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Tiivistelmä  

Selvityksessä tarkastellaan paikallisen hankkeen näkökulmasta tielaitoksen 
ohjetta "Ympäristövaikutusten arviointimenettely tiehankkeiden suunnittelus-
sa", sekä esitetään käytännön esimerkki yvan soveltamisesta paikallistasolla. 

Paikallisissa hankkeissa ympäristövaikutusten arviointimenettely, yya, ei tule 
olemaan lakisääteinen, vaan menettelyyn ryhtymisestä päättää tiepliri. 
Menettely varmistaa paikallisesti tärkeiden ympäristövaikutusten huomioon 
ottamisen suunnittelussa, sekä edesauttaa eri intressiryhmien kanssa 
tehtävää yhteistyötä. Näin yya auttaa parantamaan suunnittelun laatua  ja 

 laitoksen palvelukuvaa.  

Sammanfattning  

I  denna utredning granskas tillämpningen av vägverkets riktiinje för miljökon-
sekvensbedömn ing i vägprojekteringen  på  lokala vägprojekt. Ett exempel ges 

 på  hur bedämningsmetoden kan tillämpas  på  denna nivå. 

Lagen om miljökonsekvensbedömning kommer inte att förutsätta MKB i 
lokala projekt. Vägdistriktet besluter om MKB görs. Bedömningsmetoden 
tryggar beaktande av lokalt viktiga miljökonsekvenser i projekteringen och 
stöder samarbetet med olika intressegrupper. MKB kan också bidra  till  att 
förbättra projekteringens  standard  och vägverkets  service. 



Esipuhe  

90-luvulla ympäristävaikutusten arviointimenettely  on  tullut  osaksi tiehankkei
-den  suunnittelua. Menettelyn käyttö liittyy osittain sitä koskevaan lakiin, jonka 

 on  tarkoitus  tulla  voimaan tänä vuonna. 

Laki koskee kuitenkin  vain  tiettyjä, suuren mittakaavan tiehankkeita.  Sen 
 sijaan ympäristövaikutusten arviointimenettely,  ja  erityisesti  sen  pääperiaat-

teet, koskevat kaikkia niitä tielaitoksen hankkeita, joilla  on  vaikutuksia 
ympäristöönsä. 

Tässä selvityksessä  MMYO Päivi Karvinen tarkastelee menettelyn käyttöä 
sellaisissa tiehankkeissa, joiden ympäristövaikutukset ovat lähinnä paikallisia. 
Tarkastelun lähtökohtana  on  Pohjois-Karjalan tiepiirissä, maantien  5053 
parannushankkeen  yhteydessä tehty arviointi ("Ympäristövaikutusten arvioin-
tiselvitys, maantie  5053"; Tielaitoksen  selvityksiä  55/91, TIEL 3200050).  

Kiitämme niitä henkilöitä, jotka ovat esimerkein, neuvoin  ja  kommentein 
 edesauttaneet työtä. Tarkoituksena  on  käsitellä aihetta edelleen tämän 

selvityksen  ja sen  saaman vastakaiun pohjalta. Kehittämällä ympäristävaiku
-tusten  arviointimenettelyn  periaatteiden soveltamista monenlaisissa tielaitok
-sen  hankkeissa voidaan välttää  se  vaara, että menettelystä tulisi suunnitteli-

jalle byrokraattinen taakka  tai asukkaalle  käsittämätön paperiharjoitelma. 

Julkaisun kuvituksessa ovat avwstaneet  Anita Lemmetty  ja  Simo El/lä. 
Julkaisun  on taittanut  Helena Tuhola.  

Helsingissä helmikuussa  1993  

Tielaitos 
Kehittämiskeskus 
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JOHDANTO  

1 	JOHDANTO 

Kun teitä vielä muutama vuosikymmen sitten huutaen haluttiin, niin nykyisin 
yhä useampi tiehanke herättää vastustusta. Ihmisten arvot  ja  mielipiteet ovat 
muuttuneet,  ja  he  myös ilmaisevat mielipiteitään rohkeammin. Nyt tarvitaan 
suunnittelua, joka ottaa huomioon ihmisten erilaiset arvostukset, joka kuunte-
lee  ja  neuvottelee. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, yvassa,  korostuvat ympäristö- 
vaikutusten monipuolinen huomioonottaminen  ja  yhteistyö viranomaisten  ja 

 eri intressiryhmien,  mm.  asukkaiden kanssa. Yya  on  siksi oiva apuväline 
vastattaessa suunnittelun uusiin haasteisiln. 

Yya-menettely  on  tulossa lakisääteiseksi suuriin  tie- ym.  hankkeisiin. Hank-
keissa, joiden vaikutukset ovat lähinnä paikallisia, ei lakivelvoitetta tule ole-
maan. Poikkeuksena ovat hankkeet, jotka sijaitsevat erityisen herkän koh-
teen  tai  alueen välittömässä läheisyydessä. Esim.  jos  hanke vaikuttaa luon-
nonsuojelu-  tai muinaismuistoalueeseen,  voi yya olla lakisääteinen myös 
pienen mittakaavan hankkeessa. 

Yya  voi kuitenkin olla tarpeellinen  ja  hyödyllinen myös "tavallisissa" paikalli-
sissa hankkeissa. Miksi? 

Ensinnäkin hankkeella voi olla paikallisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, 
jotka tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Yya edesauttaa näiden vaikutus-
ten huomaamista  ja  huomioonottamista ajoissa. Toinen syy  on  yhteistyön 
tarve. Hankkeen vaikutukset ovat paikallisia  ja  sinänsä pieniä verrattuna 
suurten hankkeiden vaikutuksiin. Paikkakunnan ihmisten näkökulmasta vai-
kutukset voivat kuitenkin olla suuria. Esim. kylän kohdan kevyen liikenteen 
väylä vaikuttaa konkreettisesti asukkaiden jokapäiväiseen elämään. Asuk-
kaat ovat arkipäivän ongelmiensa  ja tarpeidensa  sekä pienipiirteisen ympä-
ristönsä asiantuntijoita. Ilman yhteistyötä saattavat heille tärkeät näkökulmat 
jäädä tiepiiriltä osittain huomaamatta. 

Tässä selvityksessä käydään  ensin  läpi tielaitoksen ohje "Ympäristövaikutus
-ten arviointimenettely tiehankkeiden  suunnittelussa" paikallisen hankkeen 

näkökulmasta. Kolmannessa luvussa esitellään käytännön esimerkki yvan 
toteutuksesta - esimerkki  on  maantien  5053 parantamishankkeesta Ahveni

-sen  kylän kohdalla. Luvussa neljä kuvataan lyhyesti muita hankkeita, joissa 
yvan ajatuksia  on  joko hyödynnetty  tai  olisi ollut tarpeen hyödyntää. Luku viisi 
sisältää yhteenvedon. 

Suuri  osa tiepiirien  hankkeista  on  paikallisia, siksi suunnittelun laadun  ja 
 laitoksen palvelukuvan parantaminen  on  tärkeää myös paikallisissa hank-

keissa. 
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2 	YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENET- 
TELYN  ETENEMINEN 

Paikallisella tiehankkeella tarkoitetaan tässä selvityksessä hanketta, jonka 
ympäristövaikutukset ovat pääosin paikallisia,  ja  jossa  yva-menettelyyn  ryh-
dytään -  tai  ollaan ryhtymättä - tiepiirin harkinnan mukaan. 

Paikallisen hankkeen yya voi olla hyvin monipuolinen  ja -tahoinen,  se  voi 
muistuttaa suuren hankkeen yvaa pienoiskoossa. Toisaalta paikallisen hank-
keen yvan lopputulos voi olla ainoastaan yhden lähteen paikan huomioonot-
tammen suunnittelussa. Jokainen hanke  on  erilainen, jolloin jokainen hank-
keessa toteutettu yvakin  on  erilainen niin laajuudeltaan kuin sisällöltään. 

Tielaitoksen  yva-ohjeessa  puhutaan paikallisten hankkeiden yksinkertaiste-
tusta  yva-menettelystä. Tämä tarkoittaa yvan pääperiaatteiden soveltamista 
hankkeeseen. Periaatteet ovat 

- Ympäristövaikutuksia  eli vaikutuksia, jotka kohdistuvat luonnonym-
päristöön, rakennettuun ympäristöön  ja  ihmisiin, tarkastellaan moni-
puolisesti  ja moniarvoisesti. 

-  Yhteistyö kansalaisten  ja  viranomaisten kanssa  on  olennainen  osa 
 suunnittelua alusta lähtien. 

- Ympäristövaikutukset  ja  yhteistyön tulokset otetaan huomioon pää-
töksenteossa. 

Mikäli yvan pääperiaatteet toteutuvat hankkeessa, toteutuu hankkeessa yya-
kin. 

Yya  etenee vaiheittain. Vaiheet ovat  

1. Päätös menettelyn tarpeellisuudesta  
2. Yvan tyäohjelman  eli arviontiohjelman laadinta  
3. Arvioinnin suorittaminen; yya-selostuksen laatiminen  
4. Selostuksen käsittely  ja  päätöksenteko  
5. Viimeistely  ja  seuranta 

Käytännössä vaiheet menevät usein limittäin. Vaiheet kuitenkin jäsentävät 
yvan, vievät sitä loogisesti eteenpäin. 

Mitä kiinteämmin yvan vaiheet nivoutuvat muuhun suunnitteluun,  sen  parem-
pi. 
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YMPARISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN  ETENEMINEN  

2 .1 	Päätös menettelyn tarpeellisuudesta  

Yva-menettelyn ensimmäinen vaihe  on  päätös menettelyn tarpeellisuudesta 
 tai tarpeettomuudesta.  Paikallisissa hankkeissa päätöksen tekee suunnitteli-

jan esityksestä tiepiiri. 

ei  

Kuva  1:  Tiepiiri  päättää suunnittelijan 
esityksen pohjalta ryhdytäänkö 

• 	 yva-menettelyyn  vai ei. 

Menettelyn tarpeellisuudesta päätettäessä kannattaa käydä läpi seuraavat 
kysymykset: 

-  Kuka voi auttaa päätöksenteossa? 
- Milloin päätetään? 
-  Millä  perustein päätetään? 

Kuka voi auttaa 	Yvan  tarpeesta voi olla hyödyllistä keskustella piirin ympäristövastaavan, 
paatoksenteossa? 	läänin ympäristöyhteistyöryhmän (myöh. läänin ympäristöryhmä), paikaflis - 

ten  asukkaiden ym. intressiryhmien  ja  kunnan edustajien kanssa. 

Läänin ympäristöryhmän jäseninä  on  vesi-, ympäristö-  ja kaavoitusalan 
 asiantuntijoita, joiden näkemykset auttavat hahmottamaan tilannetta. Paikal-

lisilla asukkailla taas  on  olosuhteiden  ja  ongelmien arkipäivän tuntemus  ja 
kokemus.  Keskustelu heidän kanssaan voi nostaa esiin arvokkaita näkökul-
mia menettelyn puolesta  tai  vastaan. 

Suunnittelija harkitsee, miten eri ryhmiin otetaan yhteyttä. Yhteydenotto kun-
taan voi olla esim. soitto ympäristönsuojelusihteerille ja/tai kaavoitusinsinöö

-rule.  Mikäli hanke koskee kylää  ja  kylällä toimii kylätoimikunta, voivat  asukas - 
kontaktit alkaa kylätoimikunnan kautta. Suunnittelija voi esim. esitellä asian 
puhelimitse kylätoimikunnan puheenjohtajalle  tai  mennä mukaan toimikun-
nan kokoukseen  tai kyläkokoukseen 
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Menettelyn tarpeellisuudesta päätetään suunnittelun alkamisen yhteydessä 	Milloin päätetään? 
(ks. myös  s. 22).  Mikäli menettely alkaisi esim. vaihtoehtojen karsimisen 
jälkeen, eivät yvan periaatteet voi enää toteutua. Ratkaisevat päätökset  on 

 tuolloin tehty ilman monipuolista ympäristötarkastelua  ja  ottamatta huomioon 
eri osapuolten näkökulmia. 

Kun menettelyn tarpeellisuudesta päätetään ajoissa, osataan tarvittavat aika-
ym. resurssit ottaa huomioon suunnitteluohjelmassa. Yya saattaa pidentää 
suunnittelun aikataulua alkuvaiheessa. Vastaavasti onnistunut yya estää 

 sen,  että hankkeen loppuvaiheessa nousee yllättäen esille vaikutuksia, joi-
den takia suunnitelmia joudutaan vielä muuttamaan. Lisäksi hyvä neuvottelu- 
yhteys eri osapuoliin  on  omiaan vähentämään valituksia  ja  muistutuksia 

Jokaisessa hankkeessa voidaan tehdä" yvamainen alkutuumaus'. Tämä  tar- 	Mil!ä  perustein 
koittaa sitä, että tarkistuslistan  (lute),  terveen järjen  ja  hankkeen perustietojen 	paatetaan? 

nojalla tehdään karkea, alustava arvio hankkeen vaikutuksista. Mikäli vaiku-
tukset tuntuvat merkittäviltä, päätetään hankkeessa soveltaa yvaa. Liikkeelle 
voidaan lähteä myös niin, että  ensin rajataan  pois ne vaikutukset, joita 
hankkeella ei ainakaan ole. Keskustelut esim. läänin ympäristöryhmän, kun-
nan  ja kylätoimikunnan  kanssa auttavat todennäköisesti rajaamaan vaikutuk-
sia  tai  varmistavat käsitystä siitä, että hankkeella  on  oleva ainakin vaikutukset 

 A, Dja F.  

Halutessaan tiepiiri voi päättää yvan tarpeellisuudesta täysin itsenäisesti. 
Päätös  on  kuitenkin vankemmalla pohjalla mikäli  se  pohjautuu myös muiden 
tahojen näkemyksiin. 

Alkutuumauksen  ansiosta tiepiirille muodostuu alustava  kuva  siitä, mitä me-
nettely tulee pitämään sisällään.  Tai,  mikä myös  on  tärkeää, tiepiiri pystyy 
perustelemaan, miksi menettelyä  tai jatkoselvityksiä  ei pidetä tarpeellisina. 
Näin selviydytään paremmin tilanteista, joissa esimerkiksi suunnittelun edet-
tyä joku vaatii ehdottomasti suunnittelun keskeytystä, koska hankkeen vaiku-
tuksia pohjaveteen ei ole selvitetty. Mikäli yvamainen alkutuumaus  on  tehty 
huolella, voi suunnittelija parhaimmassa tapauksessa välittömästi poistaa 
epäilyt kertomalla, että kyseinen hankehan ei edes sijaitse pohjavesialueella. 

Päätös  yva-menettelyn tarpeellisuudesta antaa joko suuntaviivat jatkotoimille 
 tai  perustelut sille, miksi menettelyn mukaisiin jatkotoimiin ei tarvitse ryhtyä. 
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2 .2 	Arviointiohjelman  laatiminen 

Arviointiohjelma  on tyäohjelma yvan  toteuttamiseksi. Siinä esitetään mitä 
selvityksiä, toimenpiteitä,  yhteydenottoja,  neuvotteluja jne.  yvassa  tarvitaan 

 ja  milloin  ja  miten ne aiotaan toteuttaa.  

ARVIOINTIOHJ  ELMA  

-  mitä?  
-  milloin?  
-  kenen toimesta?  

Kuva  2: Arviointiohjelmassa  määritellään mitä  ympäristövaikutuksia  se!  vite-
tään,  milloin  ja  kenen toimesta. 

Paikallisissa hankkeissa  arviointiohjelma  saattaa muotoutua osittain  jo  pää-
tettäessä menettelyn tarpeellisuudesta. Ohjelma  on  usein pienimuotoinen. 
Esimerkiksi rakennettaessa kylälle kevyen liikenteen  kulkureittejä,  voi  arvi-
ointiohjelman  sisältä olla seuraavanlainen: 

Kylä  lä isiin  otetaan yhteyttä välittömästi. Kylätoimikunnalta tiedustellaan 
sopivaa kyläkokouksen aikaa  ja  paikkaa. Kokouksesta ilmoitetaan kylä- 
kaupan ilmoitustaulullaja paikallislehdessä. Paikallislehteen pyritään 
saamaan suunnittelijan haastattelu. 

Haastattelussa kerrotaan taustatietoja, esim.  millä  aikataululla  ja  todennä-
köisyydellä hankkeen arvellaan etenevän. Tarkoituksena  on  myös rohkais-
ta kyläläisiä miettimään ennakolta jalankulkijoiden,pyöräilijö  iden ym.  on-
gelmia  ja  niiden ratkaisumandollisuuksia. Erityisesti kiinnitetään huo-
miota koululaisten kulkureitteihin. 

Kyläkokouksessa  tavoitteena  on ideoida  sopivat työtavatja yhteistyömuoto 
kylä  lä isten  ja  tiepiirin välille: esim. muodostetaanko kylä  lä isistä  ja  suun-
nittelijoista yhteistyöryhmä vai valitaanko kylä läisten edustajia hankeryh-
mään vai pitävätkii kyläläiset keskenään useampia tapaamisia, joissa 
suunnittelija  on  pyynnöstä mukana teknisen asiantuntemuksensa kanssa. 

Lisäksi otetaan yhteyttä kuntaan  ja  varmistetaan hankkeen yhteensopivuus 
kaavoituksen ym. kunnan mandollisten suunnitelmien kanssa. 

Tavoitteena  on  turvalliset  ja  sujuvat kevyen liikenteen järjestelyt,jotka so-
pivat hy1'in kylän ilmeeseen. Tavoitteena  on  myös, että kiinteistöjen omista-
jille aiheutuu hankkeesta mandollisimman vähän haittaa. 
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Mikäli taas kysymyksessä  on  tienparannushanke,  jossa  tie  kulkee  har
-vaanasutussa metsäisessä  maastossa, voi arviointiohjelma näyttää seuraa-

valta: 

Vesi-ja ympäristöpiiriltä  saatujen tietojen mukaan  tie  kulkee pienialaisen 
lehtokorven vieritse. Tällä alueella lehtokorpiesiintymiä  on  vähän  ja  siksi 

 se on  paikallisesti arvokas ka'upaikkatyyppi. Tiettävästi tiealueen lähei-
syydessä  on  myös runsaita  kan gasvuokkoesiintymiä.  

Asian  selvittämiseksi otetaan yhteyttä yliopiston kasvitieteen laitokseen. 
Laitokselta tiedustellaan opiskelijaa, joka voisi kartoittaa alueen kasvilli-
suuden. Kartoituksen laajuutta pohditaan läänin ympäristö ryhmässä . Mah-
dollisten soranottopaikkojen kasvillisuus kartoitetaan myös. 

Kartoituksen tulisi olla valmis kesäkuussa. Mikäli kartoituksen tekijäksi ei 
saada opiskelijaa, tiedustellaan paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen  tai 

 vesi-  ja ympäristöpiirin  yhteistyöhalukkuutta. 

Tavoilleena  on,  että hanke ei kuivataja siten muuta lehtokorven kasvu-
paikkatyyppiäja, että hanke vahingoittaa mandollisimman vähän  kan  gas-
vuokkoesiintymiä.  Lisäksi tulee selvittää vaikuttavatko parannustoimet 
pohjaveden  pinnan  tasoon  ja  sitä kautta kaivoihin. Käytössä olevien kaivo-
jen lukumäärä  ja  tarkka sijainti selvitetään piirin toimesta. Varsinaiseen 
vesiolosuhteiden selvittämiseen tarvittaneen vesi-  ja ympäristöpiirin virka- 
apua. Asiaa hoitaa eteenpäin  rak. mest. Nuotilainen.  

Seuraavien asioiden läpikäynti auttaa laatimaan ja/tai tarkistamaan arvioin-
tiohjelman:  

1. Mitkä ovat hankkeen todennäköiset merkittävät ympäristövaikutuk
-set?  Minkälaista selvitystä ne vaativat? Kuka selvittää, milloin selvi-

tetään?  

2. Miten laajalle alueelle hankkeen ympäristövaikutukset ulottuvat? 
Kattavathan selvitykset  koko  tämän alueen?  

3. Varmistetaan  0  ja  0+  vaihtoehtojen mukaantulo. Muita vaihtoehdoja 
luonnostellaan alustavasti.  

4. Mitkä ovat hankkeen yleiset tavoitteet? Onko hankkeella erityisiä 
ympäristötavoitteita? Onko jokin ympäristötavoite suoranaisesti han-
ketta määräävä? Ympäristötavoitteita voivat olla esim. kylä- 
maiseman säilyttäminen  tai  parantaminen, melutason alentaminen, 
mandollisimman vähäinen haitta järven linnustolle jne.  Ns.  määrää-
vä ympäristätavoite  on  esim.,  että tielinjausta  ei saa viedä  50 m  lä-
hemmäksi muinaismuistoesiintymää,  tai  että tilan  X  pihapiiriin  ei 
kosketa, koska  se on  rakennus-  ja  kulttuurihistoriallisesti arvokas. 
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5.  Kenellä  tai  millä  ryhmillä  on  intressi hankkeeseen? Onko heihin oltu 
 jo  yhteydessä? Miten heihin ollaan yhteydessä jatkossa? Erityisesti 

 on  syytä varmistaa, että intressiryhmien kanssa keskustellaan hank-
keen tavoitteista. Muuten tavoitekeskustelu nousee usein esille vas-
ta yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Tämä  on  turhaut-
tavaa kaikille osapuolille  ja  kärjistää helposti keskustelua. 

Varsinaisen yvan sisällön lisäksi arviointiohjelmasta tulee käydä ilmi hank-
keen perustiedot eli 

-  hankkeen nimi 
-  tarkoitus 
-  sijainti 
-  liittyminen muihin hankkeisiin 
- hankkeen aikataulu 
-  hankkeesta vastaava 
- yhteystiedot.  

Suunnittelija harkitsee laaditaanko yvan arviointiohjelmasta oma erillinen  tie-
dotteensa  vai sovitetaanko arviointiohjelma osaksi toimintasuunnitelmaa. 

Paikallisissa hankkeissa arviointiohjelman käsittelyä eivät sido muodolliset 
velvoitteet. Parhaimmillaan eri osapuolten kanssa  on  keskusteltu  ja  heidän 
näkemyksensä  on  otettu niin hyvin huomioon laadittaessa ohjelmaa, ettei 
valmiista ohjelmasta tarvitse enää neuvotella erikseen. Arviointiohjelma tulee 
kuitenkin saattaa kaikkien osapuolten tietoon. Tämä voidaan tehdä esim. 
tiedottamalla ohjelmasta paikallislehdessä  ja  pitämällä ohjelma nähtävillä 
tiepiirissä, kun nanvirastossa  ja  vaikkapa kirjastossa. 

Lopuksi  on  vielä syytä varmistua, että arviointiohjelma  ja sen  vaatimat aika-
ym. resurssit  on  todellakin otettu huomioon hankkeen toimintasuunnitelmas

-sa.  

TOIMINTA- 	 ARVIOINTI- 
SUUNNI- 	 OHJELMA  
TELMA 

Kuva  3:  Arviointiohjelma nivotaan  yhteen hankkeen toimintasuunnitelman 
kanssa. 
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2 .3 	Arvioinnin suorittaminen 

Arvioinnin suorittaminen tarkoittaa arviointiohjelmassa esitettyjen toimien to-
teuttamista. Riippuu siis täysin hankkeesta, minkälaisena arviointi toteutuu. 

Tosin arvioinnillakin  on  oma sisäinen logiikkansa: tavalla  tai  toisella arvioin-
nissa hankitaan aina lähtätietoja, täsmennetään tavoitteita  ja  vaihtoeh-
toja, ennustetaan vaikutuksia  ja  vertaillaan  vaihtoehtoja. 

Arvioinnin luontevin paikka  on yleissuunnittelun  alkuvaiheessa. Paikallisissa 
hankkeissa yleissuunnitelmaa ei kuitenkaan yleensä tehdä. Tuolloin arviointi 
ajoittuu tehtävänannon  ja  tiesuunnitelman väliin. Olennaisinta  on,  että tien 
paikasta päätetään vasta arvioirinin jälkeen.  

2 .3 .1  Lähtätietojen  hankinta 

Riittävät  ja  luotettavat lähtätiedot ovat arvioinnin perusta. Ne auttavat arvioi-
maan tiedon puutteita  ja lisätiedon  tarpeita. Lähtötiedot ovat myös perusta 
vaikutusten ennustamiselle  ja seurannalle.  

Minkälaisia lähtötietoja sitten tarvitaan? Lähtötietojen tarve riippuu hankkees-
ta  ja sen odotettavista  vaikutuksista. Hankkeessa voidaan esim. tarvita tietoja 
alueen kasviliisuudesta  ja pesivistä lintulajeista ja  niiden lukumäärästä. Jos-
sain toisessa hankkeessa taas tulee selvittää kevyen liikenteen  ja  maata-
lousajoneuvojen kulkureitit sekä pohjavesikysymykset (kaivot). 

Tarkistuslistasta  (lute)  voi olla apua mietittäessä lähtötietojen tarvetta. 

'LÅHTÖTIEDOT 
NAtä eto 
N'lten esetään  

Kuva  4:  Lähtötiedoista  kannattaa keskustella esim. läänin ympäristöryhmän, 
kunnan, paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen ja/tai kylä toimikunnan kans- 
sa. 
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Erilliset lähtötiedot  on  aina kytkettävä kokonaisuuteen.  Eli  lähtätiedot  tulee 
esittää niin, että hankkeesta  ja sen nykytilanteesta  välittyy yksityiskohtaisten 
tietojen lisäksi selkeä  ja  ymmärrettävä kokonaiskuva. Paikallisissa hank-
keissa tietojen kerääminen  ja  ymmärrettävä esittäminen  on  pienen mittakaa-
van ansiosta helpompaa kuin suurissa hankkeissa. 

Suunnittelijan tehtävänä  on  välittää lähtötiedot hankkeen intressiryhmille. 
Näin taataan sama tietopohja kaikille keskusteluun osallistuville. Tämä hel-
pottaa neuvotteluja  ja  auttaa intressiryhmiä tuomaan neuvotteluihin täysipai-
noisen panoksensa. Selkeä kokonaiskuva hankkeen lähtötilanteesta karsi - 
nee  myös yltiöpäisimpiä ehdotuksia. 

Lähtötiedot  auttavat itse kutakin punnitsemaan mielessään mitä vaikutuksia 
hanke  ja sen  vaihtoehdot tuovat nykytilanteeseen. Kannanottojen muodosta-
minen helpottuu  ja  kantaa otetaan perustellummin.  

2 .3 .2  Tavoitteiden  ja  vaihtoehtojen täsmentäminen 

Suunnittelussa  on  aina asetettu tavoitteita  ja  muodostettu vaihtoehtoja. Pe-
rinteisesti nämä linjanvedot  on  tehty tiepiirissä liikennetarpeen perusteella. 
Laajempaa  julkista  keskustelua ei asiasta ole käyty. 

Yya  merkitsee intressiryhmien erilaisten arvojen  ja  mielipiteiden mukaantuloa 
tähän vaiheeseen. Edelleen  tiepiiri päättää, mitkä ovat hankkeen ensijaiset 
tavoitteet  ja  mitä vaihtoehtoja tarkastellaan. Mutta päätöksen taustalla piirillä 

 on  aikaisempaa selkeämpi tieto siitä, mitä arvoja, mielipiteitä, toiveita  ja 
 näkemyksiä eri interssiryhmillä  on  hankkeesta. Tieto voi monimutkaistaa 

päätöksentekoa. Mutta  se  myös edesauttaa laadukkaiden päätösten teke-
mistä. 

Eri intressiryhmillä  on  erilaisia tavoitteita. Esimerkiksi kyläläisten tavoitteet 
voivat olla seuraavanlaisia: 

Naapuri kunnan alueella työ ssäkayvät ar.'ostavat ennen kaikkea mandolli-
simman nopeaa  ja  sujuvaa tieyhteyttä. Kylän maanviljelijöille  on  tärkein-
tä, että tien  alle  ei  jää viljelysmaata.  Sahan omistaja taas haluaa tien mah-
dollisimman lähelle toimipaikkaansa. 

Neuvottelujen ansiosta näkäkannat todennäköisesti lähentyvät, joskin täyttä 
yksimielisyyttä saavutetaan tuskin koskaan. Neuvottelujen ensisijaisena 
tarkoituksena ei tulekaan olla yksimielisyyden saavuttaminen.  Sen  si-
jaan pyrkimyksenä  on  saada esille eri tavoitteet sekä lisätä osapuolten 
tietämystä  ja  ymmärrystä toistensa näkökannoista.  Juuri tätä tarkoittaa 
vuorovaikutteinen, avoin suunnittelukäytäntö. 



1 6 	 Ympäristövaikutusten arviointimenettely paikalilsissa tiehankkeissa 

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN  ETENEMINEN 

(Tavoite  3  

Kuva  5:  Eri intressiryhmillä  on  erilaisia tavoitteita. Neuvotteluissa pyritään 
lisäämään eri osapuolten tietämystä  ja  ymmärrystä toistensa tavoitteista. 

Miten erilaiset tavoitteet voidaan ottaa huomioon suunnittelussa? Eri näkö-
kantoja voidaan kanavoida siten, että vaihtoehtoja kehitetään heijastamaan 
tavoitteiden erilaisuutta. Esimerkiksi hankkeen tavoitteet  ja  vaihtoehdot voi-
vat olla seuraavan laisia: 

Tavoite  1:  mandollisimman hyvä liikennöitävyys. 
Vaihtoehto  1:  mandollisimman suoraviivainen, lyhyt uusi linjaus. 

Tavoite  2:  maiseman säilyminen mandollisimman entisellään. 
Vaihtoehto  2:  tien kunnostaminen  ja leventäminen  nykyistä 
linjausta noudatellen. 

Suunnittelijan  I  tiepiirin asenteesta riippuu, miten tavoitteet  ja  vaihtoehdot 
lopulta muotoutuvat. Mikäli tiepiiri  on  passiivinen, saattavat esim. asukkaat 
kehitellä itsenäisesti omia tavoitteitaan palvelevia vaihtoehtoja. Ongelmana 

 on,  että näin syntyneet suunnitelmat eivät aina ole teknisesti  tai  muuten 
toteutuskelpoisia. 
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Tiepiiri  voi toimia aktiivisesti esim. muodostalla yhteistyöryhmän asukkaiden 
kanssa. Näin vaihtoehdon miettimiseen tulee alusta saakka mukaan sekä 
asukkaiden näkemys että tekninen tietämys. Suunnittelijat voivat myös pyrkiä 
luomaan puheillaan  ja  toimillaan kannustavaa ilmapiiriä ideoikaa,  me neu-
vomme  ja avustamme  tarvittaessa!'.  Tai  piiri voi yksinkertaisesti kuunnella 
huolella, mitä ihmisten mielissä liikkuu, suunnitella  sen  pohjalta vaihtoehtoja 

 ja  tuoda ne julkiseen keskusteluun. 

/  

Kuva  6:  Vaihtoehtoja mietitään yhteistyössä asukkaiden ym. intressiryhmien 
kanssa.  

2 .3 .3  Vaikutusten ennustaminen 

Hanke muuttaa aina nykytilannetta. Vaikutusten ennustaminen  on  muutosten 
 ja  niiden synnyttämän uuden nykytilanteen ennustamista. 

Suuressa hankkeessa, jossa muutokset kohdistuvat esim. rakennettuun ym-
päristöön, maankäyttään, maisemaan, pohjavesiin, ihmisten terveyteen  ja 

 talouselämään usean kunnan alueella,  on  vaikutusten ennustaminen vaike-
aa. 

Paikallisissa hankkeissa päästään huomattavasti helpommalla. Vaikutukset 
voidaan ennustaa pitkälti terveen järjen  ja  hankkeeseen kytkeytyneiden 
asiantuntijoiden avulla. 

Esimerkkejä 

Hankkeessa, jolla  on  vaikutuksia kasvillisuuteen, eläimistöön  ja  maisemaan, 
 on  (toivottavasti!)  jo  tehty selvitys  mm.  alueen nykyisestä kasvillisuudesta. 

Tuolloin  on  luontevaa tilata selvityksen tekijältä jatkeeksi ennuste hankkeen 
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vaikutuksista. Mikäli hankkeen vaihtoehdot ovat  kovin  erilaisia, tilataan lisäksi 
ennuste kunkin vaihtoehdon vaikutuksista erikseen. 

Hankkeessa, joka muuttaa kylän rakennetta, joudutaan arvioimaan  mm.  vai-
kutuksia uusien tonttien kaavoitukseen. Entä vaikeuttaako vai helpottaako 
hanke kyläkaupan ym. yrittäjien toimintaa? Lisääkö hanke kylän toimivuutta 

 ja  viihtyvyyttä  ja  houkuttelee siten kylälle uusia asukkaita vai päinvastoin? 

=  
Kuva  7:  Merkitseekö hanke  kyläkaupan  kukoistusta vai kuolemaa? 

Paikallisissa hankkeissa pääsuunnittelija  on  yleensä arvioinut vaikutukset 
oman näkemyksensä pohjalta. Pääsuunnittelija vastaa arvioinnista yvassa

-kin.  Mutta yya kannustaa suunnittelijaa laajentamaan arvioinnin pohjaa kes-
kustelemalla vaikutuksista esim. kunnan elinkeinoasiamiehen  ja kaavoittajan, 

 läänin ympäristöryhmän, kylätoimikunnan  ja  kylän yrittäjien kanssa. Näin 
ennustaminen pohjautuu sekä eri tahojen erikoistuneempiin näkökulmiin että 
suunnittelijan asiantuntemukseen  ja  kokonaisnäkemykseen hankkeesta. 

Vaikka ennustaminen  on  pienissä hankkeissa helpompaa kuin suurissa, 
liittyy paikallistenkin vaikutusten ennustamiseen oma epävarmuutensa. En-
nuste  on  aina ennuste  ja  sitä  on  turha esittää  100 %  tosiasiana.  Sen  sijaan 
mandolliset tiedon puutteet  ja  epävarmuustekijät kannattaa tuoda avoimesti 
esille. 

Samoin kannattaa tuoda esille miten ennakoituja haitallisia vaikutuksia voi-
daan torjua.  On  turha kertoa, että rakentamisesta syntyy lietteisiä jätevesiä, 

 ja  jättää kertomatta, että vedet voidaan puhdistaa ennen vesistöön laskemis-
ta. Itse asiassa haittojen ehkäisy-  ja torjuntakeinot  ovat  osa  vaikutusten 
ennustamista. Vasta vaikutus + miten sitä voidaan lieventää/torjua  on  yhtä 
kuin lopullinen vaikutus. 
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Vaikutusten kuvaaminen  

Ennustettujen  vaikutusten kuvaamiseen pätevät samat säännöt kuin  lähtätie-
tojen  esittämiseen. Vaikutukset tulee kuvata niin, että hankkeesta koko-
naisuudessaan  ja sen  eri vaihtoehdoista muodostuu selkeä  ja  ymmär-
rettävä kokonaiskuva. Näin  helpotetaan  neuvotteluja,  sillä  mitä selkeämpi 

 kuva  asiasta,  sen  helpompi siitä  on  keskustella. Selkeys  ja  ymmärrettävyys 
edesauttavat  myös  intressiryhmien  kannan  muodostusta. 

Kokonaiskuvan esittäminen  ja  havainnollistaminen  on  haaste suunnittelijalle. 
 Esim.  vaikutuksia kylämaisemaan voidaan kuvata  havainnepiirroksin.  Moni-

en luonnontieteellisten  ja  ihmisiin kohdistuvien vaikutusten  havainnollistami-
nen  on  valitettavasti vaikeampaa.  Esim. kasvillisuusselvitykset latinankielisi

-ne nimineen ovat maallikolle vaikeaselkoisia. Suunnittelijan tehtävänä  on 
 tuolloin toimia "tulkkina". Suunnittelija voi vaatia  asiantuntijalta  selkokielisen 

yhteenvedon  selvityksestään  tai  hänen  on  työstettävä  itse sellainen  esim. 
 selvityksen tekijän  ja  ympäristöryhmän  avulla.  

On  hyvä muistaa, että eri  aihepiirien  selvityksistä ei muodostu automaattises-
ti ymmärrettävää kokonaiskuvaa. Tarvitaan  yleistaju isia  yhteenvetoja, asioi-
den  havainnollistamista  ja  selvitysten keskinäistä koordinointia.  

'%..  

Kuva  8:  Asiantuntijoiden selvitykset ovat sellaisenaan maallikoille vaikeasel -
koisia.  

2 .3 .4  Vaihtoehtojen vertailu  ja  karsinta 

Vertailun  painavimmat  tekijät ovat aikaisemmin olleet  liikenneverkolliset,  tek-
niset  ja  taloudelliset vaikutukset.  Yya  nostaa  ympäristövaikutukset  tasapuoli-
sesti näiden rinnalle.  
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Tielain  mukaan suunnitelma tulee asettaa nähtäville tiesuunnitelmavaihees
-sa.  Siksi laajin keskustelu  on  perinteisesti käyty tiesuunnitelmasta. Yya  siir-

tää keskustelun painopistettä hankkeen lähtökohtien  ja  tavoitteiden 
pohtimiseen sekä vaihtoehtojen vertailuun. 

Vertailun tavoitteena ei ole asettaa vaihtoehtoja yksiselitteiseen paremmuus-
järjestykseen.  Sen  sijaan tavoitteena  on  kuvata vaihtoehdot hyvine  ja huonoi

-ne puolineen kaikille ymmärrettävällä tavalla. Näin päätöksentekotilanne  sel-
keytyy ja havainnollistuu.  

Vertailun perusteella kukin intressiryhmä asettaa vaihtoehdot omaan parem-
muusjärjestykseensä. Suunnittelijan tehtävänä  on  edesauttaa intressiryhm  i- 
en kannanmuodostusta,  kerätä eri intressiryhmien mielipiteet  ja  tarvittaessa 
toimia kaikkien tahojen välisenä koordinaattorina. Suunnittelijan rooli  on 

 haasteellinen. Kun muut intressiryhmät voivat ottaa kantaa puhtaasti omasta 
näkökulmastaan,  on  suunnittelijan otettava huomioon kaikki näkökulmat - 
vastattava kokonaisuudesta. 

Vaikka yya lähtee liikkeelle ympäristövaikutusten perusteella, niin vertailussa 
otetaan huomioon kaikki vaikutukset.  Vain  näin saadaan kokonaiskuva hank-
keesta. 

Karsiminen 

Kaikki tavalla  tai  toisella esille nousseet vaihtoehdot ovat julkisia. Kun vaih-
toehtoja karsitaan, tulee myös karsimisen perustelut esittää julkisesti. Mikäli 
vaihtoehtoja  jää  selittämättä pois, syntyy ihmisille helposti  tunne salamyhkäi-
sestä  päätöksenteosta. 

EiIEI  

Kuva  9:  Kukin asettaa vaihtoehdot omaan paremmuusjärjestykseensä. 
Suunnittelijan tehtävänä  on  auttaa kannanmuodostusta  ja  toimia tarvittaessa 
eri tahojen välisenä koordinaattorina. 
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2 .3 .5  Arviointiselostuksen  laatiminen 

Yya-selostus  on  kirjallinen raportti menettelyn etenemisestä  ja  tuloksista. 
Seloksesta tulee välittyä myös kokonaiskuva hankkeesta: mikä  on  hankkeen 
lähtötilanne, tavoitteet, vaihtoehdot  ja  vaikutukset, mitä eri näkökulmia  on 

 noussut esille, miten suunnittelu  on  kokonaisuudessaan edennyt. Selostuk-
sen tarkempi sisältö  ja  laajuus määräytyvät hankkeen mukaan. 

Mitä kiinteämmin yya-menettely nivoutuu suunnitteluun,  sen  parempi. Näin 
 ollen  myös yya-selostus voidaan sisällyttää muihin suunnitteluasiakirjoihin. 

Joskus voi olla paikallaan esittää yya-selostus yleissuunnitelmaa korvaavana 
selvityksenä. Selostuksella  ja yleissuunnitelmallahan  on  sama tehtävä esim. 
vaihtoehtojen kuvaajana  ja vertailijana. Yya-selostus voidaan myös esittää 
virallisesti vasta tiesuunnitelmassa. Tämä kuitenkin edellyttää, että selostuk-
sen sisältö  on  tullut  muiden kanavien kautta eri osapuolten tietoon ennen 
päätöstä tiesuunnitelmasta. 

Kuvassa  lo  esitetään  ohjeellinen malli paikallisen hankkeen suunnittelu- 
prosessin etenemisestä. Yya  on  hankkeessa mukana, yleissuunnitelmaa ei 
laadita. 

Mallissa suunnitteluprosessi  on  selkeästi vaiheistettu. Yya nivoutuu proses-
siin  ja yya  myös raportoidaan muun suunnittelun raportoinnin yhteydessä. 
Raportointi perustuu dokumentteihin  ja tiesuunnitelmaan. Dokumentteihin 

 kirjataan (väli)päätösten taustat  ja  perusteet, kuten suunnittelun laatujärjes-
telmä edellyttää. Dokumenttien toisena tehtävänä  on  varmistaa tiedonvaihto 
intressiryhmien kanssa ajallaan. Ulkoasultaan dokumentti voi olla pöytäkirja, 

 A4-tiedote, painettu raportti  tai  jotain siltä väliltä - hankkeesta  ja  suunnittelu- 
vaiheesta riippuen.  

2 .4 	Selostuksen käsittely  ja  päätöksenteko 

Paikallisen hankkeen yya-selostuksen käsittelyä eivät sido muodolliset veI-
voitteet. Suunnittelija / tiepiiri harkitsee hankekohtaisesti, miten toimitaan. 
Esim. pyydetäänkö selostuksesta lausuntoja, neuvotellaanko selostuksen 
pohjalta vielä kertaalleen, pidetäänko tiedotus-  ja  keskustelutilaisuus. Mikäli 
yhteistyö intressiryhmien kanssa  on  ollut menettelyn kuluessa tiivistä  ja  toimi-
vaa, tarvitsee valmiista selostuksesta tuskin neuvotella enää erikseen. 

Selostuksen valmistumisesta  ja  sisällöstä tulee kuitenkin tiedottaa kaikille 
osapuolille. Tämä voidaan tehdä esim. paikallislehden välityksellä  ja  pitämäl-
lä selostus nähtävillä tiepiirissä, kunnassa, kirjastossa, kyläkoululla ja/tai 
muussa sopivassa paikassa. Etenkin  jos intressiryhmiä, esim.  asukkaita  on 

 vähän, kannattaa harkita myös tiedottamista joka postiluukkuun. 



Välipäätös:  Tavoitteiden tarkentaminen *  päätöksen valmisteluprosessi  
D 	*  päätöksen perusteena olevan aineiston 

kokoaminen 

Päätös *  päätöksestä tiedottaminen 

Osallistuva vaihtoehtojen muodosta- 
minen  ja  vaikutusten arviointi 

Välipäätös:  Vaihtoehdon valinta *  päätöksen valmisteluprosessi 

D  
*  valinnan  perusteena olevan aineiston  
kokoaminen;  yya-selostus  ja sen  
käsittely, intressiryhmien kannanotot 

Päätös 
*  päätöksestä tiedottaminen 

-  keskustelu suunnitelman yksityis- 
kohdista ihmisten kanssa 

-  viimeistely: rakentamisen haittojen 
ehkäisy, maisemointi ym. ympäristön- 
hoitotoimenpiteet  

-seuranta  
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Tekninen suunnittelu 

Tehtävän anto 
-  hankkeen tavoitteet 
- tehtävän sisältö 

Suunnittelun valmistelu 
- lähtökohdat 
- toimintasuunnitelma  

Suunnittelu 

Lähtötietojen  hankinta 
liikenne  /  ymp.  / tekn.  

Tavoitteiden tarkentaminen 
- liikennöitävyys,  talous, 

ympäristö 

Vaihtoehto-  ja  vaikutus- 
tarkastelut 
-  tieverkko  I  maankäyttö /  

suuntaus  I  tekniset rat- 
kaisut  /  ympäristö  /  kus- 
tannukset 

Vaihtoehdon valinta 

Tiesuunnitelman laatiminen 
-  suunnittelu 
-  vaikutusten tarkentaminen 

Tielain  mukainen käsittely  

Sidosryhmät, yya, välipäätökset 

-  tiedottaminen intressiryhmille 
- yvan tarpeelliuiin  harkinta  ja  

D 	karkearajaus 
- yleisötiedottaminen 

-  suunnittelun hankeryhmä / intressi- 
ryhmien edustus 

-  päätöksenteon suunnittelu / osallistu-
mistarve välipäätöksiin  

D 	- yvan arviointiohjelma  osana toiminta- 
suunnitelmaa 

-  ympäristön nykytilatiedot 
-  keskustelu tavoitteista intressiryh

-mien  kanssa 

D  =  päätöksentekoa  tai  tiedottamista 
vasten koottava aineisto. Päätöksen 
vaikutuksista riippuen  se  voi olla pöy-
täkirja,  A4-tiedote  tai  painettu raportti, 
tavallisesti siltäväliltä.  

Ts=  tiesuunnitelma  

Kuva  10:  Paikallisen hankkeen tiensuunnitteluprosessi. 
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11 
(1  

-  

Kuva  11: Jos  yhteistyö kumppanei-
ta  on  vähän, voidaan suunnittelus-
ta  ja  yvasta  tiedottaa paikallisleh-
den lisäksi joka postiluukkuun. 

Yya-menettely ei muuta tiepiirin päätösvaltaa  ja  -vastuuta hankkeissa.  Sen 
 sijaan  yya  selkeyttää  ja  monipuolistaa päätöksenteon perusteita.  

Tiepiiri  voi  yvasta  huolimatta joutua tekemään  kipeitäkin  päätöksiä,  esim. 
 päätöksiä, jotka ovat vastoin asukkaiden enemmistön mielipiteitä. Ovatko 

asukkaiden mielipiteiden kuuleminen  ja  neuvottelut olleet silloin turhia? Mikäli 
 tiepiiri  on  neuvotellut asukkaiden kanssa tosissaan  ja  pyrkinyt aidosti otta-

maan huomioon heidän mielipiteensä,  on  asukkaille  välittynyt  a)  perusteelli-
sesti tietoa hankkeesta  b)  kokemus  siitä, että heitä ei ole ohitettu  välinpitä-
mättämästi.  Ratkaisun perustelut ymmärretään  ja  kenties  hyväksytäänkin 

 paremmin kuin  jos  hankkeessa olisi toteutettu  vain  tielain  mukainen kuulemi-
nen.  

Kuva  12:  Päätöksenteossa pun-
nitaan teknisiä, taloudellisia  ja 

 ympäristöllisiä tekijöitä sekä 
eri osapuolten mielipiteitä.  

2 .5 	Viimeistely  ja  seuranta  

Yya-menettely kuuluu  suunnitteluprosessiin  ennen päätöstä tien paikasta. 
Viimeistely kuuluu  suunnitteluprosessiin  tuon päätöksen jälkeen. Toisin sa-
noen viimeistelyn tarkoituksena  on  varmistaa, että tiesuunnitelman ratkai-
su toteutetaan mandollisimman ympäristöystävällisesti. Esim.  tien ra-
kentamisen haitat asukkaille  ja  pihapiireille minimoidaan,  valitaan työmaan 

 varikkoalue ympäristöystävällisesti, Pu hdistetaan  rakentamisesta aiheutuvat 
jätevedet, mikäli hankkeen läheisyydessä  on  lintuvesiä,  ei aloiteta rakennus-
töitä lintujen  pesimäaikaan  jne.  
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Viimeistelyn suunnittelussa kannattaa jatkaa yhteistyötä asukkaiden kanssa 
 ja esim. sen  henkilön kanssa, joka aikaisemmin laati hankkeesta kasvillisuus- 

kartoituksen - taaskin hankkeen  ja  tarpeen mukaan. 

Seurannalla  tarkoitetaan tietyin aikavälein kerättävää tietoa hankkeen vaiku-
tuksista  ja  ympäristössä tapahtuvista muutoksista hankkeen vaikutusalueel-
la. 

Paikallisissa  han kkeissa  ryhdytään seurantatoimiin,  jos  seuranta vaikuttaa 
yya-selvitysten perusteella tarpeelliselta. Esim.  jos  hanke vaikuttaa kaivoihin 

 ja  paikalliseen lampeen, kannattaa seurannasta neuvotella vaikka kunnan 
ympäristänsuojelusihteerin kanssa. Mikäli seuranta katsotaan tarpeelliseksi, 
sovitaan tarvittavista toimista; esim. kunta ottaa korvausta vastaan vesinäyt

-teet  kaivoista  ja  lammesta kolmen vuoden ajan. 

Paikallisella hankkeella ei kuitenkaan aina ole erityisiä vaikutuksia, joita tulee 
seurata järjestelmällisesti tietyin väliajoin. Silloin seuranta voidaan jättää 
tiemestaripiirin  ja  asukkaiden havain noinnin varaan. Sitä paitsi yhteydenpito 
suunnittelun aikana  on  jo opastanut  asukkaita kiinnittämään huomiota hank-
keen tärkeimpiin vaikutuksiin. 

"Asukasseuranta"  tarkoittaa, että asukkaita kehotetaan  ja  rohkaistaan seu-
raamaan ympäristöään  ja  ottamaan välittömästi yhteyttä tiemestariin  tai  tiepii

-rim,  jos  ympäristössä ilmenee odottamattomia vaikutuksia. Asukasseuranta 
jatkaa luontevasti suunnittelun aikaista yhteydenpitoa. 

Tielaitoksen selvityksessä"Seurannan sisällyttäminen tiehankkeisiin" 
 (44/1 992)  käsitellään tarkemmin seurantaa.  

Kuva  13:  Asukkaita rohkaistaan ottamaan välittömästi yhteyttä  tiepiiriin,  jos 
 hankkeesta  atheutuu odoti'amattomia  vaikutuksia.  Tiepiirien yhdistyessä  on 

 asukkaiden toimesta tapahtuva vaikutusten seuran  ta  entistä tärkeämpää.  
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3 	ARVIOINTIMENETTELY AHVENISELLA 

Ahvenisen  kylä sijaitsee Enon kunnassa  55 km  Joensuusta koilliseen. Kylällä 
 on  asukkaita  230,  joista ydinkylän alueella asuu  n. 150.  Kylällä toimii koulu  ja 

kylätoimikunta.  

Kylän poikki kulkee etelä-pohjoissuunnassa Joensuun - Lieksan välinen 
maantie  518.  Lännestä tuleva Romppalan - Ahvenisen maantie  5053  kulkee 
kylän eteläpuolitse Uimaharjun suuntaan. Ennen ydinkylää haarautuu  Romp- 
palan - Ahvenisen tieltä yksityinen kylätie koilliseen, Lieksan tielle. 

Kylän kohdalla maantie  5053 on  kapea  ja  mutkainen, mikä huonontaa liiken-
teen sujuvuuttaja liikenneturvallisuutta. Yksityinen kylätie  on  huonokuntoinen 

 ja tiehoitokunnan  mielestä kohtuuttoman paljon yleisen liikenteen käytössä. 

Suunnittelun lähtökohdat  

Ahvenisen  kylän kohdan hanke  on  osa  laajempaa maantien  5053  paran-
nushanketta  välillä Kontionlanden kunnanraja - Ahveninen. Hanke tuli ajan-
kohtaiseksi vuonna  1989,  kun Uimaharjussa sijaitseva Enocell  Oy  ilmoitti 
kolminkertaistavansa tehtaidensa selluntuotannon. Maantie  5053 on  tärkeä 
reitti tehtaan lännestä tuleville puunkuljetuksille. Laajennuksen jälkeen tiellä 
arvioidaan kulkevan  n. 100 rekkaa/vrk.  

Hankkeen tavoitteeksi asetettiin ympärivuotinen, tieturvallisuusvaatimukset 
täyttävä kulkuyhteys Uimaharjuun. Lisäksi hankkeen tuli tukea  Kolin  alueen 
liikenneyhteyksien kehittämistä. Tavoitteena oli myös, että hanke valmistuu 
samanaikaisesti tehtaan laajennuksen kanssa  1993.  

Hankkeessa ei alunperin pitänyt tehdä yvaa, vaan ainoastaan tarkastella 
alustavasti valitun linjauksen ympäristövaikutuksia. Toisin sanoen varmistaa, 
ettei valittu linjaus aiheuta merkittäviä ympäristöhaittoja. 

Välillä Kontionlanden kunnanraja - Ahveninen ei linjaukselle, mukaanlukien  
2,3 km  oikaisu asumattomassa metsämaastossa, enää tuntunut olevan vaih-
toehtoa. Koska ympäristövaikutuksista tuli kuitenkin varmistua, oli tämän 
osuuden ympäristön nykytilan  ja linjauksen  vaikutusten arvioinnista neuvotel-
tu alustavasti vesi-  ja ympäristöpiirin  kanssa. 

Ahvenisen  kylän kohdalla oli myös alustava linjaus. Tiepiirin sisäisissä kes-
kusteluissa päädyttiin kuitenkin siihen, että kylän kohdan suunnitteluun voitai-
siin ottaa tarkasteltavaksi vielä muitakin vaihtoehtoja. Näin toteutui yksi yvan 
lähtökohta, vaihtoehtojen olemassaolo. Kylän kohdalla päädyttiinkin sovelta-
maan yya-menettelyä. 

Kun menettely alkoi, oli tielaitoksen alustava ohje "Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely tiehankkeiden suunnittelussa" juuri ilmestynyt. Ohjeesta 
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huolimatta  Ahvenisen yya  ei edennyt  kaiken  aikaa järjestelmällisesti  ja  tietoi-
sesti, vaan  mutu -menetelmällä oli selvä osuutensa asiaan.  

Ahveninen  ei ole "aito" paikallinen hanke siinä mielessä, että  se on  osa 
 laajempaa hanketta  ja sen  tavoitteita. Kylän kohdalla vaikutukset ovat kuiten-

kin nimenomaan paikallisia  ja  siksi  paikallis-yvan  avulla selvitettäviä.  Ahveni-
nen kuvaakin  osuvasti joitain  paikallisyvalle  tyypillisiä tilanteita, ongelmia  ja 

 käytännön ratkaisuja. Samalla  Ahveninen  muistuttaa inhimillisyydestä; uutta 
 kokeiltaessa  tapahtuu aina sekä oivalluksia että erehdyksiä. 

Maantien  5053 parantamishanke  välillä  Kontionlanden  kunnan-
raja - Ahveninen.  Välillä  Kontionlanden  kunnanraja  - Ahveninen 

 tehtiin perinteinen yhden  linjauksen ympäristäselvitys. Ahveni
-sen  kylän kohdalla sovellettiin  yya-menettelyä. 

Kylän kohdan vaihtoehdot:  

Ve  0: Tien  pitäminen entisellään  
Ve  0+: Tien  parantaminen nykyistä linjausta  noudatellen 

 V I: 	Tiepiirin  valmistelema  linjaus  
Ve Il: Kylätoimikunnan ehdottama  linjaus  
Ve  Ill:  Tiepiirin esittämä  kompromissivaihtoehto  
Luonnokset  A, B  ja  C,  joita ei ehditty tarkastella tarkemmin.  

Kuva  14:  Maantien  5053  parantamishanke pähkinänkuoressa.  

3 .1 	Päätös menettelyn tarpeellisuudesta  

Tiepiiri  esitteli hankkeen läänin  ympäristöryhmälle  keväällä  1991.  Ryhmä 
suositteli  ympäristövaikutusten  selvittämistä ennen päätöstä tiesuunnitelman 
laatimisesta. Piiri antoi tehtävän  ympäristökesäharjoittelijalleen,  allekirjoitta-
neelle. 

Miten lähteä asiassa liikkeelle? Aloitin keskustelemalla suunnittelijoiden 
kanssa  ja tutustumalla  hankkeeseen maastossa. Suunnittelijat kertoivat, että 

 osa  kyläläisistä tuntui vastustavan piirin  alustavaa  linjausta.  Mm.  paikallisleh-
den  yleisönosastolta  piirin suunnitelmaa oltiin arvosteltu kipakasti.  Tiepiirillä 

 ei kuitenkaan ollut tarkempaa käsitystä kyläläisten mielipiteistä. 

Hankkeesta oli toistaiseksi keskusteltu lähinnä maanomistajien kanssa. Kos-
ka kylän näkökulmasta katsottuna hanke oli suuri, tuntui kyläläisten mielipitei-
den  perusteellisempi  selvittäminen tarpeelliselta. Mietin: hankkeen vaikutuk-
set kylään pitäisi selvittää  ja  asukkaiden näkökulmista  ja  mielipiteistä pitäisi 
keskustella  - yya  on  hankkeeseen sopiva  ja  tarpeellinen. 

Tiepiirin  suunnittelujohto  hyväksyi ajatuksen menettelyn  kokeilemisesta. 
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3 .2 	Arviointiohjelman  laatiminen 

Vaan miten ympäristövaikutukset  ja  erilaiset mielipiteet selvitetään, miten 
kyläläisten kanssa neuvotellaan? MITEN  WA  TOTEUTETAAN KÄYTÄN-
NÖSSÄ? Nämä olivat vaikeita kysymyksiä. 

Tielaitoksen  alustavan yya-ohjeen lopussa oli  lista tiehankkeen  kaikista mah-
dollisista ympäristövaikutuksista. Luin listaa  ja peilasin  sitä hankkeen perus-
tietoihin, keskusteluihin suunnittelijoiden kanssa sekä maastokäynnillä näke-
määni. Tällä perusteella  tein  karkean luettelon hankkeen mandollisista vaiku-
tuksista. Periaatteena oli mieluummin liian laaja kuin liian suppea  lista.  Jätin 
pois  vain  ne vaikutukset, joista olin  varma,  ettei niitä Ahvenisella esiintyisi. 

Alustavasta vaikutuslistasta keskusteltiin tiepiiriläisten  ja  vesi-  ja  ympäristö- 
piirin tutkijan kanssa. Keskustelujen myötä luettelo karsiutui. Esim, pohja-
vesikysymykset putosivat pois,  sillä  vesi-  ja ympäristöpiiristä  tiedettiin heti 
sanoa, että kyseessä ei ole pohjavesialue. Vesi-  ja ympäristöpiirin  tutkijan 
kanssa sovittiin myös alustavasti  2-3  viikon toimeksiannosta.  Hän  tekisi  bio-
logisen luonnonympäristö- ja maisemaselvityksen  sekä kylän kohdalta että 
Kontionlanden kunnanrajan  ja  kylän väliseltä tieosuudelta. 

Samanaikaisesti lähestyi ensimmäinen kyläkokous tieasiasta. Tiepiiri oli sopi-
nut kylätoimikunnan kanssa  jo  ennen yvan aloitusta, että hankkeen tiedotus-
tilaisuus pidettäisiin heinäkuun  12.  päivänä. 

Kokouksen lähestyessä nousi mieleen kysymyksiä: Kuinka moni kyläläisistä 
tulee paikalle? Moniko uskaltaa esittää kokouksessa julkisesti mielipiteensä? 
Kysymykset herättivät ajatuksen kirjallisesta asukaskyselystä. Kyselyt käsi-
teltäisiin luottamuksellisesti, joten julkitulon vaaraa, mikäli joku sitä pelkäisi, ei 
olisi. 

Kysely laadittiin kandelle  A 4 arkille,  joihin liitettiin kartta kylästä. Vastaajaa 
pyydettiin ympäräimään kannattamansa vaihtoehto  ja  perustelemaan valin-
tansa. 

KANNATAN  

A. tiepiirin esittämää linjausvaihtoehtoa (merkitty karttaan sinisellä)  
B. tielinjauksen pitämistä  sen  nykyisellä paikalla (merkitty karttaan keltaisella) 

Perustelut miksi kannatan valitsemaani vaihtoehtoa: 
Perustelut miksi vastustan toista vaihtoehtoa:  

C. Ehdotan uutta linjausvaihtoehtoa (olkaa hyvä  ja merkitkää ehdotuksenne 
 karttaan):  

Pew stelut:  
Mandolliset muut tiehankkeeseen liittyvät kommentit: 
Yhteystiedot:  

Kuva  15:  Ahvenisen tiehankkeen asukaskyselyn  sisältö. 
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Kyselyn saattoi palauttaa myös nimettömänä. Alunperin kyselyä oli tarkoitus 
käyttää  vain kyläkokouksessa,  mutta myöhemmin sitä jaettiin myös henkilö-
kohtaisten haastattelujen yhteydessä. 

Tiepiirin  koolle  kutsuma kyläkokous  aIkoi  12.7.  klo  19 Rukaveden erämajalla. 
Kokousväelle  esiteltiin hanke  ja sen  alustava linjaus. Samoin esiteltiin  yvan 

 periaatteet, menettelyn soveltaminen hankkeeseen  ja  kirjallinen  asukas- 
kyse  ly.  

Kyläläisten kannalta tilanne oli  ristirlitainen:  heille esiteltiin yksi suunnitelma- 
vaihtoehto  ja  samalla kerrottiin, että nyt kokeillaan menettelyä, jossa tarkoi-
tuksena  on  keskustella  ja  ottaa paikallisten asukkaiden mielipiteet mandolli-
simman hyvin huomioon. 

Kokous jatkui  kylätoimikunnan  puheenvuorolla.  Kylätoimikunta  julkisti oman 
 linjausvaihtoehtonsa,  mistä keskustelu jatkui vilkkaana  ja  väliin  kiivaanakin. 
 Tiepiirin suunnitelmaa arvosteltiin etenkin kylän  ja  peltojen  pirstomisesta 

 sekä Lieksan tien risteyksen huonosta näkyvyydestä. Myös kokouksen myö-
häistä ajankohtaa arvosteltiin. Kyläläiset olisivat toivoneet tietoa  ja  keskuste-
lua hankkeesta huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa suunnittelua. 

Kokouksessa oli paikalla noin  30 kyläläistä.  Heistä suurin  osa  tuntui kannat-
tavan  kylätoimikun nan  ehdotusta, mutta...  

- Uskalsivatko  kaikki  paikallaolijat  sanoa julkisesti oman mielipiteen-
sä?  

-  Mitä mieltä olivat ne kyläläiset, jotka eivät olleet kokouksessa?  
-  Oliko  kokousväen  enemmistön mielipide sama kuin kylän 

enemmistön mielipide?  

Asian  selvittämiseksi päätettiin  ydinkylän  alueella asuvia  talouksia  haastatel-
la henkilökohtaisesti. Samalla  varmistettaisiin,  että kaikilla  halukkailla  olisi 
mandollisuus täyttää kirjallinen  asukaskysely.  

Samanaikaisesti hahmottui  arviointiohjelman  ydin eli mitä  yya  pitäisi pääpiir-
teissään sisällään.  

1. Kyläläisten mielipiteet  ja  näkäkulmat  pyritään saamaan selville mandol-
lisimman hyvin;  ydinkylän taloudet  haastatellaan henkilökohtaisesti.  

2. Hankkeen vaihtoehtoja  ja  vaikutuksia pohditaan kyläläisten kanssa.  

3. Vesi-  ja  ympäristöpiirin  tutkija tekee kylältä  luonnonympäristä-  ja 
 maisemaselvityksen.  

Kuva  16: Ahvenisen arviointiohjelman  ydin. 
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3 .3 	Arvioinnin suorittaminen  

Ahvenisella  raja  arviointiohjelman  laatimisen  ja  arvioinnin suorittamisen välil-
lä oli hyvin häilyvä. Arvioinnin sisäiset vaiheet eivät myöskään erottuneet 
selvästi toisistaan.  

3 .3 .1  Lähtätietojen  hankinta  

Lähtötietoja  hankittiin sekä kylän kohdan yvan että vesi-  ja ympäristöpiirin 
Kontionlanden  kunnanraja - Ahveninen linjauksen ympäristöselvitystä varten. 

Kylän tilannetta hahmotin tutustumalla hankkeen taustoihin  ja  siitä julkaistul
-hin lehtijuttuihin ja mielipidekirjoituksiin.  Selvitin tarkemmin missä merkeissä 

kyläläiset olivat ottaneet henkilökohtaisesti yhteyttä suunnittelijoihin. Kyläko-
kous  ja  siihen mennessä palautetut asukaskyselykaavakkeet antoivat myös 
selviä suuntaviivoja kyläläisten mielipiteistä. 

Taustatietoja saatiin myös Ahvenisen kylätoimikunnan toimittamasta kylähis-
toriikista. Lääninhallituksesta löytyi raportti  "Koli - Ahveninen.  Toiminnallinen 
suunnittelukilpailu. Raadin pöytäkirja  16.5.1991.,  jossa visioitiin Ahvenisen 
alueen tulevaisuuden näkymiä. Tiepiirin maisemanhoidon valvojalta löytyi 
selvityssarja Enon kunnan maisemallisesti arvokkaista kohteista. Kylällä  ja 
sen  ympäristössä oli useita arvokkaita kohteita. 

Kontionlanden  kunnanraja - Ahveninen osuuden lähtötietoja saatiin soitta-
malla Enon luonnonystäville  ja  paikalliselle metsästysseuralle. Metsästys- 
seura tiesi kertoa alueen riistakannasta  ja  suositteli hirvien kulkureittien sel-
vittämistä. Enon luonnonystäviltä saatiin vinkkejä kirjallisesta materiaalista. 
Seura oli itse tehnyt pienimuotoisia selvityksiä alueen kasvillisuudesta  ja 
linnustosta.  Tiedot toimitettiin edelleen vesi-  ja ympäristöpiirin  tutkijalle. 

Alueesta löytyi lopulta yllättävän paljon taustatietojaja selvityksiä. Yksi puhe-
linsoitto poiki usein vihjeen toisesta mandollisesta tietolähteestä.  

3 .3 .2  Tavoitteiden  ja  vaihtoehtojen  täsmentäminen 

 Tavoitteet 

Hankkeelle asetettiin yleiset tavoitteet suunnittelun alkaessa, mutta niistä ei 
käyty  julkista  keskustelua. Kylän kohdalla ei ollut omia erityisiä tavoitteita eikä 
niistä näin  ollen  keskusteltu asukkaiden kanssa. Hankkeella ei myöskään 
ollut tietoisia ympäristötavoitteita. 
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Yya-menettely ei onnistunut asiassa  sen  kummemmin; menettelyllä ei ollut 
varsinaisia tavoitteita, joskin vaihtoehtojen vertailussa tavoiteajattelua hyö-
dynnettiin. 

Vaihtoehdot 

Vaihtoehdot muodostuivat seuraavasti: Tiepiirin suunnittelema linjaus nimet- 
tim  vaihtoehdoksi  (ye) I  (kuva  18).  Tiepiirin sisäisissä keskusteluissa pää-
dyttiin siihen, että vaihtoehdot  0  ja  0+  otetaan mukaan tarkasteluun -  jo 

 siitäkin syystä, että  0  ja  0+  kuuluvat aina  yva-menettelyyn  (kuva  17).  Kylätoi-
mikunnan  tekemä ehdotus nimettiin vaihtoehdoksi  II  (kuva  19).  Tiepiiri  joutui 
muokkaamaan alkuperäistä ehdotusta teknisesti toteutuskelpoisemmaksi; 
Lieksan tien risteyskulmaa suoristettiin  ja mutkan kaarresädettä loivennettiln. 

 Vaihtoehdoista  I  ja Il  esitetyn kritiikin takia tiepiiri kehitteli menettelyn loppu-
puolella kompromissiehdotuksen  ye Ill  (kuva  20).  

Vesi-  ja ympäristöpiiriltä tilatussa luonnonympäristö- ja maisemaselvitykses
-sä  esitettiin lisäksi luonnokset  B  ja  C.  Esille nousi uudestaan myös luon-

noksen  A  mukainen linjaus,  jota tiepiiri  oli harkinnut suunnittelun alkuvai-
heessa vuosina  89-90  (kuva  21).  

Tiepiiri  hylkäsi aikoinaan luonnoksen  A,  koska  se  olisi rikkonut pahasti harju-
maisemaa  ja  siinä olisi jouduttu ylittämään pieni lampi. Vaihtoehto olisi myös 
pidentänyt rakennettavaa tietä  n. 1,5 km.  Kyseessä oli itse asiassa tiepiirin 
(tiedostamattaan) asettama määräävä ympäristötavoite: harj umuodostumaa 

 ja Sulkulampea  ei vaurioiteta. Tästä tavoitteesta  ja  vaihtoehdosta ei keskus-
teltu julkisesti. 

Vesi-  ja ympäristöpiirin  selvityksen mukaan luonnos  C  olisi ollut selvästi 
vähemmän haitallinen maisemalle  ja luonnonarvoille  kuin vaihtoehdot  I,  Ilja 
lii. Luonnosta ei kuitenkaan voitu ottaa mukaan vaihtoehtojen vertailuun, 
koska  sen  muita ominaisuuksia ei ehditty selvittää tarkemmin. Tämä taas 
johtui siitä, että vesi-  ja ympäristöpiirin  selvitys valmistui myöhässä sovitusta. 

Tavoitteiden  ja  vaihtoehtojen suhde 

Tavoitteiden suhde vaihtoehtojen muodostumiseen näkyi Ahvenisella selväs-
ti. 

Koska tiepiiri ei keskustellut tavoitteista kyläläisten kanssa, eivät kyläläisten 
tavoitteet näkyneet riittävästi tiepiirin suunnitelmassa. Siksi kylätoimikunta 
valmisteli oman, kyläläisten tavoitteita paremmin palvelevan vaihtoehdon. 

Koska hankkeella ei ollut selkeitä ympäristötavoitteita, ei ympäristö-  ja  eten-
kin maisemanäkökohtia otettu riittävästi huomioon tiepiirin suunnittelussa. 
Siksi ympäristöselvityksessä nostettiin esiin tarve tutkia maisemalliset tavoit-
teet paremmin huomioonottavaa luonnosta  C. 
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Kuva  21:  Luonnokset 
A,B,C 
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111  ___ 

____  

Osa  kyläläisistä oli myös kuullut luonnoksen  A  mukaisesta vaihtoehdosta.  He 
 kyselivät vaihtoehtoa eivätkä tienneet miksi  se  oli jätetty  tarkasteluista  pois. 

Kun heille kertoi syyn, tuhahti moni tyyliin:  "Ja  harjuko  se on  sitten kylää 
tärkeämpi." Tavoitteesta olisi ollut syytä keskustella kyläläisten kanssa  ja 

 vähintään perustella julkisesti, miksi kyseinen vaihtoehto pudotettiin pois.  

3 .3 .3  Vaikutusten ennustaminen  

Ahvenisella  vaikutuksia ennustettiin yksinkertaisesti  ennakoimalla / pohtimal
-la  hankkeen vaikutuksia. Kukin katsoi asiaa omasta  näkäkulmastaan. 

Liikenneturvallisuus 

Liikenneturvallisuus puhutti  kaikkia osapuolia. Niin kyläläiset kuin  tiepiiri ky-
seenalaistivat  0  ja  0+  vaihtoehtojen liikenneturvallisuuden. Ongelmalliseksi 
nähtiin ennen kaikkea kanden  talon  välinen  kapeikko  ja  kylän  itäpuoleinen 

 mutka. Mutkaa voitaisiin oikaista  vain  vähän  tai  muuten  viereistä harjua 
 jouduttaisiin leikkaamaan tuntuvasti. 

Kyläläisten mielestä vaihtoehdon  I  risteys Lieksan tien kanssa tulisi olemaan 
vaarallinen,  sillä  läheinen  kallioleikkaus  heikentäisi risteyksen näkyvyyttä. 
Tiepiirin mukaan näkyvyys korjaantuisi riittäväksi tekemällä lisää  kallioleik-
kau ksia. 
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Vaihtoehdossa  Il  jäisi Lieksan tien länsipuolelle melkoinen mutka. Tiepiirin 
mielestä  se  olisi turvallisuusriski etenkin raskaille ajoneuvoille. Kyläläisten 
mielestä mutka taas edesauttaisi liikenneturvallisuutta;  se  varmistaisi rekko-
jen vauhdin hiljenemisen ennen Lieksan tien risteystä. 

Tiepilri  arveli vaihtoehtoa  Ill  risteysturvallisuudeltaan  parhaimmaksi,  sillä  T- 
risteys etuajo-oikeutetun tien kanssa olisi "läpiajoristeystä" turvallisempi. 

Maisema 

Hankkeen vaikutuksia maisemaan ennustettiin hyvin eri tavalla. Suuri  osa 
 kyläläisistä oli sitä mieltä, että  ye I  pirstoisi  pellot  ja  rikkoisi kylämaiseman 

pahasti. Pahimmillaan puhuttiin Ahvenisen kylämaiseman raiskauksesta. 

Tiepiirin suunnittelijoiden mielestä peltojen pirstoutuminen olisi korjattavissa 
tilusjärjestelyillä. Koska vaihtoehdossa  I  yksityinen kylätie maisemoitaisiin 
pelloksi, ei  se  heidän mielestään pirstoisi kylää  sen  kummemmin. Lisäksi  tie 

 sovitettaisiin  ja  sopisi maisemaan niin hyvin, ettei kylän ilme huononisi. 

Läänin ympäristäyhteistyöryhmän enemmistön mielestä taas vaihtoehto  Il 
vahingoittaisi  eniten kylän maisemaa. 

Muut vaikutukset  

Tiepliri  arvioi, että vaihtoehdossa  Il  tien rakentaminen olisi Sotkulammen 
viereisen pehmeikön kohdalla hyvin vaikeaa  ja  kallista. 

Vesi-  ja ympäristöpiirin  mukaan  ye  Il  tulisi olemaan hyvin haitallinen Sotku- 
lammen  paikallisesti arvokkaalle linnustolle. Kyläläisten mielestä vaihtoehto 
ei haittaisi .. ...kuin lokkeja  ja  muita lintujahan lammella ei edes asusta".  

o  vaihtoehdossa kyläläisiä askarrutti mandollisuus, että tiehanke  jää  silleen. 
 "Saadaanko kylälle sitten enää koskaan kunnon tietä?" 

Vaikutusten ennustaminen oli Ahvenisella kirjavaa  ja erimielistä.  Siinä nousi-
vat selvästi esille erilaiset arvot  ja  arvostukset  ja  niiden mukaiset näkökulmat. 
Ennusteet olisivat todennäköisesti olleet yksimielisempiä, mikäli vuoropuhelu 
- tietojen  ja  näkemysten vaihto - tiepiirin, asukkaiden, läänin ympäristöryh

-män ja  vesi-  ja ympäristäpiirin  tutkijan kesken olisi alkanut huomattavasti 
aikaisemmin  ja  ollut tiiviimpää. 
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Kuva  22:  Vaihtoehdon  I  linjauspaalu.  Kylä  lä  isten  mielestä vaihtoehto rikkoisi 
pahasti kylämaisemaa. Tiepiirin mielestä peltojen  ja  maiseman pirstoutumi-
nen voidaan korjata tilusjärjestelyillä  ja  huolellisella maisemoinnilla.  

Kuva  23:  Vaihtoehto  Il  myötäilisi  harjun oikeaa reunaa. Läänin ympäristöyh-
teistyö ryhmän mielestä tämä vaihtoehto olisi haitallisin maisemalle. 
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Kuva  24:  Vaihtoehdon  Il  viereen jäävä  Sotkulampi.  Vaihtoehto  on ha/ta/linen 
luonnonarvoille,  etenkin  linnustolle.  Kyläläisten mielestä haitta ei olisi merkit - 
tä vä. 

3 .3 .4  Vaihtoehtojen vertailu  ja  karsinta 

Vaihtoehtojen vertailussa noudatettiin ns. erittelevien vertailumenetelmien 
periaatteita: Vaikutuksia ei yhteismitallistettu, esim. esitetty kaikkien vaikutus-
ten suuruus markkoina, vaan kutakin vaikutusta kuvattiin sille ominaisella 
tavalla. Vaihtoehtojen hyviä  ja  huonoja puolia pyrittiin kuvaamaan tasapuoli-
sesti. Vaihtoehtoja ei asetettu yksiselitteiseen paremmuusjärjestykseen, 
vaan tavoitteena oli, että vertailun perusteella kukin saattoi antaa vaihtoeh-
doille oman paremmuusjärjestyksensä. 

Vertailtavat  vaihtoehdot olivat  0, 0+, I,  Ilja  Ill.  Niitä vertailtiin teknisesti, 
taloudellisesti  ja ympäristöllisesti  merkittävien vaikutusten suhteen. Vertailus-
sa painotettiin eri intressiryhmien näkökulmia. 

Vertailu lähti liikkeelle kysymyksestä, mitkä ovat ne merkittävimmät vaikutuk-
set, joiden suhteen vaihtoehtoja pitää verrata. Asiasta keskusteltiin suunnitte-
lijoiden, vesi -  ja ympäristöpiirin  tutkijan sekä läänin ympäristöryhmän kans-
sa. Kylätälsten näkökulmat otettiin keskusteluissa huomioon. 

Keskusteluissa oltiin melko yksimielisiä. Merkittävimmiksi todettiin vaikutuk- 
set liikenneturvallisuuteen, liikennöitävyyteen, kylämaisemaan, kylärakentee - 
seen, luonnonarvoihin,  maatalouden harjoittamismandollisuuksiin sekä tien 
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rakentamiseen  ja  kunnossapitoon. Selvää erimielisyyttä vallitsi ainoastaan 
vaikutuksesta maatalouden harjoittamiseen. Oliko vaikutus tärkeä vai toisar-
voinen? Erimielisyys perusteluineen tuotiin vertailussa selkeästi julki. 

Vertailun seuraava vaihe oli vaikutuksen ns. tavoitetason määritteleminen.  Eli 
 mikä  on se  peruste mihin vaihtoehtoja verrattaisiin. Tavoitetasoista, kuten 

merkittävistä vaikutuksistakin, keskusteltiin suunnittelijoiden, vesi-  ja ympä-
ristöpiirin  tutkijan  ja  läänin ympäristöryhmän kanssa. Suuria erimielisyyksiä ei 
ollut. Ainoastaan kylärakenteen osalta päädyttiin siihen, että kahta selkeästi 
erilaista tavoitetta voitiin pitää toivottavana. Tavoitteeksi  A)  asetettiin  kylära-
kenteen  säilyttäminen ennallaan  ja  tavoitteeksi  B)  kylärakenteen  muuttami-
nen siten, että palveluiden syntymiselle luodaan mandollisimman otollinen 
paikka. Vaihtoehtoja vertailtiin molempien tavoitteiden suhteen. Paremmuus- 
järjestys riippui tavoitteesta.  (Kuvat  25  ja  26)  

LIIKENNETURVALLISUUS  

Tavoitteena  on  raskaan liikenteen, henkiläautoliikenteen  ja  kevyen 
liikenteen mandollisimman hyvä  liikenneturvallisuus. 

LIIKENNÖITAVYYS  

Tavoitteena  on  raskaan liikenteen  ja henkilöautoliikenteen  mandol-
lisimman hyvä sujuvuus. 

KYLÄMAISEMA  

Tavoitteena  on  kylän kulttuurimaiseman säilyttäminen, mihin kuuluvat 
oleellisesti peltojen muodostamat avoimet  maisemakokonaisuudet  
sekä olemukseltaan ilmeikäs kylätie. 

KYLARAKENNE  

Tavoite  A:  Kylärakenteen  säilyminen ennallaan. 
Tavoite  B:  Kylärakenteen  muuttaminen siten, että palveluiden synty-
miselle luodaan mandollisimman otollinen paikka. 

LU ONNONAR  VOI 

Tavoitteena  on  mandollisimman vähäinen haitallinen vaikutus luonnon- 
arvoihin. 

TIEN RAKENTAMINEN  JA  KUNNOSSAPITO 

Tavoitteena  on  tien rakentamisen  ja kunnossapidon  mandollisimman 
hyvä tekninen taso  ja  taloudellisuus. 

MAATALOUDEN  HARJOITIAMISMAHDOLLISUUDET  

Tavoitteena  on  mandollisimman vähäinen maatalousmaan menetys 
 ja peltolohkojen  säilyminen kokonaisena.  

Kuva  25:  Hankkeen merkittävät vaikutukset  ja tavoitetasot. 
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LIIKE  N  NÖITÄVYYS  

Tavoitteena  on  raskaan liikenteen  ja henkilöautoliikenteen  mandollisimman 
hyvä sujuvuus.  

Ve  I on  lyhyin  ja  nopein eli liikennöitävyydeltään selvästi  paras  vaihtoehto. 
 Ve Il  on  todennäköisesti toiseksi  paras. Sen liikennöitävyyttä  heikentää 

Lieksantien itäpuoleinen mutka. 
Vaihtoehtojen  Ill  ja  0+  välillä ei todennäköisesti ole suurta eroa: porrastettu 
risteys hidastaa matkaa  Ve lIl:ssa, Ve  0+:n liikennäitävyyttä  heikentävät 
pituus  ja  tiehen jäävä mutka.  0  vaihtoehto  on  selvästi liikennöitävyydeltään 
huonoin. 

Vaihtoehtojen liikennöitävyyden erot ovat merkittävämpiä raskaan liiken-
teen kuin henkilöautoliikenteen näkökulmasta.  

Kuva  26:  Esimerkki vaihtoehtojen vertailusta. 

Vertailu päättyi kustakin vaihtoehdosta tehtyyn yhteenvetoon. 

VAIHTOEHTO  I  

Ve  I on liikennäitävyyden  kannalta  paras  ratkaisu.  Sen liikenneturvallisuus 
 on  hyvä  ja  vaihtoehto  on  edullisin tien rakentamisen  ja kunnossapidon  kan-

nalta. Vaihtoehto poistaa kylätien huonokuntoisuuden ongelmat.  

Ve  I  vaikuttaa eniten kylän kulttuurimaisemaan  ja  on  huonoin vaihtoehto 
maatalouden harjoittamismandollisuuksien kannalta. Vaihtoehto muuttaa 
eniten kylän rakennetta. Vaikutus  on  kielteinen, mikäli tavoitteena  on  säilyt-
tää kylän rakenne entisellään. Vaihtoehdossa Lieksan tien risteykseen syn-
tyy otollinen paikka palveluille, esim. kaupalle, mitä voidaan pitää myös 
myönteisenä vaikutuksena kylän rakenteeseen. Mandollisten palveluiden 
syntyminen risteysalueelle tosin lisää peltojen menetystä. 

VAIHTOEHTO  II  

Asukaskyselyn  perusteella vaihtoehto  Il  palvelee parhaiten kyläläisten tä-
män hetkisiä tarpeita;  se  vaikuttaa vähemmän kylän maisemaan  ja  raken-
teeseen kuin  Ve  I,  ei aiheuta merkittävää haittaa maatalouden harjoittami-
selle, poistaa kylätien huonokuntoisuuden ongelmat  ja  on  liikenneturval- 
lisuuden  ja liikennöitävyyden  kannalta melko hyvä vaihtoehto. 

Vaihtoehto  on  selvästi huonoin luonnonarvojen  ja  luonnonmaiseman 
säilymisen kannalta sekä tien rakentamisen  ja kunnossapidon  kannalta.  

Kuva  27:  Esimerkki vertailun yhteen vedosta; vaihtoehdot Ija  II.  

Vertailuun sisältyvät osapäätökset nousivat Ahvenisella selvästi esille.  Osa- 
päätöksiä olivat  mm. 

-  mitä vaihtoehtoja vertaillaan 
- mitä vaikutuksia vertaillaan 
- mitkä ovat vertailun tavoitetasot 
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Esim.  tiepiirin näkökulmasta vaikutukset kylämaisemaan  ja  maatalouden har-
joittamiseen olivat toisarvoisia  ja  siksi ne olivat vaarassa jäädä vertailusta 
pois. Keskusteluissa kylälälsten kanssa kävi kuitenkin ilmi, että suurelle 
osalle kyläläisistä juuri nämä vaikutukset olivat tärkeitä. 

Paikallisissa hankkeissa vertailusta  ja sen osapäätöksistä  vastaa ensisijai-
sesti pääsuunnittelija.  On  tärkeää, että  hän  tiedostaa päätökset  ja  tekee ne 
intressiryhmien näkökulmat huomioon ottaen. Pääsuunnittelija vastaa myös 
vertailun tasapuolisuudesta  ja ymmärrettävyydestä.  

Karsinta  

Ahvenisella  vertailussa ei noussut esille asioita, jotka olisivat ehdottomasta 
karsineet pois jonkun vaihtoehdoista. Karsinta tehtiin kerralla tiesuunnitelma- 
ratkaisusta päätettäessä.  

3 .4 	Arviointiselostuksen  laatiminen, käsittely  ja  päätöksente- 
ko  

Ahvenisella yvan  kulusta laadittiin oma erillinen selostuksensa. Selostukses-
sa pyrittiin antamaan kokonaiskuva hankkeesta;  sen  lähtökohdista, tavoit-
teista, suunnittelun kulusta, vaihtoehdoista  ja  vaikutuksista. Siinä pyrittiin 
myös mandollisimman suureen ymmärrettävyyteen; tavoitteena oli valaista 
päätöksentekotilannetta  ja  auttaa osapuolia muodostamaan oma käsityksen-
sä hankkeesta  ja sen  vaihtoehdoista. 

Koska Ahvenisen yya alkoi myöhässä, valmistui myös yya-selostus pahasti 
myöhässä päätöksentekotilanteeseen verrattuna. Päätös tiesuunnitelmarat-
kaisusta tehtiin  vain  muutama päivä yya-selostuksen julkistamisen jälkeen. 
Selostuksen käsittelylle ei jäänyt aikaa. 

Läänin ympäristöryhmän kanssa oli keskusteltu säännöllisesti menettelyn 
kuluessa, joten ryhmän kanssa ei ollut neuvottelutarvetta. Selostus lähetettiin 
myös kylätoimikunnalle, kunnalle sekä kolmeen maakunta-  ja paikallisleh

-teen,  mutta keskusteluja  ja  kommentteja ajatellen liian myöhään. Vaikka 
kylälälsten mielipiteet olivat hyvin tiedossa, olisi selostuksen pohjalta voitu 
käydä vielä yksi neuvottelukierros  tai  vähintään tiedottaa kyläläisille piirin 
päätöksestä "kyläkohtaisesti". Nyt yhteydenpito katkesi haastatteluihin; kylä-
läiset eivät saaneet tietoja asioiden etenemisestä ennen sanomalehti Karja-
laisen juttua, jossa kerrottiin piirin päätöksestä. 

Piiri valitsi vaihtoehdon  I.  Tiesuunnitelman laatiminen aloitettiin välittömästi. 
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3 .5 	Viimeistely  ja  seuranta  

Yva-selostuksessa viimeistelyä käsiteltiin pintapuolisesti. Tiepiirin maise-
manhoidon valvoja antoi alustavia ohjeita maisemoinnista:  "Tie  tulee saada 
mandollisimman pienen näköiseksi;  se  tulee rakentaa mandoHisim  man  lähel-
le maan pintaa, ojitus tulee hoitaa salaojituksella, luiskat tulee tehdä mandol-
lisimman loiviksi  ja nurmettaa.  Vaihtoehtojen  I,  Ilja  Ill  pelto-osuuksilla luiskat 
tulee säilyttää peltona heti kaltevuuden salliessa. Muutenkin vaihtoehdoissa 

Ilja  Ill  tulee kiinnittää erityistä huomiota maisemointiin." 

Seurantaa ei Ahvenisen yvassa ehditty pohtia juuri lainkaan.  

3 .6  Kokemukset menettelystä  

3 .6 .1  Vuorovaikutuksen arviointi 

Vuorovaikutus asukkaiden kanssa oli Ahvenisen yvassa keskeistä. Miten  se 
 toteutui? Miten  se  olisi voinut toteutua? 

Ensimmäinen kyläkokous  tieasiasta järjestettiin liian myöhään. Vaikka 
suunnittelijoiden oli tarkoitus mennä keskustelemaan  ja ".  ..kuuntelemaan 
kyläläisten vinkkejä', kokivat kyläläiset tilaisuuden ennemminkin tiepiirin 
suunnitelman esittelynä. 

Toinen kyläkokous pidettiin elokuussa. Haastattelujen kuluessa oli alkanut 
tuntua tarpeelliselta pohtia hanketta vielä "porukalla". Joten päätimme kylä- 
toimikunnan puheenjohtajan kanssa melkoisen  ex  tempore  järjestää toisen 
kyläkokouksen. Kokous alkoi suunnittelutilanteen yleisesittelyllä  ja  jatkui kaik-
kien osallistujien aivoriihellä: 

"Otetaanpa sitten vaihtoehto  Il.  Mitä huonoja puolia siinä  on -  kaikki 
mitä mieleen vaan tulee... Entäs hyviä puolia? 

Näin käytiin läpi kukin vaihtoehto, jonka jälkeen hankkeesta keskusteltiin 
yleisesti. 

Kokouksen lähtökohtana oli kaikkien läsnäolijoiden  ja  vaihtoehtojen tasaver-
taisuus, mikä heijastui selvästi ilmapiiriin. Tilaisuuden henki oli avoin  ja kes-
kusteleva.  

Kokouksen milnuspisteet tulivat teknisen asiantuntemuksen puuttumisesta. 
Koska hankkeen suunnittelijat olivat kesälomilla, jäivät tekniset realiteetit 
kokouksessa liian vähälle huomiolle. Kaikilla tahoilla olisi pitänyt olla mandol-
lisuus olla paikalla  ja  mieluummin vielä hyvin valmistautuneena eikä  ex 

 tempore. 
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Henkilökohtaisten haastattelujen ansiosta Ahvenisen vuoropuhelu oli ta-
sapuolista. Kaikki ydinkylän alueen taloudet saivat tasavertaisesti tietoa 
hankkeesta  ja  kaikilla oli mandollisuus kertoa oma mielipiteensä. 

Haastatteluissa näkyi yllättävän selvästi  herran  pelko. "Mitä sitä meidän 
mielipiteellä, herrat tekevät kuitenkin niinkuin itse haluavat..." kommentoivat 
alkuun etenkin vanhemmat kyläläiset. Osoittautuikin tärkeäksi, että haastat-
teluun oli varattu riittävästi aikaa  ja  että haastattelija meni taloon 'lakki kou-
rassa" - kiire  tai virkamiesmäinen  olemus olisivat helposti estäneet luottamuk-
sellisen ilmapiirin syntymisen. Haastattelijan oli myös parasta pysyä puolu-
eettomana - kylän vanhat suku- ym. ristiriidat kun nousivat haastattelun 
kuluessa useastikin esiin sivujuonteina. 

Kirjallinen  asukaskysely  antoi haastateltavalle mandollisuuden miettiä mie-
lipiteensä rauhassa  ja  hänelle itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. 
Vastaajaa pyydettiin perustelemaan kantansa, mikä lisäsi kyselyn arvoa - 
mielipide ei ollut  vain rasti  ruudussa. Kyselyn miinuspuolena oli  sen  muotoilu. 
Päävaihtoehtoina esitettiin vaihtoehdot  I  ja  0,  koska kyselyä laadittaessa ei 
vielä tiedetty kylätoimikunnan esityksestä. 

Ahvenisen  vuorovaikutuksen hyvät puolet olivat tasavertaisuus, kattavuus  ja 
kyläläiskeskeisyys; esim.  haastattelija meni kyläläisten luo eikä päinvastoin. 

Vuorovaikutuksen huonoin puoli oli  sen myöhäisyys.  Yhteydenpito kyläläisiin 
- muihinkin kuin maanomistajiin - olisi  tullut  aloittaa vuotta, puoltatoista aikai-
semmin. 

"tdeaal  ja"  

Minkälainen olisi sitten ollut "ideaaliyvan" mukainen vuorovaikutus 
Ahvenisella? 
*  Ensimmäinen kyläkokous olisi pidetty  jo  89,  kun hanketta  ja sen 

 vaihtoehtoja alettiin vasta luonnostella. Kylän kohdan erityisplirteistä 
 ja  tavoitteista olisi keskusteltu. 

*  Seuraavassa kokouksessa kyläläiset olisivat valinneet edustajansa  tie-
piirin  ja  kyläläisten yhteistyöryhmään. Ryhmän tärkeimpänä tavoitteena 
olisi ollut yhteensovlttaa kyläläisten  ja  raskaan liikenteen tarpeet sekã 
tien tekniset  ja  taloudelliset vaatimukset. 

* Kyläkokouksia  olisi järjestetty ainakin ideoitaessa vaihtoehtoja, 
pohdittaessa perusteita sekä esiteltäessä vertailu  a. 

* Vertailusta  olisi laadittu asukastiedote. Asukastiedote  ja  kirjallinen 
mielipidekysely vailitoehdoista olisi toimitettu joka postiluukkuun. 

*  Suunnittelun aikana pälvitetyt suunnitteluasiakiijat olisivat olleet 
jatkuvasti nähtävillä tiepllrissä sekä yhteistyöiyhmän kyläjäsenten 
kotona. 
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*  Yhteistyössä kyläläisten palkallistuntemus, arvot  ja  ongelmat olisivat 
välittyneet parhaimmalla mandollisella tavalla hankkeen suunnitteli-
joffle. Kyläläiset taas olisivat saaneet suunnittelijoiden teknisen tietä-
myksen omien ajatustensa taustaksi. Näin sekä suunnittelijoiden että 
kylälälsten resurssit olisivat tulleet parhaiten hyödynnetyksi.  

3 .6 .2  Kyläläisten  jälkitunnot  

Sanomalehti  Karjalainen  raportoitiepiirin  päätöksen jälkeen  (16.10.91): 

 "Enon Ahvenisen alkuperäiset kyläläiset tuntevat tulleensa  narra
-tuiksi.  Heille kun kerrottiin, että tielaitos  on  ottanut käyttöönsä uu- 

den menettelyn, jossa paikallisetkin saisivat vaikuttaa teiden suun-
nitteluun. Saivathan  he  vaikuttaa: kävihän  se yks  joka talossa kyse-
lemässä, istuttiin kokouksia.. .mutta.. 

Kyläläisten katkeruudella oli oikeutuksensa. Heidän näkemyksensä tulivat 
suunnitteluun liian myöhään eikä heidän mielipiteensä näkynyt lopputulok

-sessa.  

Osittain arvostelu perustui kuitenkin väärinymmärrykseen. Kyläläiset kokivat 
mielipiteensä olleen täysin merkityksetön, mikä ei ollut totta. Mielipidettä 
punnittiin päätöksenteossa, mutta tekniset  ja  taloudelliset tekijät sekä luon-
nonarvot katsottiin tiepiirissä sitä tärkeämmiksi. 

Väärinkäsitystä  olisi voitu lieventää  mm. 

-  kertomalla päätöksentekoprosessin kulusta  ja  päätöksen perusteis-
ta kyläläisille selkeämmin. 

-  korostamalla kokouksissa  ja  haastatteluissa vielä painokkaammin, 
että kyläläisten mielipiteiden selvittäminen ei tarkoita ratkaisun teke-
mistä  vain  heidän kantansa mukaan, vaan asukkaiden mielipitei-
den huomioonottamista muiden tekijöiden rinnalla. 

-  pitämällä kyläläisiin yhteyttä haastattelujen  ja  päätöksenteon välillä 
sekä kertomalla heille päätöksestä  ja sen  peruste luista ennen pää-
töksen julkistamista lehdistössä.  

3 .6 .3  Tiepiirin kokemukset 

Oliko yya  osa  hankkeen muuta suunnittelua vai jäikö  se  siitä irralleen? 

Yya  oli selvästi piirin kesäharjoittelijan tehtävä - eivätkä yvan toimet olisi 
äkkiseltään muiden aikatauluihin sopineetkaan. Hankin lähtätiedot, esitin  ar

-viointiohjelman,  laadin asukaskyselyn,  tein  haastattelut, vastasin viime kä-
dessä vertailun valinnoista jne. Mutta olin tiepilrin omaa väkeä,  en  ulkopuoli-
nen konsultti,  ja  kävin  koko  ajan keskusteluja sekä pääsuunnittelijan että 
suunnittelujohdon kanssa. Piirissä oltiin (kesälomia lukuunottamatta...)  koko 

 ajan tietoisia yvan etenemisestä. 
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Yya nivoutui  muuhun suunnitteluun. Muuten yvaa ei olisi voitu edes aloittaa, 
koska lähtötilanne, yhteen linjaukseen päätynyt suunnitteluvaihe, oli yvan 
kannalta mandoton.  Yvan  ja  muun suunnittelun ensimmäinen selvä yhteys 

 olikin suunnittelutilanteen  palauttaminen taaksepäin. Tiepiiri hyväksyi  0  ja  0+ 
 vaihtoehtojen mukaanottamisen, koska todettiin, että ne kuuluvat aina yvaan. 

Tiepiiri otti myös kylätoimikunnan ehdotuksen tosissaan. Ehdotusta muokat
-tim  teknisesti kelvollisemmaksi  ja  se paalutettiin  maastoon. Lisäksi tiepiiri 

kehitteli vaihtoehdon  Ill,  josta toivottiin löytyvän kompromissiratkaisu. 

Toinen kyläkokous oli vaihe, jossa muu suunnitteluorganisaatio putosi het-
keksi yvan kyydistä. Yhteistyöhön palattiin kuitenkin nopeasti. 

Ahvenisen  hankkeessa suunnittelijat  ja suunnittelujohto  kävivät yvan läpi 
alusta loppuun sekä ajatuksellisesti että käytännön toimina.  Yvan  kokemuk-
set  ja  opetukset tiivistyvät ehkä parhaiten seuraaviin suunnittelijoiden  ja 
suunnittelujohdon toteamuksiin: 

"Sen  olen ainakin oppinut, että omaa kantaa ei pidä lyödä lukkoon liian aikaisin. 
 Sillä jos  olen päättänyt, että tämä  on  paras  vaihtoehto, niin eihän parempaa sitten 

enää löydykään."  

"Olen  sen  jälkeen kirjannut kaikki ihmisten käynnit  ja pulielinsoitotkin  ylös. 
Uudessa hankkeessa tekisin niin alusta saakka." 

"Kylää koskevan hankkeen hankeryhmään olisi hyvä kuulua myös kyläläis-
ten  ja  kunnan edustajia. Heidän mukanaolonsa olisi tärkeää nimenomaan 
alkuvaiheessa, kun hankkeen suuntaviivoja luonnostellaan. Loppupuolen 
tekninen suunnittelu onkin sitten enempi irisinöörihommaa." 

"Oli hyvä, että yya tehtiin. Muuten olisi oltu paljon enemmän tyhjän päällä 
suunnitelman käsittelyn aikana."  

3 .6 .4  Läänin ympäristäyhteistyäryhmän rooli 

Ahveninen  oli läänin ympäristöryhmän ensimmäinen yya, mistä johtuen ryh-
mä haki rooliaan. Lähinnä  se  seurasi yvan etenemistä  ja  otti siihen kantaa 
tarvittaessa. Ohjaavaa roolia ryhmällä ei ollut. Tilanteessa, jossa kaikki oli 
kaikille uutta, oli ryhmän  ja sen  yksittäisten jäsenten tuki kuitenkin tarpeen  ja 

 arvo  kasta.  

3 .6 .5  Kunnan näkökulma 

Enon kunnansihteeriä haasteteltiin kunnan roolista  ja jälkitunnoista Ahveni-
sella. Ahvenisen  lisäksi haastattelussa nousivat esille yya-asiat  yleisemmin-
kin. 
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Enon kunta ei ottanut aktiivisesti kantaa hankkeeseen  sen  suunnittelun aika-
na.  Sen  sijaan kunta hyödynsi  yva-selostusta antaessaan lausuntoa tiesuun-
nitelmasta. 

Kunnan tekninen toimisto asettui lausunnossaan vaihtoehdon  I  eli tiesuunni-
telman hyväksymisen kannalle. Kunnanhallitus  sen  sijaan suositteli lausun-
nossaan  0+  vaihtoehdon tarkempaa selvittämistä. Vertailun tavoite, jonka 
mukaan kukin asettaa vaihtoehdot omaan paremmusjärjestykseensä, toteu-
tui kunnan lausunnoissa. 

Vaan olisiko kunnan pitänyt olla aktiivisempi suunnittelun aikana?  "Jos  kunta 
olisi tosissaan halunnut vaikuttaa, niin kantaa olisi pitänyt ottaa huomattavasti 
aika isemm i n , toteaa kunnansihteeri. 

Miksi näin ei sitten tehty? Kunnansihteeri arvelee suurimmaksi syyksi tottu
-musta; tielaitoksen  suunnitelmat  on  totuttu ottamaan vastaan pitkälti annettui-

na, jolloin kunnan rooli rajoittuu lausunnon antamiseen. Mikäli taas suunnitte-
lun aikana syntyy vuoropuhelua, katsoo kunta asiaa usein maanomistajan 
suppeasta näkökulmasta. Kunnansihteeri toivookin, että yya patistaa myös 
kuntaa laajentamaan näkökulmaansa; miten hanke vaikuttaa kunnan  koko-
naiskehitykseen ja  pitkän tähtäimen suunnitelmiin  on  paljon tärkeämpää kuin 
miten hanke vaikuttaa kuntaan maanomistajana. 

Hankkeen  yva-selostusta kunnansihteeri piti hyödyllisenä. "Kun kunta ottaa 
kantaa tiesuunnitelmaan, tulisi  sen  pystyä perustelemaan kantansa. Ilman 
yya-selostuksen tapaista tausta-aineistoa  on  perustelujen  ja  erilaisten näkö- 
kulmien löytäminen vaikeaa. Pienen kunnan organisaatio ei millään pysty 
tuottamaan itse vastaavia selvityksiä. Siksi  on  hyvä, että  yva-selostukset 
syntyvät osana tiensu unnitteluprosessia." 

Kunnansihteeri arvioi, että yya tulee vaikuttamaan myös kunnan omien hank-
keiden suunnitteluun, vaikka hankkeet ovat yleensä niin pieniä, ettei yya ole 
niissä pakollinen. Tämä siksi, että yya-laki  ja  toteutetut menettelyt lisäävät 
tietoa yvasta.  "Yva-ajattelutapa leviää  ja  antaa kansalaisille tietyn toiminta-
mallin,  minkä mukaan  he  vaativat asioita hoidettavan myös pienissä hank-
keissa",  hän  ennakoi.  

3 .6 .6  Yhteenveto 

Ennen yvan mukaantuloa hankkeeseen tiepilri suunnitteli vaihtoehdon  I  mu-
kaista linjausta. Yya-selostuksen valmistumisen jälkeen piiri valitsi vaihtoeh-
don  I. Kan nattiko  koko yvaa  tehdä lainkaan? 

Mikäli yvaa ei olisi tehty, ei muita vaihtoehtoja olisi ehkä tarkasteltu lainkaan 
eikä asukkaiden mielipiteitä selvitetty ensimmäistä kyläkokousta tarkemmin. 
Yya lisäsi tiepiirin tietoisuutta kyläläisten arvoista  ja  näkemyksistä hui- 
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masti.  Arvojen moninaisuuden  ja  siitä aiheutuvien ristiriitojen avointa kohtaa-
mista  kokeiltiin käytännössä. 

Vertaamalla vaihtoehtoa  I  neljään muuhun vaihtoehtoon piiri teki perusteelli-
semman päätöksen kuin  jos  vaihtoehto  I  olisi valittu ilman vertailua. Vertailu 
myös selkeytti huomattavasti päätöksenteon perusteita. Vertailun ansiosta 
nähtiin, että valitessaan vaihtoehdon  I tiepiiri  katsoi liikenneturvallisuuden, 
liikenteen sujuvuuden  ja luonnonarvot  tärkeämmiksi kuin kyläläisten mielipi-
teen, vaikutukset kylämaisemaan  ja  maatalouden harjoittamiseen. 

Päätösten perusteiden selkeneminen ei välttämättä helpota päätöksentekoa. 
Mutta  se  lisää viranomaisten harkintaa  ja  vastuullisuutta  ja  parantaa näin 
päätösten laatua. Samoin selkeät perusteet auttavat kansalaisia ymmärtä-
mään, seuraamaan  ja  tarvittaessa kritisoimaankin viranomaisten toimintaa. 

Pohjois-Karjalan tiepiiri osoitti ennakkoluulottomuutta  ja  rohkeutta lähties-
sään yvan kokeiluun. Kokeilun tärkein  anti  oli kaikkien osapuolien oppimis-
prosessi. Ahvenisella ei oltu virheettömiä, mutta siitäkin opittiin. Myös yleisön 

 yva-tietous lisääntyi,  sillä paikallis- ja maakuntalehdissä  kirjoitettiin hankkeen 
yhteydessä useita yya-juttuja. Toivottavasti  kokemus  oli pohjimmiltaan kan-
nustava myös kyläläisille  ja  rohkaisee heitä vastaisuudessa vaatimaan aikai-
sempaa kuulluksi tulemista  ja  yhteistoimintaa.  

Kuva  28:  Näkymä läheisen Hi/s vaaran laelta Ahven/sen kylän suuntaan. 
Keskellä erottuu pa/an  en  Romppala-Ah yen/sen  maantietä. 
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4 	MUITA  ESIMERKKEJA  

Seuraavissa esimerkeissä  on  tavalla  tai  toisella toimittu  tai  olisi pitänyt toimia 
yvan mukaisesti. Esimerkit ovat pelkistettyjä, ne keskittyvät yksinomaan yvan 
kannalta keskeisiin piirteisiin. Esimerkit  on  kerätty haastattelemalla tiepiirejä 
paikallisisten hankkeiden ympäristökokemuksista. Lohilammen tienparan-
nushankkeen kuvaus perustuu asianosaisen maanomistajan haastatteluun 

KANGASALA-RUUTANA MAANTIEN PARANNUSHANKE 

Lähtötilanne  ja yvan  tarve: Kangasala-Ruutana maantie  on  mutkainen  ja sen 
liikenneturvallisuus  on  etenkin kevyen liikenteen osalta huono. Hankkeesta 
laadittiin tarveselvitys, jonka kolmesta vaihtoehdosta yksi valittiin jatkosuun-
nittelun pohjaksi. Hankkeessa katsottiin tarpeelliseksi soveltaa yvan ajatuk-
sia, koska 

-  tie  kulkee kulttuurihistoriallisesti arvokkaan peitoaukean läpi 
- alueen kasvillisuutta ei oltu inventoitu 
-  tien läheisyyteen kohdistuu kaavoituspaineita 
-  tie  kulkee läheltä / läpi tiiviisti rakennetun asuntoalueen, jonne tien 

sijoittaminen  on  ongelmallista. 

Tapahtumat:  Biologian  opiskelija palkattiin tekemään alueelta kasvillisuus- 
kartoitus. Seutu-  ja kuntakaavoittajien  kanssa  on  tehty tiiviisti yhteistyötä. 
Hankkeelle asetettiin selkeät tavoitteet. Vertailu tehtiin yvan eritteleviä vertai-
lumenetelmiä mukaillen. 

Maanomistajien kanssa  on  käyty normaalit neuvottelut, mutta neuvonpito 
muiden asukkaiden kanssa  on  jäänyt asukkaiden yhteydenottojen varaan. 
Piiri ei järjestänyt keskustelutilaisuutta tarveselvityksen kolmen vaihtoehdon 
pohjalta. Kun tilaisuus tulevaisuudessa järjestetään,  on se  oleva 'perintei-
nen suunnitelman esittelytilaisuus. Keskustelu-  ja neuvotteluvaraa  ei enää 
juuri ole.  

Kuva  29: Kan  gasala-Ruutana  maantie kulkee kauniin, kulttuurthistoriallisesti 
merkittävän Tursolan-Sorolan peltoaukean halki. 
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Lähtötilanne:  Tien  parantaminen taajamaympäristössä.  Tien  parantamiseen 
kuuluu ajoneuvoliikenteen  sillan  rakentaminen sekä tien parantaminen nykyi-
sen viereen  0,5 km  osuudella  sillan  molemmin puolin. Suunnitelmaan sisältyy 
myös kevytliikenteen väylän rakentaminen  n. 2 km  matkalla. 

Suunnittelutilanne:  Tie-  ja rakennussuunnittelu  aloitettiin vuonna  82,  mutta 
suunnitelma käsiteltiin hallinnollisesti vasta  90-91.  Suunnitelmasta ei tehty 
muistutuksia. Työt aloitettiin ajoneuvoliikenteen  sillan maapenkereiden  teolla. 
Suunnittelun aikana ei oltu tarkasteltu ympäristövaikutuksia nykyisen suun-
nittelukäytännön mukaisesti eikä käyty  julkista  keskustelua. 

Tapahtumat: Töiden alettua Pyhtään kirkkoherra  ja Kotkan ympäristöseura 
havahtuivat  siihen, että heidän mielestään suunnitelma muuttaa Pyhtään 
kirkon historiallisesti arvokasta ympäristöä.  Em.  tahot pyysivät lääninhallitus- 
ta  keskeyttämään työt. Lääninhallitus siirsi asian ympäristöministeriölle.  Tie- 
piiri keskeytti työt  ja  käynnisti neuvottelut ympäristöministeriön, lääninhallituk-
sen, museoviraston  ja Pyhtään  kunnan kanssa. Neuvottelujen seurauksena 
piiri laaditutti  konsultilla  erillisen  tie-  ja ympäristösuunnitelman  sekä muutti 
rakennussuunnitelmaa.  Mm.  uuden tieosuuden tasausta  ja  leveyttä tarkistet

-tim ja maisemointiin ja  valaistukseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Hanke sai 
runsaasti huomiota lehdistössä. Kaikki osapuolet olivat lopulta tyytyväisiä 
suunnittelun lopputulokseen, mutta hanke viivästyi noin vuodella  ja sen  suun-
nittelukustannukset nousivat huomattavasti. 

LAIVAJARVEN  PAIKALLISTIEN LIITTYMÄ 

Rakennusvaiheessa alikulkukäytävän leikkausta päätettiin syventää reilu 
metri ilman että asiaa selvitettiin tarkemmin. Leikkaus osui pohjaveteen  ja 
"meinasivat  hukkua kaikki".  

Kuva  30.  Laivajärven  paikallistien alikulkukäytävä. Käytä  vää  syvennettiin 
 suunniteltua reilummin, jolloin osuttiin pohja veteen. 
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Alikulkukäytävän  toteuttamiseksi oli kantatien tasausta nostettava noin kaksi 
metriä pohjaveden läheisyyden takia. Kylän tasainen maasto  ja jokivarsi

-maisema herättivät kuitenkin piirissä epäilyksiä. Sopisiko tien tasauksen 
nosto maisemaan? Olisiko liikennevalot sittenkin parempi ratkaisu, etenkin 
kun samalle tieosuudelle oli joka tapauksessa tulossa kandet liikennevalot? 
Tiepiiri esitteli asian kunnalle, joka päätyi suosittamaan valo-ohjattua risteys- 
tä.  Piiri  on  jatkanut suunnittelua kunnan suosituksen mukaisesti.  

Kuva  31:  Saarenkylällä kantatien alikulkukäytävä  olisi nostanut tien tasausta 
lähes kandella metrillä. 

KAUKOSEN KYLÄN KOHDAN OHITUSTIE 

Tiepiiriläisistä  ja  kunnan nimeämistä kyläläisistä perustettiin tarveselvitysvai-
heessa työryhmä. Suunnittelun edetessä työryhmän kyläjäsenetja enemmis-
tö kyläläisistä vastustivat ohitustietä. Tiepiiri valitsi kuitenkin ohitustievaih-
toehdon jatkosuunnittelun pohjaksi. Oliko yhteistyöllä mitään merkitystä? 
Suunnittelijan mukaan yhteistyön ansiosta piirin  ja  kyläläisten välit eivät tuleh-
tuneet, lopputulos ei herättänyt pahaa verta  ja kokemus  oli 'kokonaisuudes-
saan myönteinen  ja  ymmärrystä lisäävä". 

LOHILAMMEN  PAIKALLISTIEN TIENPARANNUSHANKE 

Kunnostukseen kuuluu tien rakenteen parantaminen, suurimpien mutkien 
oikaisu  ja  tien päällystäminen öljysoralla. Kunnostustöiden takia kaadettiin 
tien vieritse kulkeva  11 0 m  pitkä  60  vuotta vanha kuusikko. Kuusirivistö kuului 
vanhalle maatilalle, joka  on  nykyisin perillisten kesäasuntona. Koska asuinra-
kennus  on n. 15  metrin päästä tiestä, olivat kuuset tärkeä näkö-, pöly-  ja 
mel usuoja. 
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Kuusirivistön  vieressä oli kaksi tammea, jotka tilan haltijapariskunta oli istut-
tanut paikalle asettuessaan. Tammilla oli siksi perillisille tunnearvoa. Tiepiiri 
oli luvannut, että niitä ei kaadettaisi, mutta toinen tammista vaurioitui töiden 
alettua niin pahoin, että  se  jouduttiin kaatamaan. 

Lisäksi  110 m  pitkällä kuusiaidalla oli paikkansa Kiika!an kylän maisemaku
-vassa.  Kyläläisten mielestä aidan poisto runteli maisemaa. 

Suunnittelun yhteydessä  em. ympäristövaikutuksia  ei pohdittu eikä otettu 
huomioon. Kuusiaidan rahallinen arvo korvataan omistajille  ja  tilalle istutete-
taan uusi aita.  Se  alkaa kuitenkin suojata kesäasuntoa vasta  n. 10  vuoden 
päästä.  

Kuva  32:  Lohilammen tienparannushanke.  Tien  oikealla puolella kulki  110 m 
 pitkä kuusiaita. Aita oli  mm.  tärkeä näkö-, pöly-  ja  melusuoja  kuvassa näky-

välle asuinrakennukselle. 

Muuta kentällä koettua 

Kainuussa  on  oltu tiiviisti yhteistyössä kylätoimikuntien kanssa mietittäessä 
maisemointia, valaistusta ym. täydentävää suunnittelua. Jotkut kylätoimikun-
nat ovat tehneet vihersuunnitelmat kokonaan itse. Esitystapa  on  ollut vapaa, 
tiepiiri  on  täydentänyt suunnitelmat tarvittavilla kartta-  ja  teknisillä tiedoilla. 
Kylätoimikunnat ovat paikoitellen myös toteuttaneet vihertyöt. "Tämä  on  sel-
västi parantanut meidän välejä ihmisiin", kommentoitiin piiristä. 

Kainuussa  on  saatu positiivista palautetta myös siitä, että läänin ympäristöyh-
teistyöryhmä  on  kokoontunut useamman kerran kunnissa eikä ainoastaan 
tiepiirin virastotalossa. 

Joidenkin suurten hankkeiden suunnittelussa  on  kokeiltu avoimien ovien 
päiviä ennen vaihtoehtojen muodostamista. Ihmisille  on  jaettu tilaisuudessa 
suunnittelualueen kartta  ja  heitä  on  pyydetty merkitsemään siihen tietämänsä 
arvokkaat kohteetlalueet, jotka tien suunnittelussa tulisi ottaa huomioon. 
Lisäksi paikallisten luonnonsuojelu-, riistanhoito-, metsästys-  ja  kalastus- 
seurojen sekä kunnan ympäristösuojelulautakuntien kanssa  on  pidetty ympä-
ristöiltoja. Näitä ideoita voi soveltaa myös paikallisiin hankkeisiin. 
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Paikallis -yva  lähtee liikkeelle kysymyksestä  

1. Onko yya-menettely hankkeessa tarpeellinen? 

Onko hankkeella mandollisesti paikallisesti merkittäviä ympäristövaikutuk
-sia?  Vaikuttaako hanke esim. kunnan maankäyttöön, paikallisten asukkaiden 

elämään  tai  joihinkin muihin tahoihin niin, että näiden tahojen kanssa  on 
 syytä tehdä yhteistyötä? Mikäli vastaus  on  kyllä,  kannattaa harkita yvan 

soveltamista hankkeeseen. 

Seuraava kysymys  on 

2. Mikä  on  yvan työohjelma  eli arviointiohjelma?  

Eli  mitä yya tulee pitämään sisällään? Esim. keiden kanssa  ja millä  tavalla 
tehdään yhteistyötä, mitä selvityksiä tarvitaan, milloin  ja  missä laajuudessa 
ne toteutetaan? 

Kun yvan sisältö  on  hahmottunut, sovitetaan  se  yhteen hankkeen muun 
suunnittelun kanssa. Toisin sanoen yvan  ja  muun suunnittelun toimet & 
aikataulut nivotaan yhteen. Tässä vaiheessa selvitetään myös vastuutahot. 
Kuka toteuttaa  ja  vastaa mistäkin yvan vaiheesta & kokonaisuudesta.  

3. Arviointiohjelmassa  määritellyt toimet toteutetaan  

Yvan  toimet toteutetaan sovitun mukaisesti hankkeen muun suunnittelun 
rinnalla. Suunnittelussa pyritään siihen, että 

-  esillä  on  vaihtoehtoja mukaanlukien  0  ja  0+  vaihtoehdot. 
-  eri osapuolten näkemykset  ja  tavoitteet  on  otettu huomioon vaih-

toehtojen muodostamisessa. 
-  vaihtoehtoja kuvataan kattavasti  ja  tasapuolisesti. 
-  vaihtoehtoja vertaillaan selkeästi  ja  ymmärrettävästi. Vertailussa 

tuodaan esiin erilaisia arvoja  ja  arvostuksia, kuten "Vaihtoehto  I on 
 liikenteen sujuvuuden kannalta  paras  ratkaisu. Mikäli kylä- 

maiseman säilymistä pidetään liikenteen sujuvuutta tärkeämpänä, 
 on  vaihtoehto  Il  kuitenkin suositeltavampi". 

-  mikäli suunnitelmaa jaltai arviointiohjelmaa muutetaan, perustel-
laan muutos.  

Yvan  kulku  ja  tulokset kirjataan joko käsiteltävään suunnitteluasiakirjaan  tai 
erifliseen  yva-selostukseen (ks.  s. 22). 



Ympäristövalkutusten arviointimenettely  paikallisissa  tiehankkelssa 	51  
YHTEEN  VETO 

4. Päätöksenteko 

Päätöksenteossa piiri punnitsee teknisiä, taloudellisia  ja  ympäristöllisiä teki-
jöitä sekä eri  interessiryhmien  näkökulmia  ja  mielipiteitä. Eri osapuolten kans-
sa neuvotellaan vielä tarvittaessa. Piiri tekee päätöksen  ja  perustelee  sen.  

5. Viimeistely 

Laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma siitä, miten hankkeen toteutuksen 
eli rakennusvaiheen  ympäristöhaitat minimoidaan.  Viimeistely edellyttää 
suunnittelijoiden,  tuotantopuolen,  rakentajien  ja  kunnossapitäjien  yhteistyötä. 
Samoin tarvitaan edelleen yhteistyötä  esim.  asukkaiden kanssa. 

KANNATTAA LISÄKSI MUISTAA, ETTÄ  

- paikallisyva  on  vapaaehtoinen. Piiri voi käyttää sitä  apuvälineenä 
palvelukuvan  ja  suunnittelun laadun parantamisessa.  

-  Yvan  sisältö vaihtelee aina hankkeen mukaan.  

- Tasapuolisuus  ja  reiluus  on  yvassa(kin)  tärkeää.  

-  Vaikka yhteistyö  on  yvassa  keskeistä,  on  lopullinen päätösvalta  ja 
 vastuu edelleen  suunnittelijalla  ja  tiepiirillä. 

- Yya  laajentaa suunnittelijan roolia. Teknisen asiantuntijan lisäksi hä-
nestä tulee tiedottaja, neuvottelija,  koordinoija. 

-  "Kannattaa kysyä, kun ei tiedä  ja  keskustella vaikkei kaikkea  tie
-täisikään." 

- lntressiryhmiä  on  hyvä informoida  tiensuunnitteluprosessista  ja 
 yvan  periaatteista. Kun kaikki tietävät pelisäännöt, sujuu yhteistyö 

helpommin.  

-  Ajoitus (aloitus)  on  yvassa  oleellista:  

-  "Jos  neuvottelupöytään tullaan  kovin  valmiiden kantojen kanssa, 
ajaudutaan helposti  törmäykseen.  Mikäli taas tiedot  ja  eri käsitykset 
tuodaan yhteiselle pöydälle ajoissa, syntyy yhteinen  työprosessi  ja 

 sitä kautta  yhteistyöhenkikin." 

-  Yvan  ajoitus  on  myös  kustannuskysymys.  Jos  yvan  mukaiset toimet 
 ja  selvitykset tehdään jälkijunassa, maksaa  se  helposti enemmän 

kuin  jos  vastaavat toimet tehtäisiin muun suunnittelun kuluessa ajal-
laan. Joten...  

- yya  pitää  budjetoida  niin hankkeen  aikatauluun  kuin suunnittelijan 
 työohjelmaan. 
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-  Mikäli yvassa  on  mukana useita henkilöitä, kannattaa tehtävien 
koordinointi miettiä  ja  sopia huolella. Muuten töiden yhteensopimi-
nen  ja  aikataulut pettävät helposti. 

-  Koko  tiepiirin henkilökunnan pitää sitoutua yvaan.  Jos  yksi puhuu 
vaihtoehdoista, mutta toinen toteaa vaikka leikilläänkin, että tästä 

 se tie  kuitenkin tulee, menee yvalta helposti uskottavuus. 

-  Mitä kiinteämmin yya nivoutuu muuhun suunnitteluun,  sen  parempi. 
Esim. vertailua ei tehdä pelkästään ympäristövaikutusten suhteen, 
vaan hankkeesta kokonaisuutena. 

-  "Tie on  konttorissa viivottimella kertaalleen vejetty, eikä  se  siitä 
enää muuksi muutu." Etenkin suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa 
pitää esillä värikyniä.  Vain  yhden  värmen  linjaus sulkee jatkossa hel-
posti silmät muilta vaihtoehdoilta. 

- Yya  on  uutta paitsi tielaitokselle myös kunnalle, asukkaille  ja  muille 
intressiryhmille. Kunta ei välttämättä vastaakaan piirin yhteistyötar-
joukseen, asukkaat saattavat suhtautua tielaitokseen kyräillen  tai 

 keskittyä yhteistyön sijasta keskenään riitelemiseen. Yya ei  tee  yh-
teistyöstä kertaheitolla helppoa  ja  sujuvaa. Mutta  se  pyrkii määrätie-
toisesti siihen suuntaan. 

Kaikki riippuu näkökulmasta. Madon mielestä  kovan  maan kaivaminen 
 on  paljon rentouttavampaa kuin ongellaolo. 
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PAIKALLISEN HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TARKISTUSLIS
-TA  

Tämä paikaUisten hankkeiden ympäristövaikutusten tarkistuslista ei ole tyh-
jentävä vaan OHJEELLINEN.  Sen  tarkoituksena  on 1)  auttaa suunnittelijaa 
jäsentämään ympäristövaikutuksia  2)  auttaa tekemään ensimmäinen  ar-
vio/rajaus  hankkeen vaikutuksista. Tutustuminen alueen karttoihin, maasto- 
käynnit  ja  keskustelut "kukahan tietäisi jotain tästä asiasta" -tahojen kanssa 
auttavat rajauksen tekemisessä.  On  myös syytä muistaa, että paikallisessa 
hankkeessa tärkeitä ympäristövaikutuksia voi olla  vain  yksi  tai  kaksi. 

VAIKUTUKSET LUONNONOLOIHIN 

Vaikutukset vesioloihin 

-  vaikutukset pohjaveteen 
-  vaikutukset pintavesiin: järvet,  lammet, pu  rot 
- kuivattava  vaikutus; kaivot, lähteet 
- tienpitoalneiden  vaikutus pohja- / pintavesiin 
- rakentamisen aikaiset jäte-  ja lietevedet 
-  kuljetetaanko tiellä vaarallisia aineita; onnetto- 

muusriskin  vaikutus pohja-  I  pintavesiin 
- suolauksen  vaikutus pohja- / pintavesiin 
- valuma-alueiden muutokset 

Vaikutukset kasvillisuuteen 

- kasviyhdyskuntien  häviäminen, pirstoutuminen  tai  muuttuminen 
(istutuksien, kuivatuksen  tai  uudenlaisen maa-aineksen vaikutuk-
sesta) 

- harvinaisuuksien  häviäminen 
- kasviyhdyskuntien  tai  (yksittäisten) puiden mekaaninen vaurioitu

-minen raivauksen  tai  rakentamisen aikana 
- suolauksen  haitallinen vaikutus kasvillisuuteen 
- kasvupaikkatyyppien  muutos pitkällä tähtäimellä  ja  siitä seuraava 

luonnonkasvillisuuden monimuotoisuuden väheneminen 

Vaikutukset eläimistöön 

-  tietyn lajin / lajien elinpaikkojen häiriintyminen (harvinaisuudet, 
alueelle tyypilliset eläinkannat) 

- pesimä-,  ruokailu-, soidinalueiden häiriintyminen 
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- vaellusreitin  tai kulkuyhteyden  katkeaminen 
-  eläinten liikennekuolleisuus, etenkin pienet hämärän aikana liikku-

vat nisäkkäät esim. suut,  ja  suuret nisäkkäät esim. hirvet 

Vaikutuksia eläimistöön voi jäsentää myös "eliöryhmittäin" eli vaikuttaako 
hanke 

- linnustoon 
- kalastoon 
-  hyönteisiin ym. pieneliölhin 
- nisäkkäisiin / riistaeläimiin  jne. 

Vaikutukset maisemaan 

Hanke voi joko rikkoa  tai  tukea  ja  hyödyntää maisemakuvaa. 

-  vaikutukset suurmaisemaan, maisemarakenteeseen, maisemaku-
vaan, maisematiloihin 

-  vaikutukset pienmaisemaan, tien lähiympäristöön 

Vaikutukset  pienilmastoon 

- tuuliolosuhteet,  paikalliset lämpötilat, säteilyn (valon) määrä 
- jäänmuodostus, sumu, kinostuminen 

Vaikutukset  maankamaraan,  maaperään  

-  mekaaniset muutokset, muodon  ja koostumuksen  rikkoutuminen 
- visuaaliset muodonmuutokset 
- leikkauksien  ja täyttöjen  aiheuttamat muutokset maakerroksissa 
- tienpidon  ja  liikenteen aiheuttama kuormitus maaperässä 

VAIKUTUKSET  YHDYSKUNTAKEHITYKSEEN  JA  MAAN KÄYTTÖÖN 

Seuraavia alaotsikkoja voi olla vaikea erottaa toisistaan paikallisissa hank-
keissa. Otsikkoja  on  syytä muuntaa  ja  yhdistää tarpeen mukaan. 

Vaikutukset yhdyskunnan rakenteeseen  ja  toimintoihin  

- vaikutukset kylä-/taajamarakenteeseen 
-  vaikutukset eri alueiden (kylien) välisiin yhteyksiin 
-  vaikutukset alueen palveluihin esim. kyläkauppaan, kouluun 
- vaikutukset elinkeinon harjoittajien toimintaan 
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-  vaikutukset maatalouteen: hankkeen  alle  jäävät  peltoalueet,  peltoja 
 menettävien  tilojen määrä, peltojen  pirstoutuminen, estevaikutuk - 

set,  vaikutukset  kasvuolosuhteisiin, suojavyähykkeiden  tarve 
vaikutukset työ-, koulu-  ja  asiointimatkoihin 

-  vaikutukset  loma-asutukseen 
-  vaikutukset  esim.  kylän  houkuttelevuuteen  ulkopuolisten (potentiaa-

listen muuttajien  ja  matkailijoiden) silmissä 

Vaikutukset maankäyttöön 

- muuttaako  hanke  alueen/kylän maankäyttöä 
siirtääkö  hanke kylä -/taajamakeskustan  painopistettä  
tukeeko  hanke uusien  asuintonttien,  palveluiden syntymistä 

Vaikutukset kylä-/taajamakuvaan  ja  rakennettuun ympäristöön 

vaikutukset  kyläkuvaan  kokonaisuutena 
vaikutukset  kulttuuriympäristöihin;  kulttuurihistoriallisesti  tai  maise-
mallisesti arvokkaat pihapiirit  ym.  yksittäiset kohteet, kuten niityt, 
vanhat  myllyt,  ladot jne. 

Vaikutukset suunnitelmiin  ja  kaavoitukseen 

-  onko hanke sopusoinnussa  /  ristiriidassa voimassa olevan kaavoi-
tuksen kanssa  

-  suunnitelmat elinkeinojen, palveluiden, asukkaiden lisäämiseksi 
 -  muut hankkeen  vaikutusaluetta  koskevat suunnitelmat 

VAIKUTUKSET YHTEISÖÖN  JA  YKSILÖÖN 

Tiehankkeen  aiheuttamat muutokset  yhdyskuntakehitykseen  ja  maankäyt-
töön vaikuttavat yhteisön  ja  yksilöiden elämään  ja  hyvinvointiin. Nämä vaiku-
tukset voidaan kokea myönteisinä  tai  kielteisinä; hanke voi  esim.  lisätä turval-
lisuuden  tai  turvattomuuden tuntua. Paikallisen hankkeen  yhdyskuntata-
loudelliset  vaikutukset ovat yleensä melko vähäiset, mutta sosiaaliset vaiku-
tukset pienessä yhteisössä voivat olla merkittävät.  

Yhdyskuntataloudelliset  vaikutukset 

- yhdyskuntakustannukset  
U  rakentamiskustannukset 
°  käyttö-, korjaus-  ja  kunnossapitokustannukset  
o  liikkumiskustannukset 
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-  vaikutukset elinkeinoelämään  
o  tuottavuuden muutokset  
o  muutokset kilpailutilanteessa 

Sosiaaliset vaikutukset  

-  elinolosuhteet 
-  elämäntapa 
- elämänlaatu 
-  sosiaaliset suhteet  

0  luontosuhde 
0  terveys  
0  turvallisuus  
0  psykologiset  tekijät 

(Kts.  myös "Tiehankkeiden sosioekonomisten vaikutusten arviointi, arviointi- 
menettelyn selvitys", Tielaitoksen selvityksiä  48/92, TIEL 3200101).  

Vaikutusten jäsentelyä  ja  arviointia kehitetään tielaitoksen kehittämiskeskuk
-sessa. 

Kattavampi  jäsentely  ja  kuvaus tiehankkeen ympäristövaikutu ksista löytyy 
teoksista  "Tie-  ja  ympäristö - yfeisohje tiehankkeiden suunnittelulle",  "Tie - 
hankkeiden sosioekonomisten vaikutusten arviointi" sekä "Ympäristötiedot  ja 
tietolähteet tiensuunnittelussa".  Jälkimmäisessä  on  myös kattava listaus ym-
päristöasioiden tietolähteistä  ja yhteistyökumppaneista 
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