-
denmaan ympäristökeskuksessakin. 
 
Tavoitteiden yhteys voimavaroihin parani aiempaan verrattuna hiukan, mut-
ta UUS:n tulossuunnitelma voi olla vieläkin epärealistinen voimavaroihin 
nähden. Vaikutusten arvioinnilla tehtiin näkyväksi se, miten tavoitteet to-
teuttavat avaintulosta. Myös toiminnan kokonaisvaikutukset saatiin näky-
viksi. Tämän jälkeen on esim. strategiatyössä mahdollista pohtia painopis-
teiden suuntaamista vaikuttavampaan suuntaan. 
 
SOVA toi esille, että erilaiset ympäristötietoon ja seurantoihin liittyvät asiat 
ovat nousemassa kriittiseksi menestystekijäksi. On olemassa ilmeinen vaara, 
että seurantojen ja ympäristötiedon kehittämistä tehdään tulosaluekohtaisesti 
ilman riittävää koordinointia, mikä saattaa hukata voimavaroja. Sama on-
gelma saattaa koskea myös tulosohjaajia. Seurantatehtävistä ei muodostu 
tulossuunnitteluasiakirjoissa yhtenäistä kokonaisuutta millään tulosalueella. 
Se on pääosin koottu tulosalueelle 4. Tutkimus, seuranta ja ympäristötietoi-
suus, mutta tehtäviä esitetään myös tulosalueilla 1. Ympäristönsuojelu, 2. 
Alueiden käyttö ja rakentamisen ohjaus ja 3. Luonnonsuojelu. Seurantaan 
liittyvien tehtävien organisointia UUSissa tai ainakin tehtävän käsittelyä 
TTS:ssä kannattaisi tarkastella kriittisesti. Seurannasta on tulossa alueiden-
käytön ohjauksen kriittinen tekijä. Alueellisen ympäristöportaalin rakenta-
minen vahvistaisi useissa tehtävissä saavutettavia positiivisia vaikutuksia, 
seurannan kokonaisuutta ja kytkentää seurannan tulosalueen tehtäviin pa-
rannetaan. Voimavarojen käytön tehostamiseksi tehtäväkokonaisuutta kan-
nattaisi tarkastella kriittisesti ja harkita myös uusia organisointitapoja. 
 
Kehitetty mittaristo kuvaa operatiivisia suoritteita. Toiminnan vaikutta-
vuuden, laadun ja todellisen tuloksellisuuden kanssa niillä on varsin vähän 
tekemistä. Mittarien kehittämistyötä tulisi jatkaa tavoitteena toiminnan to-
dellisen vaikuttavuuden tunnistaminen. 
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7 SOVA:N SOVELTUMINEN TTS:N JA TULOS-
SUUNNITELMAN ARVIOINTIIN JA SOVA-
PROSESSIN KEHITTÄMINEN 

 
Kokeiluhanke osoitti, että SOVA-lakiesityksen kaltainen menettely soveltuu 
laajaa kuulemista lukuun ottamatta toiminta- ja taloussuunnitteluun. Mää-
rämuotoisilta arvioinneilta edellytettyä kuulemista ei kokeiltu täydessä laa-
juudessaan vaan arviointi tapahtui UUS:n sisäisenä prosessina. Tulossuun-
nittelu ja vaikutusten arviointi olivat UUS:n sisällä riittävän läpinäkyviä. 
Kehittämiskohteeksi jäi sidosryhmien kuuleminen valmistelun yhteydessä. 
 
SOVA tiukensi entisestään tiukkaa valmisteluaikataulua ja koko tulossuun-
nitteluprosessi edellyttää kehittämistä, mikäli vaikutusten arviointi halutaan 
kytkeä siihen. 
 
Arviointi toi esiin sekä itse toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseen, että 
sen arviointiin liittyviä kehittämistarpeita. Nyt arviointi aloitettiin tulosryh-
missä avaintulosten muotoilulla ja arvioinnilla. Luontevampaa olisi, että 
tulosryhmät aloittaisivat jo keväällä laatimalla toimintaohjelmaan esityksiä 
ja arvioimalla niitä, minkä jälkeen johtoryhmän tulisi ottaa suurempi vastuu 
avaintulosten laadinnasta. Johtoryhmän apuna arvioinnissa on syytä käyttää 
erillistä arviointiryhmää arvioinnin yhtenäisyyden takaamiseksi. 
 
Arviointityötä voidaan vähentää keskittymällä erityisesti niihin tavoitteisiin 
joissa nähdään vaihtoehtoja. Keinotekoisten vaihtoehtojen muodostaminen 
ei ole mielekästä. Keskeisiä arvioitavia ovat myös uudet tehtävät ja niitä 
koskevat avaintulokset. Näin pystyttäisiin keventämään arviointityötä, sillä 
kokeiluarvioinnissa suuren aineistomäärän systemaattinen käsittely osoittau-
tui hankalaksi ja aikaa vieväksi. 
 
Kokeiluprojektissa kehitetty arviointitapa ei liene sellaisenaan sovelletta-
vissa toisten organisaatioiden toiminnansuunnitteluun. Jokaiseen suunnit-
telutilanteeseen tarvitaan oma tapauskohtaisesti räätälöity ratkaisunsa kui-
tenkin noudattaen suunnitelmien ja ohjelmien arvioinnin yleisiä perus-
periaatteita. Saatu kokemus ja kehitetty vaikutuslista toimii toivottavasti 
hankkeiden ja avaintulosten arvioinnin apuvälineenä laajemminkin. 
 
SOVA tuki toiminnansuunnitteluun liittyvää päätöksentekoa suunnittelun 
eri vaiheissa. Se nosti esiin näkökohtia jotka jäsensivät käytävää keskus-
telua. Erityisesti maankäytön suunnitteluun liittyvien tehtävien osalta esitet-
tiin kuitenkin odotuksia tarkemmasta arvioinnista. Arviointiprosessiin tulee 
olla käytettävissä riittävästi kaikkien keskeisten tehtäväalueiden asiantunte-
musta. 
 
Kokeiluarvioinnissa havaittiin puutteita itse suunnitteluprosessissa, vaihto-
ehtoasettelussa ja tavoitteissa, joten pelkästään arviointiin ei ollutkaan mah-
dollista keskittyä. Arvioinnista on saatavissa enemmän hyötyä, kun suunnit-
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telussa noudattaa systematiikkaa, johon arviointi on mahdollisimman suju-
vasti sovitettavissa. Sama systematiikka todennäköisesti hyödyttää toimin-
nan suunnittelua muutenkin. Toiminnansuunnitteluun liittyvä arviointi ke-
hittyy vähitellen yhdessä toiminnan ja talouden suunnittelun kehittymisen 
kanssa. 
 
Toimeksiantajan eli YM:n arvioitavissa viime kädessä on, kuinka merkittä-
vä SOVA:sta saatu lisäarvo on ollut. SOVA-ryhmän mielestä SOVA syste-
matisoi toiminnan suunnittelua ja auttoi kehittämään tulossuunnitteluproses-
sia ja tehtävien organisointia UUS:ssa. Samat piirteet voisivat toki kuulua 
hyvään suunnitteluun ilman SOVAakin. Toiminnansuunnittelun käytännöt 
ovat tehtävien erilaisesta organisoinnista johtuen hallinnon eri yksiköissä 
moninaiset. Siksi toivottavaa olisi, että vapaaehtoiselta pohjalta syntyisi 
useampia SOVA-kokeiluja, joista karttuvien kokemusten perusteella harkit-
taisiin jatkotoimia. Ryhmä suosittelee arviointia toisille organisaatioille hal-
linnon eri tasoilla. Saatujen kokemusten perusteella ministeriöiden TTS-
ohjeistukseen tulisivat asiaa koskevat suositukset ja linkit kokeiluarviointei-
hin. 
 

8 SEURANTA 
 
Toimintaa koskeva seuranta tapahtuu välitulosarviossa ja tulosraportoin-
nissa sekä toimintakertomuksessa TTS:n ja tulossuunnitelman laadinta-
ohjeessa kerrottujen mittarien sekä ympäristön tilan seurantatulosten perus-
teella. Valitut mittarit ovat lähinnä suoritemittareita, toiminnan laatua ku-
vaavien mittareiden löytäminen on seuraava haaste mittarien kehittämis-
työssä. UUS:n toiminnan onnistumisen seurantaa palvelevat myös suun-
nilleen viiden vuoden välein tehtävä alueellinen ympäristöntilaraportti. 
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LIITE 1. Toiminta- ja taloussuunnitteluprosessi; valtiovarainministeriön internetsivut http://www.vm.fi/tiedostot/pdf/fi/3686.pdf. 
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LIITE 2. TTS:n ja tulossuunnitelman rakennemalli. Ote ympäristöministeriön ym-
päristökeskuksille antamista vuosien 2005 – 2008 toiminta- ja taloussuun-
nitelman ja v 2004 tulossuunnitelman laadintaohjeista. 

 
Tulossuunnitelman rakennemalli /17.6.2003   LIITE1A 

 
……………………………….  YMPÄRISTÖKESKUKSEN TULOSSUUNNI-
TELMA VUODELLE 2004  
 
 
Avaintulos Tulostavoite 
 
A. Keskeiset toiminnalliset tavoitteet 
 
1. YMPÄRISTÖN 
SUOJELU       
 

x htv 
y € (mom. 35.10.77) 
y € (mom. 35.99.22) 
y € (mom. 35.10.63) 

Ekotehokkuus pa-
rantuu 
 
 

Tavoitteet TTS-kaudella 
 
Valtakunnallista ja alueellisia  jätesuunnitelmia pannaan täytän-
töön. Jätteiden määrän kasvu hidastuu, jätteiden syntyä ehkäis-
tään ja niiden lajittelu ja hyödyntäminen lisääntyy. Kuntien yh-
teistyö jätehuollossa  lisääntyy. Kaatopaikat saatetaan niitä kos-
kevan VNp:n mukaisiksi vuoteen 2007 mennessä. 
 
Ekotehokkuuden alueelliset mittarit kehitetään. 
 
(esimerkkejä mittareista: kaatopaikalle loppusijoitettavan jät-
teen määrä, jätteiden hyödyntämisaste, kaatopaikkojen lukumää-
rä, kuntien yhteistyöaste jätehuollossa, materiaalien kokonaisku-
lutus/asukas tai BKT, energian kokonaiskulutus/asukas tai BKT, 
ekologinen jalanjälki ha/asukas) 
 

 
 
 
 

Tavoitteet vuonna 2004 
                
Jätteitä koskevat tavoitteet otetaan huomioon ympäristöluvissa. 
Valvotaan ja luvitetaan käytöstä poistettavia kaatopaikkoja siten, 
että niiden sulkeminen tapahtuu jätelainsäädännön mukaisesti. 
               
(muita mittareita: kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen mää-
rä, jätteiden hyödyntämisaste, kaatopaikkojen lukumäärä, kunti-
en yhteistyöaste jätehuollossa) 
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LIITE 3. Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosisuunnitteluprosessi 
 
9.10.2003 
 
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN VUOSISUUNNITTELUPROSESSI 
 
Tarkoitus ja sisältö  

 
Ympäristökeskuksen toiminnan suunnittelu on osa valtiontalouden suunnittelujärjestel-
mää, jonka  tarkoituksena on  varmistaa hallituksen antamien toimintalinjojen huomi-
oonottaminen ministeriön hallinnonalan sisäisessä ohjauksessa sekä tuottaa tietoa halli-
tuksen talouspolitiikan toteuttamista ja toteutuksen valvontaa varten. 
 
Toiminnan- ja talouden suunnittelu muodostaa ympäristökeskuksen tulosohjauksen run-
gon. TTS-prosessissa kuvataan toiminnan lähtökohtia, sovitaan ympäristökeskuksen 
tulostavoitteet seuraavalle vuodelle sekä suunnitellaan muu toiminta. Lisäksi tarkiste-
taan seuraavan vuoden meno- ja tulolaskelmat, sekä tehdään erilaisia tutkimusohjelmia. 
Ympäristökeskukselle asetetut tulostavoitteet konkretisoidaan kehityskeskusteluissa 
henkilökohtaisiksi tulostavoitteiksi suunniteltavan vuoden alkaessa. Lisäksi suunnittelu-
prosessiin kuuluvat toimintakertomus ja muu seuranta. 
 
Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta on tiukasti määräaikoihin sidottua.  Seu-
raavassa on kuvattu suunnitteluprosessin aikataulu kesästä 2003 syksyyn 2004. Pienellä 
kirjasinkoolla on esitetty ne vaiheet, jotka liittyvät aiempaan suunnittelukierrokseen. 
 
Ympäristökeskuksen vuosien 2003 - 2004 suunnitteluprosessi aikatauluineen  
Kesäkuu • YM ja MMM antavat vuoden 2004 tulossuunnittelu- ja vuosien 

2005-2008 TTS:n laadintaohjeet ympäristökeskuksille 
• Sisäinen aikataulu asetetaan 
• SOVAn aikataulu 

Heinäkuu • Suunnitteluprosessi käynnistyy ryhmissä 
• Toimintastrategia tarkistetaan 

Elokuu • Keskustelut suunnitelmien lähtökohdista JORYssa ja YT-
komiteassa 

• Ryhmät valmistelevat tulossuunnitelmaa 
1.9.2003 • JORY käsittelee  toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja tulossuun-

nitelmaluonnosta.  
Syyskuun 
3.viikko 

• Ryhmät viimeistelevät suunnitelmat johtoryhmän palautteen 
mukaisesti 

• Määrärahaesitykset ministeriöille ja niiden muistiot 
• Ympäristötöiden ja vesihuoltotöiden ja vesistötöiden esitykset 
• Henkilötyövuosi -suunnitelma 
• T&K (tutkimus ja kehittämishanke) -esitykset 
• Seurantaohjelma 

Jory ja YTK käsittelevät vuoden 2003 välitulosraporttia 
Syyskuun 
loppu 

• JORY viimeistelee ja hyväksyy suunnitelmat 

30.9.2003 • Suunnitelma-asiakirjat lähetetään ministeriöille. SOVA muka-
na. 

Väliraportti YM:lle vuoden 2003 tulostavoitteiden toteutumisesta 



 

 

30

 
Suunnitteluun ja seurantaan liittyvät tapahtumat 30.9.2003 jälkeen: 
n.15.10 Loppuraportti MMM:lle vuoden 2003 tulostavoitteiden toteutumisesta 
21.10.2003 • Tulosneuvottelut MMM:n kanssa 
Marraskuun 
puoliväli 

• Valmistautuminen YM:n tulosneuvotteluun (mm. materiaalin 
kasaaminen) 

27.10.2003 • Tulosneuvottelut YM:ssä 
Joulukuu-
tammikuu 

• Vuoden 2004 tulossopimusten allekirjoitus ministeriöiden kans-
sa 

• Tulosneuvottelumuistion tarkistus 
• Tulossuunnitelman tarkistus tulosneuvottelussa sovituksi tulos-

sopimukseksi 
Joulukuun 
loppu 

• Toimintakertomusta koskevat ohjeet tulevat ympäristöministe-
riöstä' 

Tammikuun 
loppu 

• Toimintakertomustiedot YM:öön vuodelta 2003 
Tulosraportti YM:lle vuoden 2003 tulostavoitteiden toteutumisesta 
Vuoden 2003 tuloksellisuuden arviointi 

Tammi- maa-
liskuu 

• Vuoden 2004 toimintamäärärahojen käyttösuunnitelma ja jako 
osastoille 

• Tulossuunnitelman ja toimintaohjelman mahdollinen tarkistus 
• Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa, henkilökohtaisista tu-

lostavoitteista ja niiden mittareista sopiminen 
Helmi-
maaliskuu 

• Talousarvioesitys vuodelle 2005 

Helmikuu • Ympäristökeskuksen tilinpäätös vuodelta 2003 valmistuu 
Toukokuu • Sidosryhmäpäivässä keskustelua toiminnan suuntaamisesta ja 

vaikuttavuudesta tulosryhmien kannalta (vuoden 2005 toiminta)
Kesäkuu • Vuoden 2004 tulostavoitteiden seurannasta väliraportti 

MMM:lle 15.6. 
• TTS-kierros vuosille 2006-2009 käynnistyy (ks. edellä vaiheet) 

Elokuu • Vuoden 2004 seurannasta valmistellaan väliraporttia YM:lle 
Marraskuu • Vuoden 2004 tulostavoitteiden toteutumisesta raportti 

MMM:lle 
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LIITE 4. Lomake UUS:n TTS:n ja tulossuunnitelman avaintulosten vaikutusten arvioin-
tia varten.  
 
25.8.2003 / SOVA-ryhmä 
 

Arvioinnin tehnyt ryhmä  Päivämäärä  
 

Tulosalue 
 

 

Avaintulos 
 

 

 
Tavoitteet TTS kaudella 
 

 

Tavoitteet vuonna 2004 
 

 

 
1. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI: 

Vaikuttaako suunnitelman toteu-
tuminen: 

vaihtoehto 
1 
++/0/--, ea

vaihtoehto 
2. 
++/0/--, ea

sanallinen selitys ja epävarmuuste-
kijöiden kuvaus (tarvittaessa liite) 

Asukkaisiin:    
- ihmisten terveyteen ja turvallisuu-
teen 

   

- elinoloihin ja viihtyvyyteen     
- yhteisöllisyyteen ja paikallisidenti-
teettiin 

    

Talouteen ja elinkeinoihin:    
- elinkeinojen toimintaedellytyksiin     
- työllisyyteen    
- liikenteen ja yhdyskuntahuollon 
kustannuksiin 

   

- ympäristöteknologian kehittymi-
seen 

   

Yhteistyöhön, suunnitteluun ja 
päätöksentekoon: 

   

- asukkaiden osallistumismahdolli-
suuksiin 

    

- organisaatioiden väliseen yhteis-
työhön 

    

- ristiriitoihin ja niiden sovittelumah-
dollisuuksiin 

    

- päätöksenteon ympäristöllisen 
tietopohjan parantamiseen 

    

Maa- ja kallioperään     
Vesiin:    
- vesistöjen ekologiseen ja kemialli-
seen tilaan 

    

- pohjavesien määrään ja laatuun     
Elolliseen luontoon:    
- luontoalueiden yhtenäisyyteen     
- luonnonsuojeluohjelmien toteutta-
miseen 

    

- uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin 
sekä luontotyyppeihin 

    

- luonnon monimuotoisuuteen     
- Natura 2000 ohjelman alueisiin     
Ilman laatuun ja ilmastotekijöihin     
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Vaikuttaako suunnitelman toteu-
tuminen: 

vaihtoehto 
1 
++/0/--, ea

vaihtoehto 
2. 
++/0/--, ea

sanallinen selitys ja epävarmuuste-
kijöiden kuvaus (tarvittaessa liite) 

Meluun     
Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
sekä liikenteeseen: 

   

- yhdyskuntien ja rakennetun ympä-
ristön laatuun 

    

- luonto- ja virkistysalueiden mää-
rään ja laatuun 

    

- olemassa olevan infran hyväksi-
käyttöön 

    

- palvelujen saavutettavuuteen     
- alueiden kehittymisedellytyksiin     
- rakennus- ja kulttuuriperintöön     
- maisemaan     
- liikennöintitarpeen vähenemiseen     
- joukko- ja kevyenliikenteen osuu-
den kasvuun 

    

Luonnonvarojen kulutukseen     
Energian säästöön     
Jätteiden määrään ja jätehuoltoon     
Ympäristöriskeihin     
Ympäristötietoisuuden lisäänty-
miseen 

    

Omaehtoiseen toimintaan (asuk-
kaat, kunnat, yritykset) 

    

Henkilöstöön:     
- kuormittavuuteen    
- ammattitaidon ja osaamisen kehit-
tymiseen 

    

- työtyytyväisyyteen     
Organisatoriset vaikutukset:     
- toiminnan joustavuuteen muuttu-
vissa tilanteissa 

    

- osastojen ja ryhmien väliseen yh-
teistyöhön 

    

- työn laatuun     
- asiakastyytyväisyyteen     
- UUS:n rooliin ja julkisuuskuvaan     
Hankkeista arvioidaan onko niillä: + + merkittäviä myönteisiä suoria tai välillisiä vaikutuksia, +  
vähäisiä myönteisiä suoria tai välillisiä vaikutuksia, 0    neutraali, -    vähäisiä haittavaikutuksia, - -   
merkittäviä haittavaikutuksia, ea   ei arvioitavissa tai ei kuvaa lainkaan tätä toimintaa 
 
2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 

Kuinka hyvin vaihtoehto 1. toteuttaa avaintulosta?: 
 
 
Kuinka hyvin vaihtoehto 2. toteuttaa avaintulosta? (kuvaa merkittävät erot edelliseen verrattuna) 
 
 
 
3. KOMMENTTEJA JA PARANNUSEHDOTUKSIA ARVIOINTIIN 
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LIITE 5. Lomake UUS:n TTS:n ja tulossuunnitelman hankkeiden ja suunnitelmien / 
ohjelmien vaikutusten arviointia varten.  
 
22.8.2003 / SOVA-ryhmä 
 
Lomakkeella arvioidaan ainakin niiden hankkeiden ja suunnitelmien / ohjelmien vaikutukset, 
joista tehdään erillinen hankemuistio. 
 
Hanke tai suunnitelma / 
ohjelma 

-  

 
Hankkeen tai suunnitelman / ohjelman merkittävimmät ympäristövaikutukset: 
-  
-  
-  
Kuvataan lyhyesti keskeiset kielteiset ja myönteiset vaikutukset. Arvioinnissa voit käyttää apuna oheista vaikutuslistaa. 
Tämä laatikko liitetään hankemuistioon. 
 
 
Hanke tai suunnitelma/ohjelma kohdistuu Uudenmaan , Itä-Uudenmaan  maakuntaan. 
 
 
Arvio hankkeen tarvitsemista luvista, arviointimenettelyistä, ilmoituksista ja suostumuksista ja  
suunnitelman tai ohjelman arviointimenettelyistä: 
- Lupaa ei tarvita 
- YVA-lain mukainen menettely 
- SOVA-lain mukainen menettely: 
       - määrämuotoinen arviointi 
       - vapaamuotoinen arviointi 
- Ympäristölupa 
- Vesilain mukainen lupa 
- Rakennuslupa 
- Maisematyölupa 
- Suunnittelutarveratkaisu 
- Poikkeamispäätös 
- Toimenpidelupa 
- Kaavan tai kaavamuutoksen tarve 
- Luonnonsuojelulain edellyttämä lupa 
- Luonnonsuojelulain edellyttämä Natura-arviointi 
- Ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle 
- Ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle 
- Maanomistajien suostumukset 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keneen / mihin tahoihin hanke tai suunnitelma / ohjelma vaikuttaa? 
-  
 
Miten ko. asukkaat /ryhmät / organisaatiot voivat vaikuttaa suunnitteluun? 
-  
 
 
Mitä intressiristiriitoja hankkeen tai suunnitelman / ohjelman toteuttamiseen liittyy? 
-  
Miten intressiristiriitoja on tarkoitus sovitella? 
-  
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Muistilista vaikutusten arviointia varten: 
 
VAIKUTTAAKO suunnitelman 
toteutuminen: 

suora 
++/0/-- , ea

välillinen 
++/0/-- , ea sanallinen selitys (tarvittaessa liite) 

Asukkaisiin:    
- ihmisten terveyteen ja turvallisuu-
teen 

   

- elinoloihin ja viihtyvyyteen    
- yhteisöllisyyteen ja paikallisidenti-
teettiin 

   

Talouteen ja elinkeinoihin:    
- elinkeinojen toimintaedellytyksiin    
- työllisyyteen    
- liikenteen ja yhdyskuntahuollon 
kustannuksiin 

   

- ympäristöteknologian kehittymiseen    
Yhteistyöhön, suunnitteluun ja 
päätöksentekoon: 

   

- asukkaiden osallistumismahdolli-
suuksiin 

   

- organisaatioiden väliseen yhteis-
työhön 

   

- ristiriitoihin ja niiden sovittelumah-
dollisuuksiin 

   

- päätöksenteon ympäristöllisen 
tietopohjan parantamiseen 

   

Maa- ja kallioperään    
Vesiin:    
- vesistöjen ekologiseen ja kemialli-
seen tilaan 

   

- pohjavesien määrään ja laatuun    
Elolliseen luontoon:    
- luontoalueiden yhtenäisyyteen    
- luonnonsuojeluohjelmien toteutta-
miseen 

   

- uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin 
sekä luontotyyppeihin 

   

- luonnon monimuotoisuuteen    
- Natura 2000 ohjelman alueisiin    
Ilman laatuun ja ilmastotekijöihin    
Meluun    
Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
sekä liikenteeseen: 

   

- yhdyskuntien ja rakennetun ympä-
ristön laatuun 

   

- luonto- ja virkistysalueiden määrään 
ja laatuun 

   

- olemassa olevan infran hyväksi-
käyttöön 

   

- palvelujen saavutettavuuteen    
- alueiden kehittymisedellytyksiin    
- rakennus- ja kulttuuriperintöön    
- maisemaan    
- liikennöintitarpeen vähenemiseen    
- joukko- ja kevyenliikenteen osuu-
den kasvuun 

   

Luonnonvarojen kulutukseen    
Energian säästöön    
Jätteiden määrään ja jätehuoltoon    
Ympäristöriskeihin    
Ympäristötietoisuuden lisääntymi-
seen 
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Omaehtoiseen toimintaan (asuk-
kaat, kunnat, yritykset) 

   

Hankkeista arvioidaan onko niillä: 
+ + merkittäviä myönteisiä vaikutuksia 
+    vähäisiä myönteisiä vaikutuksia 
0    neutraali 
-     vähäisiä haittavaikutuksia 
- -   merkittäviä haittavaikutuksia 
ea   ei arvioitavissa tai ei kuvaa lainkaan tätä toimin-
taa 

Suora: Tarkoittaa suoraan hankkeen tai suunni-
telman/ohjelman toteuttamisesta aiheutuvia vaiku-
tuksia 
Välillinen: Tarkoittaa hankkeen tai suunnitel-
man/ohjelman toteuttamisen jälkeen syntyviä vai-
kutuksia tai sen seurannaisvaikutuksia 

 
 



 

 

36

LIITE 6. TTS:n ja toimintaohjelman valmistelun ja vaikutusten arvioinnin kytkemi-
nen ohjelman valmisteluun (kesäkuu 2003 ja 7.10.2003) 

 

TTS:n, tulossuunnitelman ja arvioinnin
hyväksyminen ja toimittaminen ministeriöille 
30.9.2003 

TTS:n, tulossuunnitelman ja arvioinnin viimeistely  

lausunnot liitoilta 

Ministeriöiden tavoitteet     luonnos arviointiohjelmaksi ja  
TTS:lle ja tulossuunnitelmalle     vaikutuslistaksi 30.6.2003 (* 

Vaikutuslistasta kuultiin UUS:n ryhmiä

TTS:n ja tulossuunnitelman        alustava arvio vaikutuksista ja 
luonnokset                      tavoitteiden saavuttamisesta 
1.9.2003  ja 15.9.2003                 15.9.2003 
                     (tulosryhmät, SOVA-ryhmä, JORY ) 

Yhteistyö liittojen kanssa
TTS/TOTSU 

TTS:n ja tulossuunnitelman tarkistaminen
ja toteuttaminen 

Seuranta 

TTS:stä ja sen peruste-
luista  

kertominen 
sidosryhmäpäivänä 

muiden sidosryhmien 
kuuleminen? 

missä vaiheessa? 

*) Jory hyväksyi vaihtoehdot, prosessin ja vaikutuslistan 11.8.2003 
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LIITE 7. Esimerkki avaintuloksen vaikutusten arvioinnista. 
 

Arvioinnin tehnyt ryhmä maankäyttöryhmä Päivämäärä 5.9.2004 
 

Tulosalue 
 

Alueidenkäyttö 

Avaintulos 
 

Yhdyskuntakehitys on kestävää. Elinympäristön ja rakentamisen laatu paranee. 

 
Tavoitteet TTS kaudella 
 
 

ks. TTS 
extra joka otettu huomioon vaihtoehdossa 2 (ve 1 on se mitä laki vaatii, kaavojen 
sisältövaatimukset & rakentamisen ohjauksen tavoitteet) 
... liikennesuunnittelu ja järjestelmät integroituvat maankäyttöön, joukkoliikenteen 
toimintamahdollisuudet paranevat. Liikenteen melusta ja muista haitoista kärsivien 
asukkaiden määrä ei kasva. Hiljaisten alueiden säilymistä tuetaan ... 
... korjaus- ja uudisrakentamisen laatu paranee yhteistyössä ... tiedottaminen on 
sujuvaa 

Tavoitteet vuonna 2004 
 
 

ks. TTS 
extra joka otettu huomioon vaihtoehdossa 2 (ve 1 ks. ed.) 
... eheiden yhdyskuntien kärkihankkeessa ... 
... rantarakentamisessa neuvottelupäivä ... 
... kiinnitetään erityistä viheralueverkoston jatkuvuuteen, virkistykseen soveltuvien 
alueiden määrään, liikenteen haittavaikutusten vähentämiseen sekä olevan raken-
teen hyödyntämiseen... 
... aloitetaan oman rakentamisen ohjauksen valmistelu. Järjestetään rakentamisen 
ohjauksen neuvottelupäivä.  

 
1. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI: 

Vaikuttaako suunnitelman to-
teutuminen: 

vaihtoehto 
1 
++/0/--, ea 

vaihtoehto 
2. 
++/0/--, ea 

sanallinen selitys ja epävarmuustekijöi-
den kuvaus (tarvittaessa liite) 

Asukkaisiin:    
- ihmisten terveyteen ja turvalli-
suuteen 

+ ++ liikenteen haittavaikutusten vähentäminen 
vaikuttaa, samoin virkistysalueiden turvaa-
minen ja rakentamisen laadun paraneminen 

- elinoloihin ja viihtyvyyteen + ++ ks. ed. 
- yhteisöllisyyteen ja paikal-
lisidentiteettiin 

0   

Talouteen ja elinkeinoihin:    
- elinkeinojen toimintaedellytyk-
siin 

+   

- työllisyyteen 0   
- liikenteen ja yhdyskuntahuollon 
kustannuksiin 

+ ++ liikenteen integrointi suunnitteluun vähen-
tää kustannuksia 

- ympäristöteknologian kehittymi-
seen 

0   

Yhteistyöhön, suunnitteluun ja 
päätöksentekoon: 

   

- asukkaiden osallistumismahdol-
lisuuksiin 

0   

- organisaatioiden väliseen yh-
teistyöhön 

0 ++ eheät -kärkihanke lisää yhteistyötä 

- ristiriitoihin ja niiden sovittelu-
mahdollisuuksiin 

0   

- päätöksenteon ympäristöllisen 
tietopohjan parantamiseen 

0 + eheät -kärkihanke parantaa tietopohjaa, 
samoin rakentamisasioista tiedottaminen 

Maa- ja kallioperään +   
Vesiin:    
- vesistöjen ekologiseen ja kemi- +   
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Vaikuttaako suunnitelman to-
teutuminen: 

vaihtoehto 
1 
++/0/--, ea 

vaihtoehto 
2. 
++/0/--, ea 

sanallinen selitys ja epävarmuustekijöi-
den kuvaus (tarvittaessa liite) 

alliseen tilaan 
- pohjavesien määrään ja laatuun +   
Elolliseen luontoon:    
- luontoalueiden yhtenäisyyteen +   
- luonnonsuojeluohjelmien toteut-
tamiseen 

+   

- uhanalaisiin ja harvinaisiin lajei-
hin sekä luontotyyppeihin 

+   

- luonnon monimuotoisuuteen +   
- Natura 2000 ohjelman alueisiin +   
Ilman laatuun ja ilmastotekijöi-
hin 

+   

Meluun + (vähen-
tää melua 
mm. as. 
alueilla) 

++ meluhaittojen vähentäminen on yksi paino-
pisteistä 

Alue- ja yhdyskuntarakentee-
seen sekä liikenteeseen: 

   

- yhdyskuntien ja rakennetun 
ympäristön laatuun 

+ ++ tavoitteena on että laatu paranee, jos tavoite 
toteutuu niin laatu paranee ... 

- luonto- ja virkistysalueiden mää-
rään ja laatuun 

+ ++ ks. edellä, lisäksi virkistystä ja luontoarvoja 
painotetaan erikseen 

- olemassa olevan infran hyväk-
sikäyttöön 

+ ++ kuuluu kestävään yhdyskuntakehitykseen, 
lisäksi painotetaan erikseen 

- palvelujen saavutettavuuteen +   
- alueiden kehittymisedellytyksiin +   
- rakennus- ja kulttuuriperintöön +   
- maisemaan +   
- liikennöintitarpeen vähenemi-
seen 

+ ++ kestävä kehitys ja integrointi tukee tätä 

- joukko- ja kevyenliikenteen 
osuuden kasvuun 

+ ++ ks. edellä, lisäksi painotetaan erikseen 

Luonnonvarojen kulutukseen +   
Energian säästöön + ++ tähän vaikuttavat sekä kestävä yhdyskunta-

kehitys että rakentamisen laadun paranemi-
nen 

Jätteiden määrään ja jätehuol-
toon 

0   

Ympäristöriskeihin +   
Ympäristötietoisuuden lisään-
tymiseen 

0 + eheät yhdyskunnat -kärkihanke  lisää tätä, 
samoin neuvottelupäivät 

Omaehtoiseen toimintaan 
(asukkaat, kunnat, yritykset) 

0   

Henkilöstöön:    
- kuormittavuuteen 0 - panostaminen rakentamisen ohjaukseen 

lisää kuormittavuutta 
- ammattitaidon ja osaamisen 
kehittymiseen 

+ ++ eheät yhdyskunnat -kärkihanke ja rakenta-
misen ohjaamiseen panostaminen paranta-
vat osaamista.  

- työtyytyväisyyteen +   
Organisatoriset vaikutukset:    
- toiminnan joustavuuteen muut-
tuvissa tilanteissa 

0   

- osastojen ja ryhmien väliseen 
yhteistyöhön 

+ ++ mm. eheät- kärkihanke, liikenne- ja melu-
asiat lisäävät yhteistyötä ryhmien välillä 

- työn laatuun + ++ yhteistyön lisääminen ja rakentamisen oh-
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Vaikuttaako suunnitelman to-
teutuminen: 

vaihtoehto 
1 
++/0/--, ea 

vaihtoehto 
2. 
++/0/--, ea 

sanallinen selitys ja epävarmuustekijöi-
den kuvaus (tarvittaessa liite) 

jauksen kehittäminen parantavat työn laatua
- asiakastyytyväisyyteen + ++ ympäristö paranee, käyttäjät ovat tyytyväi-

sempiä 
- UUS:n rooliin ja julkisuuskuvaan + ++ ks. edellä, yhteistyöhankkeet vaikuttavat 

tähän myös 
Hankkeista arvioidaan onko niillä: + + merkittäviä myönteisiä suoria tai välillisiä vaikutuksia, +  vä-
häisiä myönteisiä suoria tai välillisiä vaikutuksia, 0    neutraali, -    vähäisiä haittavaikutuksia, - -   mer-
kittäviä haittavaikutuksia, ea   ei arvioitavissa tai ei kuvaa lainkaan tätä toimintaa 
 
2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 

Kuinka hyvin vaihtoehto 1. toteuttaa avaintulosta?: 
 
Vaihtoehto 1 on asetettu siten, että se toteuttaa tavoitteen "minimitasolla" ts. yhdyskuntakehitys on 
kestävää ja elinympäristön laatu hyvää (kaavojen sisältövaatimukset toteutuvat). Siksi ei ole miinuk-
sia. Nollat kuvaavat asioita johon tavoite ei vaikuta ko. asiaan. Esimerkiksi ympäristön hyvä laatu si-
nänsä ei vaikuta yhteistyöhön liittyviin asioihin. 
 
Kuinka hyvin vaihtoehto 2. toteuttaa avaintulosta? (kuvaa merkittävät erot edelliseen verrattuna) 
 
Vaihtoehtoon 2 liittyvät erot on kuvattu edellä sarakkeissa. Liikenteen haittavaikutusten eliminointiin 
liittyvä tavoite vaikuttaa positiivisesti moneen kohtaan. Kärkihanke ja rakentamisen ohjaukseen pa-
nostaminen lisää yhteistyövaikutuksia ja parantaa tietopohjaa ja osaamista. Rakentamisen ohjauk-
seen panostaminen lisää kuormittavuutta, koska kyseessä on uusi painopistealue eikä lisäresursseja 
ole, vaatii työnjaon ja toiminnan kehittämistä. 
 
3. KOMMENTTEJA JA PARANNUSEHDOTUKSIA ARVIOINTIIN 

Tätä kohtaa erityisesti rassaa arvioinnin kehäpäättelynomaisuus. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että 
kaavojen merkittävä osa arvioitavista asioista kuvaa lain mukaisia alueiden käytön ja rakentamisen 
ohjauksen tavoitteita ja kaavojen sisältövaatimuksia.  Toiminnan kehittämisen kannalta olisi ehkä he-
delmällistä keskittyä muihin kuin suoraan fyysiseen ympäristöön kohdistuviin vaikutuksiin, etsiä mah-
dollisia ristiriitaisuuksia (esim. fyysinen ympäristö "paranee" mutta ihmisten elinolot heikkenevät (pal-
velut, työllisyys ...) 
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LIITE 8. Esimerkki hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista. 
 
Hanke tai suunni-
telma / ohjelma 

Ingarskilanjoen perkausten aiheuttamien haittojen vähentämistoi-
menpiteet 

 
Hankkeen tai suunnitelman / ohjelman merkittävimmät ympäristövaikutukset: 
+ Vesistön ekologinen tila ja monimuotoisuus paranevat 
- Työnaikainen veden samentuminen ja työmaaliikenne 

Kuvataan lyhyesti keskeiset kielteiset ja myönteiset vaikutukset. Arvioinnissa voit käyttää apuna oheista vaikutuslistaa. 
Tämä laatikko liitetään hankemuistioon. 
 
 
Hanke tai suunnitelma/ohjelma kohdistuu Uudenmaan , Itä-Uudenmaan  maakuntaan. 
 
 
Arvio hankkeen tarvitsemista luvista, arviointimenettelyistä, ilmoituksista ja suostumuksista ja  
suunnitelman tai ohjelman arviointimenettelyistä: 
- Lupaa ei tarvita 
- YVA-lain mukainen menettely 
- SOVA-lain mukainen menettely: 
       - määrämuotoinen arviointi 
       - vapaamuotoinen arviointi 
- Ympäristölupa 
- Vesilain mukainen lupa 
- Rakennuslupa 
- Maisematyölupa 
- Suunnittelutarveratkaisu 
- Poikkeamispäätös 
- Toimenpidelupa 
- Kaavan tai kaavamuutoksen tarve 
- Luonnonsuojelulain edellyttämä lupa 
- Luonnonsuojelulain edellyttämä Natura-arviointi 
- Ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle 
- Ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle 
- Maanomistajien suostumukset 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keneen / mihin tahoihin hanke tai suunnitelma / ohjelma vaikuttaa? 
- maanomistajat, Uudenmaan ympäristökeskus, Uudenmaan TE-keskus / kalatalousviranomai-
nen, Suomen ympäristökeskus, Inkoon kunta / ympäristöviranomainen, Inkoon kalastusalue 
 
Miten ko. asukkaat /ryhmät / organisaatiot voivat vaikuttaa suunnitteluun? 
- Maanomistajille annetaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluvaiheessa suunnitelmaan. Kun-
nostuksia ei toteuteta ilman maanomistajien suostumuksia. Viranomaistahot vaikuttavat hank-
keen rahoitukseen ja toteutukseen. 
 
Mitä intressiristiriitoja hankkeen tai suunnitelman / ohjelman toteuttamiseen liittyy? 
- Maanomistajilla voi olla omia käyttötarpeita vesistössä tai sen läheisyydessä olevalla maa-
alueella, jotka ovat ristiriidassa kunnostushankkeen kanssa. 

Miten intressiristiriitoja on tarkoitus sovitella? 
- Hankkeen suunnitteluvaiheessa keskustellaan maanomistajien kanssa kunnostusten toteutta-
misesta ja tarvittaessa etsitään molempia hyödyttävä ratkaisu. 
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Muistilista vaikutusten arviointia varten: 
 
VAIKUTTAAKO suunnitelman 
toteutuminen: 

suora 
++/0/-- 

välillinen 
++/0/-- sanallinen selitys (tarvittaessa liite) 

Asukkaisiin:    
- ihmisten terveyteen X   
- elinoloihin ja viihtyvyyteen - + - Työmaatoiminnasta aiheutuu hetkellinen 

häiriö 
+ Kunnostusten jälkeen viihtyvyys para-
nee 

- yhteisöllisyyteen ja paikallisidenti-
teettiin 

0   

Talouteen ja elinkeinoihin:    
- elinkeinojen toimintaedellytyksiin  + Taimenkannan vahvistuminen parantaa 

kalastukseen liittyvien elinkeinojen toimin-
taedellytyksiä 

- työllisyyteen  + Taimenkannan vahvistuminen parantaa 
kalastukseen liittyvien elinkeinojen toimin-
taedellytyksiä 

- liikenteen ja yhdyskuntahuollon 
kustannuksiin 

X   

- ympäristöteknologian kehittymiseen +   
Yhteistyöhön, suunnitteluun ja 
päätöksentekoon: 

   

- asukkaiden osallistumismahdolli-
suuksiin 

+   

- organisaatioiden väliseen yhteis-
työhön 

+   

- ristiriitoihin ja niiden sovittelumah-
dollisuuksiin 

0   

- päätöksenteon ympäristöllisen 
tietopohjan parantamiseen 

 +  

Maa- ja kallioperään 0   
Vesiin:    
- vesistöjen ekologiseen ja kemialli-
seen tilaan 

- ++   -  Työnaikainen veden samentuminen 
++  Kunnostusten jälkeen ekologinen tila 
paranee 

- pohjavesien määrään ja laatuun 0   
Elolliseen luontoon:    
- luontoalueiden yhtenäisyyteen 0   
- luonnonsuojeluohjelmien toteutta-
miseen 

0   

- uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin 
sekä luontotyyppeihin 

 ++ Ingarskilanjoen taimenkannan vahvistu-
minen 

- luonnon monimuotoisuuteen  ++ Jokivesistön koskialueilla viihtyvän lajiston 
elintilan lisääntyminen ja monipuolistumi-
nen  

- Natura 2000 ohjelman alueisiin X   
Ilman laatuun ja ilmastotekijöihin    
Meluun X   
Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
sekä liikenteeseen: 

   

- yhdyskuntien ja rakennetun ympä-
ristön laatuun 

X   

- luonto- ja virkistysalueiden määrään 
ja laatuun 

+  Luontoalueiden laatu paranee 

- olemassa olevan infran hyväksi-
käyttöön 

X   

- palvelujen saavutettavuuteen X   
- alueiden kehittymisedellytyksiin 0   
- rakennus- ja kulttuuriperintöön X   
- maisemaan - + -  Työmaatoiminnasta aiheutuu hetkelli-

nen häiriö 
+  Kunnostusten jälkeen maisema moni-
puolistuu   
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- liikennöintitarpeen vähenemiseen X    
- joukko- ja kevyenliikenteen osuu-
den kasvuun 

X   

Luonnonvarojen kulutukseen X   
Energian säästöön X   
Jätteiden määrään ja jätehuoltoon X   
Ympäristöriskeihin X   
Ympäristötietoisuuden lisääntymi-
seen 

+   

Omaehtoiseen toimintaan (asuk-
kaat, kunnat, yritykset) 

 +  

 
Hankkeista arvioidaan onko niillä: 
+ + merkittäviä myönteisiä vaikutuksia 
+    vähäisiä myönteisiä vaikutuksia 
0    neutraali 
-     vähäisiä haittavaikutuksia 
- -   merkittäviä haittavaikutuksia 
 

 
Suora: Tarkoittaa suoraan hankkeen tai suunnitel-
man/ohjelman toteuttamisesta aiheutuvia vaikutuksia 
 
Välillinen: Tarkoittaa hankkeen tai suunnitel-
man/ohjelman toteuttamisen jälkeen syntyviä vaikutuk-
sia tai sen seurannaisvaikutuksia 
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