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1. JOHDANTO

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ( YYA-laki ) on tullut voimaan
tarkoituksena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä01.94Lain
huomioon ottamista hankkeiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. YVA -lain kanssa
samanaikaisesti voimaan tulleella asetuksella ympäristövai kutusten arviointimenettelystä
( YVA -asetus) säädellään, millaisia hankkeita uusi laki koskee.
YVA-asetuksessa on mainittu YVA -menettelyä sovellettavan mm. tiettyjen voimalaitosten
teollisuuslaitosten sekä moottoriteiden ja kaukoliikenteen ratojen suunnittelussa. Yhtenäja
soveltamiskohteena mainitaan myös menväylät, joiden kulkusyvyys on vähintään 8 metnä,
sisävesiväylät, joiden kulkusy'vyys on vähintään 4 metiiä sekä satamat, joiden tuloväylä on
Tämän lisäksi YVA -lain vähintedlarkousyvineämrktanv
24 § mukaan ympäristövaikutukset on selvitettävä ja arvioitava riittävässä maarin
viranomaisen valmistellessa sellaisia suunnitelmiaj a ohjelmia, joiden toteuttamisella saattaa
olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Merenkulkulaitoksen väyläohjelma on YVA -lain
YVA -laki koskettaa siten selkeästi merenkulkulaitoksen toimintaa. mukaineohjl.
YVA -lain toimeenpanosta on lisäksi valmistunut työryhmän mietintö, jossa selvitetään
tarkemmin YYA -lain soveltamista lähinnä yhteysviranomaisen tehtävistä käsin. Mietinnössä
todetaan, että valtion eri hallinnonalojen on syytä valmistella toimialojensa hankkeille
soveltamisohj eita yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa.
Näistä lähtökohdista käsin merenkulkuhallitus on valmistellut yhteistyössä vesi- ja
ympäristöhallituksen kanssa merenkulkulaitosta koskevan yleisohj een YYA -lain
soveltami.
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2. YVA-MENmELY

2.1 YyA- menettelyn tarkoitus

YVA-menettelyn tarkoituksena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä
huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten
tiedonsaantia ja osallistumismandollisuuksia ( YVA -laki 1 § ).
Periaatteena on, että suunnittelun yhteydessä tarkastellaan erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja
0- nideympärstövakuien,ämyöshaktoeu jämin(s.
vaihtoehto) on mukana tarkastelussa. Eri toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia
verrataan sitten 0 -vaihtoehdon ympäristövaikutuksiin.
Menettelyn tarkoituksena on myös laajentaa ympäristövaikutusten käsitettä. Vaikutusten
piiriin katsotaan kuuluvan (YVA-laki 2 § ):
-

vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
vaikutukset maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen ja eliöihin
vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön
vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen

Ympäristövaikutuksiksi on siten määritelty perinteisten ympäristövaikutusten lisäksi myös
sosiaalisia vaikutuksia.

2.2 YVA -menettelyn soveltainisala

YVA -menettelyä sovelletaan asetuksella säädettäviin hankkeisiin, joista Suomea
velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpaneminen edellyttää arviointia tai joista
saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun
ympäristön erityispiirteiden vuoksi ( YVA-laki 4 § ).
Menettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen
olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa asetuksessa mainittujen hankkeiden
vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.
Arviointimenettelyn soveltamisesta päättää yhteysviranomaisen esityksestä tai omasta
aloitteestaan ympäristöministeriö. Yhteysviranomaisena on väylähankkeissa asianomainen
vesi- ja ympäristöpiiri. Satamahankkeiden osalta yhteysviranomainen on asianomainen
lääninhallitus. Maaliskuun alussa 1995 vesi- ja ympäristöhallinnosta ja lääninhallinnosta
muodostettu alueellisia ympäristökeskuksia, joten yhteysviranomaisena on nykyisin on
yksi taho.
vain
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Arviointimenettelyä ei sovelleta asetuksessa mainitsemattomiin hankkeisiin tai asetuksessa
jo toteutettujen hankkeiden muutoksiin,jos vaikutukset on selvitetty muun lain maintuje
(esim. vesilain ) mukaisessa menettelyssä YVA-laissa edellytetyllä tavalla ja selvityksistä
kuultu kaikkia niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa ( YVA-laki on
5 § ).

2.3 YVA -menettelyn kulku

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä ennen kuin hankkeen toteuttamiseksi
ryhdytäan ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin (YVA-laki 7 §).
Arviointimenettely alkaa kunhankkeesta vastaava ( hankkeen toteuttaja, esim.meren kulkul aitos ) toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen
ilmoittaa arviointiohjelman vireilläolosta. Vireilläoloaika on vähintäin 14 vrk (YVA-asetus
12 § ), jonka aikana ohjelmasta voidaan antaa muistutuksia. Vireilläolon jälkeen
yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta (YVA-laki 9 § ) ja toimittaa
hankkeesta vastaavalle ja asianomaisille viranomaisille ( esim. vesioikeus).
sen
Hankkeesta vastaava selvittää arviointiohjelman mukaiset ympäristövaikutukset, laatu niistä
arviointiselostuksen ja toimittaa sen yhteysviranomaiselle sekä liittää sen hanketta
koskeviin hakemusasiakirjoihin ( YVA-laki 10 § ).
Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksen joko erikseen tai esim. vesioikeuden
hanketta koskevan kuulutuksen yhteydessä, antaa arviointiselostuksesta lausuntonsa sekä
toimittaa sen muiden selostuksesta annettujen lausuntojen kanssa hankkeesta vastaavalle
asianomaiselle viranomaiselle (YVA-laki 12 § ).
ja
Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen kuin se on saanut
(YVA-laki
arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon
siitä
annettu
yhteysvi13 § ). Lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja
ranomaisen lausunto on otettu päätöksessä huomioon (YVA-laki 13 §, vesilain 16. luku
23 a § ).
YVA -menettely ei siis ole lupaprosessi, vaan lupaprosessia täydentävä tietoa ymparistövaikutuksista lisäävä prosessi. Varsinainen lupapäätös tehdään väylähankkeiden osalta aina
vesilain säädösten mukaisesti.
YVA-menettelyyn kuuluu olennaisesti kansalaisten osallistuminen. YVA-lain mukaan
kansalaisille on annettava mandollisuus ottaa kantaa arviointiohj elmaan ja arviointiselostuk
hoitaa kuulutukset, mutta tämän lisäksi on suositeltavaa, että-sen.Yhtyviraom
tiedottamisesta ja kansalaisten osallistumismandollisuuksista huolehditaan myös muilla
tavoin, esimerkiksi järjestämällä tiedotustilaisuuksia.
YVA-menettelyn kulku on esitetty liitteen I kaaviossa.
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Vanhoja väyliä ja satamia koskevien hankkeiden YVA-menettelyn tarve tulee arvioida
-lain 4 §:n 2. momentin perusteella.
YVA
Mikäli YVA -menettelyn soveltamistarpeesta ei ole varmuutta, on syytä varmistaa asia
yhteysviranomaiselta riittävän ajoissa ennen mandollisen menettelyn aloittamista.
-laissa on maininta ns. selvilläolovelvollisuudesta ( 25 §'), jonka mukaan hankkeestaYVA
vastaavan on oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa
kuin kohtuudella voidaan edellyttää. Tietämättömyys ei siis ole keino välttää YVA-menettelyä.
3.3 Uudet väylät ja kanavat

Kaikki uudet vähintäan 8 m:n kulkusyvyiset meriväylät ja vähintään 4 m:n kulkusyvyiset
sisävesiväylät ja kanavat kuuluvat YVA-menettelyn piiriin. Käsite "uusi väylä" tarkoittaa
väylän rakentamista alueelle, jolla ei ennen ole ollut väylää. Alueella ei siten ole vesiliiken
käyttöön otettua väyläaluetta ( yleistä kulkuväylää ). Uuden väylän perustaminen-ten
edellyttää mandollisten ruoppaustöiden vaatiman luvan lisäksi myös kulkuväylän
perustamislupaa vesioikeudelta.
Asetuksen 2. luvun 5 §:ssä YVA-lain soveltamisen piiriin kuuluvat vesitiehankkeet on
märitelyanoskuvdeprstla.Ymäiövkusetrpain
paljon
pieniä
hankkeita,
joissa
syvyysehto
täyttyy,
mutta
On
hankkeen laajuudesta.
ko
joiden toteuttamisen ympäristövaikutukset ovat merkityksettömiä. Näissä tapauksissa tulee
neuvotella yhteysviranomaisen kanssa mandollisuudesta luopua YVA-menettelyn
soveltamisesta.
YVA -menettelyn periaatteisiin kuuluu, että uudella väylällä on useita eri linjauksia, joiden
ymparistovaikutuksia voidaan vertailla keskenään. Myös 0-vaihtoehto eli hankkeen
toteuttamatta jättäminen tulee olla vertailussa mukana. Tällöin tulee pohdittua myös
hankkeen toteuttamisen tarpeellisuus. Hankkeen toteuttamatta jättäminen voi merkitä myös
negatiivisia ympäristövaikutuksia, esimerkiksi vesitiehankkei den osalta maaliikenteen
kuormituksen ja päästöjen kasvua.
Mikäli YVA-asetuksessa mainitun uuden väylän suunnittelu liittyy uuden sataman
suunnitteluun, tulee hankkeet käsitellä yhdessä YVA-menettelyn mukaisesti. Hankkeesta
vastaavia on tässä tapauksessa kaksi eli satamanpitäjä ja merenkulkulaitos. Tällöin tulee
perustaa yhteistyöryhmä ja sopia kokonaisuuden koordinoinnista. YVA-menettelystä ja
tarviselykähutnsakelpyriäjamnhked
aiheuttamien ympäristövaikutusten suhteessa.
Myös uudet alle 8 m:n meriväylät sekä alle 4 m:n sisävesiväylät ja kanavat tulee käsitellä
-menettelyn mukaisesti, mikäli hankkeista todennäköisesti aiheutuu laadultaan jaYVA
la.aj uudeltaan YVA-asetuksessa mainittujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia
merkittäviä haitallisiaympäristövaikutuksia. Siten esimerkiksi Kymijoen kanavointisuunnitelman toteuttaminen edellyttäisi YVA-menettelyä riippumatta siitä, tulisiko kanavan
kulkusyvyydeksi valittua 4,5 m tai 3,4 m
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3.4 Vanhat väylät ja kanavat

Vanhojen väylien ja kanavien syventämis- ja leventämishankkeisiin sovelletaan YVA -lain
4 §:n 2. momenttia, jonka mukaan arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa
hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti
aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan asetuksessa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin
rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.
Tällöin tulee selvittää onko väylässä tehtävä muutos olennainen (syvyyden ja/tai leveyden
muutos, muutokset väyläalueessa, muutokset liikenteen luonteessa ja määrässä, ruoppausmäärä jne. ). Samoin tulee arvioida muutosten ympäristövaikutukset ( veden laatu, kalastus,
suojelualueet jne. ). Hankkeen sijaintipaikan ympäristöllä on suun merkitys ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Tällöin olisi selvitettävä mm.:
-

alueen nykyinen käyttö
alueen suunniteltu käyttö ja kehittämissuunnitelmat
mandolliset yhteisvaikutukset nykyisten ja suunnitteilla olevien hankkeiden kanssa
herkkien alueiden läheisyys ja herkkyyden kriteerit

YVA-menettelyn tarpeen selvittämiseksi on myös syytä olla yhteydessä yhteysviranomai
-sen.

Kun väylän kulkusyvyyttä lisätään, on YVA-menettelyn tarpeellisuuden kannalta oleellista,
tarvitaanko väyläalueeksi uutta vesialuetta, jolla on siihen asti ollut esimerkiksi tärkeä
apajapaikka tai suojelualue, jolloin alueen entinen käyttötarkoitus muuttuu. Mikäli
hankkeeseen liittyy vain ruoppaustöitä vanhalla väyläalueella, saadaan niiden työnaikaiset
vaikutukset selvitettyä vesilain mukaisella menettelyllä eikä YVA-menettely toisi
päätöksentekoa varten mitään uutta esille. Mikäli vanhan kulkuväylän kulkusyvyyttä
lisätään esim. 9 m:stä 10 m:iinja väyläalue säilyy pääosin ennallaan, ei YVA-menettelyyn
oletarv.
Yleisesti voidaan todeta, että työnaikaiset haitat voidaan selvittää vesioikeuskäsittelyllä
mutta mikäli hankkeella on laajoja pysyviä muutoksia ympäristöön, tulee YVA-menettelyn
tarvetta harkita vakavasti.
Vanhojen kanavien laajennustyöt kohdistuvat aina olemassa olevan uoman kohdalle, jolloin
YyA-menettelyä ei edellytetä, jos YVA -lain5§:n edellytykset on täytetty. Mikäli vanha
kanava korvataan uuteen paikkaan rakennettavalla kanavalla on kyseessä uuden kanavan
rakentaminen, joka tapauksesta riippuen voi edellyttää asetuksen mukaan YVA -lain
4 m ) tai YVA -lain 4 § 2. momentin soveltamis soveltami(kuysvähnt
YVA-menettelyn soveltamista ( kulkusyvyys alle-sänökemuahrinvst
4m).

3.5 Ehdotus MKL:n hankkeista, joihin sovelletaan YVA-menettelyä

Seuraavassa on esitetty ehdotus merenkulkulaitoksen mandollisista tulevista väylä- ja
kanavahankkeista, jotka saattaisivat edellyttää YyA- menettelyä. Kaikki luettelossa esitetyt
hankkeet eivät välttämättä tule toteutumaan. Hankkeen perässä on maininta "YyA", jos
YVA-menettelyn tarve on ilmeinen ja maininta "harkinnanvarainen" YVA-menettel-yn
tarve tulee selvittää tarkemmin.

Hanke

YVA-menettelyn tarve

Vuosaaren väylä

YVA yhdessä satamahankkeen kanssa

Haminan väylä

Oikaisulinjauksen osalta harkinnanvarainen

Kantvikin väylä

YVA yhdessä satamahankkeen kanssa

Paasion väylä

YVA yhdessä satamahankkeen kanssa

Kihdin-Isokarin väylä

YVA

Huruslanden väylä

YVA

Juankosken kanava
(veneily- ja matkailukäyttöön)

Harki nnanvarainen

Savon kanava
(veneily- ja matkailukäyttöön)

Harkinnanvarainen

Kymijoen kanava

YVA

lo
4. YVA -MEN1TFELYN ASIAKIRJOJEN SISÄLTÖ JA MÄÄRÄAJAT

4.1 Arviointiohjelma

Arviointiohjelmassa on esitettävä YVA-asetuksen 10 §:ssä mainitut asiat. Näitä ovat:
1) Tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, maa- ja vesialueiden
käyttötarpeestaja liittymisestä muihin hankkeisiin sekä hankkeesta vastaavasta.
2) Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen
toteuttamatta jättäminen ellei tällainen vaihtoehto ole erityisestä syystä
tarpeeton.
3) Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin
rinnastettavista päätöksistä, tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista
ja suunnitelluista selvityksistä sekä ehdotus tarkasteltavan vaikutus alueen
raj auksesta.
4)

Suunnitelma tiedottamisen järjestämisestä.

5) Arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta sekä selvitysten ja
arviointiselostuksen valmistumisaj ankohdasta.

4.2 Arviointiselostus

Arviointiselostuksessa on esitettävä YVA -asetuksen 11 §:ssä mainitut asiat. Näitä ovat:
1) Arviointiohjelman sisältöä koskevan asetuksen 10 §:n kohdissa 1-3 tarkoitetut
tiedot tarkistettuina.
2)

Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maa- ja vesialueiden
käyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin.

3) Hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, kuvaus toiminnasta
kuten rakentamisaikaisista vaikutuksista ja vesiliikenteestä.
4)

Arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto sekä arvioinnissa ja aineiston
hankinnassa käytetyt menetelmät ja niihin sisällytetyt oletukset.

5) Selvitys ympäristöstä ja arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen
ympäristövaikutuksista, käytettyj en tietojen mandollisista puutteista ja
mm. mandollisista onnettomuuksista kesitäpvarmukjös(
seurauksineen ).
6) Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta.
7) Ehdotus miten ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia.
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8) Ehdotus seurantaohjelmaksi.
9) Yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto kohdissa 1-8 esitetyistä tiedoista.

Maaranjat

4.3

Kun arviointiohjelman vireilläolosta ilmoittaminen on tarpeen, yhteysviranomaisen on
viipymättä vähintään 14 päivän ajan hankkeen todennäköisenkulteaviräos
vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla. Kuulutus on lisäksi julkaistava ainakinyhdessä
hankkeen vaikutusalueella leviävässä sanomalehdessä ( YVA-asetus 12 §).
Yhteysviranomaisen kuuluttamasta arviointiselostuksesta on muistutukset toimitettava
yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna vähintään 3Oja enintään 60 päivän aikana.
Kuuluttaminen voidaan yhdistää vesilain mukaiseen kuulutukseen (YVA-asetus 13 § ja
14 §).
Yhteysviranomaisen on annettava lausunto arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle
yhden kuukauden kuluessa siitä annetun kuulutuksen määräajan päättymisestä. Arvioinvastaavalle puolestaan
tiselostus lausuntoineen ja liitteineen on toimitettava hankkeesta
kuulutuksen
määrä.ajan
kanden kuukauden kuluessa arviointiselostuksesta annetun
päättymisestä ( YVA-asetus 15 § ).

Lute 1

YVA -menettelyn ku'ku

Soveitamisala
-iaki 4, 5
(YVA §

)

Hankeiuetteio
(YyA -asetus 5 §

Ympäristoministerlön
paatos
-laki 6
harkinnanvaraiset hankkeet)

(YyA

uudet hankkeet)

§

Arviointiohjeima ja
sitälmoane
tarvittaessa
Yhteysviranomaisen
lausunto

Arviointiselostus liitetään

lupahakemuksiin ja
vastaavim
suunnitteluasiakirjoihin

Yhteysviranomaisen
lausunto arviointi
selostuksen

riittâvyydestä

_______________
ArviointIseiostus ja silta
kuuleminen muun
menettelyn yhteydessä
tai erikseen

-

-

Varsinaisen YVA -menettelyn päättyminen

Lupa tal vastaavan
päätöksen valmlsteiu ja
arvionhum
ottaminen

Päãtös

Hankkeen toteutus ja
seurant

Lute2

YVA -menettelyn yhdistäminen vesilain mukaiseen menettelyyn
Hankkeesta vastaava
esittää arviointiohjelman
yhteysviranomaiselle.

Yhteysviranomainen
ilmoita tarvitaes a
arviointiohjelmasta.

Yhteysviranomainen
antluso
arviointiohjelmasta.

Hankkeesta vastaava selvittää
ympäristövaikutukset ja
laatu arviointiselostuksen.

Hank keesta vastaava toimittaa
arviointiselostuksen
yhteysviran omaiselle.

Hankkeesta vastaava jättaa
hakemuksen vesioikeudelle.
Arvlolntiseiostus liitteenä.

Vesioikeus määrää
hankkeen
katselmustolmituksen.
____________________________

'4'

V

Yhteysviranomainen ja vesioikeus/toimitusinsinööri kuulut
tavat yhteisesti arviointiselostuksen ja hakemuksen

Vesioikeus määrää
toimusnör.

Toimitusinsinööri valitsee
uskotut miehet ja
tarkastaa hakemuksen.

Muistutukset ja lausunnot,
katseimustoimituksessa
kuuleminen
kouksessa
itusinsinöörijauskotut
miehet laativat katseimuskirjan ja kuuluttavat sen.

Yhteysviranomainen antaa
lausuntonsa arviointiselostuksesta hankkeesta
vastaavalie ja toimittaa
asiakirjat vesioikeudelle.

FImukH
loppukokous.

Vesioikeus

I

Vesloikeuden paatos,
josta iienee, miten
-setv$tye
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asiakirjat vesioikeudelle.
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N:o 468

Laki
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku
Lain tavoite ja määritelmät
Tavoite

Tämän lain tavoitteena on edistää ympäris
ja yhtenäistä huo--)vaikutsenro
tioon ottamista suunnittelussa ja päätöksen
sekä samalla lisätä kansalaisten tiedon -osa
-Lanti
ja osallistumismandollisuuksia.

2
Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) ympäristövaikutuksella hankkeen tai toi-

minnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella:
a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;
b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon,
kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden keskinäi
ja luonnon moni--sunvoraikthe
muotoisuuteen;
rakennuksiin,
c) yhdyskuntarakenteeseen,
maisemaan, •kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; sekä
d) luonnonvarojen hyödyntämiseen;
2) ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä
2 luvun mukaista menettelyä, jossa selvitetään
arvioidaan tiettyjen hankkeiden ympäristö- ja

E 319/93
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vaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä,
joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa;
ar viointiohjelmalla
3) ympäristövaikutusten
hankkeesta vastaavan laatimaa suunnitelmaa
tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä;
4) ympäristövaikutusten ar vioin tiselostuksella
asiakirjaa, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja
sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista;
5) hankkeesta vastaa va/la toiminnanharjoittajaa tai sitä, joka muutoin on vastuussa tässä
laissa tarkoitetun hankkeen valmistelusta ja

Poikkeukset so veltamisalasta
Ellei 3 luvun säännöksistä muuta johdu,
arviointimenettelyä ei sovelleta 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hankkeeseen tai toteutetun
hankkeen muutokseen, jos vaikutukset on selvitetty muun lain mukaisessa menettelyssä tässä laissa edellytetyllä tavalla ja selvityksistä on
tai etuihinkultainä,jodelh
hanke saattaa vaikuttaa.
6
Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta

toeuamis;kä

Ympäristöministeriö päättää yhteysviranomaisen esityksestä tai omasta aloitteestaan
arviointimenettelyn soveltamisesta 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin hankkeisiin. Soveltamista koskevasta päätöksestä säädetään tarkemmin asetuksella. Ennen päätöksentekoa
hankkeesta vastaavalle on varattava tilaisuus
kuulluksi.
tula
Jos yhteysviranomainen katsoo, että hankkeeseen ei sovelleta arviointimenettelyä, se antaa asiasta tarvittaessa lausuntonsa hankkeesta
vastaavalle.
Kauppa- ja teollisuusministeriö huolehtii 1 ja
momentin mukaisista tehtävistä ydinenergia- 2
laissa (990/87) tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevien hankkeiden osalta.

6) yhteysviranomaisella asetuksella säädettä
viranomaista, joka huolehtii siitä, että-vä
hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään.
3
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Tätä lakia sovellettaessa otetaan huomioon,
miten ympäristövaikutuksia on selvitetty tai
lain mukaisessa suun-voidanseltämu
nittelu- tai lupamenettelyssä. Tämän lain mukaisen arviointiselostuksen käyttämisestä muun
mukaisena selvityksenä säädetään erikseen. lain
2 luku
Arviointimenettely

7
Arvioinnin ajankohta

4
So veltam isa/a
arviointimenettelyä
Ympäristövaikutusten
sovelletaan asetuksella tarkemmin säädettäviin
hankkeisiin:
1) joista Suomea velvoittavan kansainvälisen
sopimuksen täytän töönpaneminen edellyttää
arviointia; taikka
2) joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä tämän lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin hankkeen toteuttamiseksi
ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin.
Arviointi on kuitenkin suoritettava viimeistään ennen 13 §:ssä tarkoitettua päätöksentekoa.
8
Ar viointimenettelyn aloittaminen

munypäristöe dnvuoksi.

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa hankkeeseen tai jo toteutetun
hankkeen olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset
huomioon ottaen, I momentissa tarkoitettujen
hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Hankkeesta vastaavan on toimitettava ar
suunnitte- -vionthjelmaysrie
lun mandollisimman varhaisessa vaiheessa
hankkeen muu valmistelu huomioon ottaen.
Arviointiohjelman sisällöstä säädetään tarkemmin asetuksella.
Jos hankkeella voi olla huomattava vaikutus,

). :;.

jaha alueella tai lukuisten henkilöiden oloi
ilmoitettava ar--n,yhtesviraom
ointiohjelman vireilläolosta, ellei ilmoittamisole pidettävä ilmeisen tarpeettomana sen
oksi, että hankkeesta on jo muussa yhteyssä tiedotettu riittävästi niille, joiden oloihin
etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Ilmoitta i
voi tehdä myös muu viranomainen siten-isen
siitä säädetään tarkemmin asetuksella. in
Vireilläolosta ilmoittamisen ajankohta ja siltö on määritettävä siten, että hankkeesta
staavan kilpailuasemaa ei vaaranneta. Saalla on otettava huomioon mitä jäljempänä 3
vussa säädetään valtioiden rajat ylittävistä
päristövaikutuksista.
9
Yh teysviranomaisen lausunto
Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arointiohjelmasta. Yhteysviranomaisen on launnossaan tarvittaessa todettava, miltä osin
tarkistettava. Lausunnos vionthjelma
myös käytävä ilmi, kuinka tämän lain-on
ukaisten tarpeelhisten selvitysten hankkiminen
niistä tiedottaminen ja kuuleminen järjes-kä
tään ja sovitetaan tarpeen mukaan yhteen
nketta koskevien muiden lakien mukaisten
enettelyjen kanssa.
Lausunto on toimitettava tiedoksi asianaisille viranomaisille.
Hankkeesta vastaavalla onoikeus saada yhysviranomaiselta tämän hall issa olevat hanken ympäristövaikutusten ar 'ioinnin kannalta
tiedot.
rpelist

lo §
A rviointiselostus
Hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ja
vaihtoehtojen vaikutukset arviointiohjel n
ja yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta-an
laatu ympäristövaikutusten arviointiselos- kä
ksen. Arviointiselostus on toimitettava yhysviranomaiselle sekä liitettävä hanketta kosvim hakemusasiakirjoihin siten kuin siitä
ikseen säädetään.
Arviointiselostuksen sisällöstä säädetään tarmmm asetuksella.
11 §
A rvioin tiselostuksesta kuuleminen
Yhteysviranomaisen on huolehdittava ar-

viointiselostuksen tiedottamisesta kuuluttamal
siitä hankkeen arvioidulla vaikutusalueella.-la
Yhteysviranomaisen on huolehdittava myös
siitä, että arviointiselostuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot ja varataan mandollisuus
mielipiteiden esittämiseen selvitysten riittävyy dest ja tarkasteltujen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista.
Edellä I m omentissa tarkoitettu tiedottaminen ja kuuleminen on järjestettävä, mikäli se
on mandollista, hanketta koskevassa muussa
laissa edellytetyn tiedottam isen ja kuulemisen
yhteydessä.
12 §
A rviointimenettelyn päättyminen
Yhteysviranomainen liittää arviointiselostuk
oman lausuntonsa arviointiselostuksen-sen
riittävyydestä sekä muut arviointiselostuksesta
annetut lausunnot ja esitetyt mielipiteet.
Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranornainen toimittaa arviointiselostuksen ja sen
liitteet hankkeesta vastaavalle. Arviointiselos
on samalla toimitettava tiedoksi-tuslien
hanketta käsitteleville viranomaisille.
l3
Arvioinnin huomioon ottaminen
Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen
rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon.
Hanketta koskevasta lupapäätöksestä tai siihen rinnastettavasta muusta päätöksestä on
ja siitäkäytvilm,enarostu
annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu
huomioon.
3 luku
Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset
14'
Kansa in väliset tehtävät
Tämän lain säännöksiä ympäristövaikutus
sovelletaan myös, jos-tenarviomlysä
sen toimeenpano edellyttää, että Suomessa
toteutettavan hankkeen ympäristövaikutusten
arviointimenettely järjestetään yhteistyössä toisen valtion kanssa.

Suomeavlitnksäeopimu-

Ympäristöministeriö huolehtii I momentissa
tarkoitetun sopimuksen mukaisista ympäristövaikutusten arviointiin liittyvistä ilmoitus- ja
neuvottelutehtävistä.
Jos hankkeella on todennäköisesti toisen
valtion lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella
ilmeneviä merkittäviä ympäristövaikutuksia,
yhteysviranomaisen on toimitettava arviointiohjelma viipymättä ympäristöministeriölle
edellä tarkoitetun sopimuksen mukaista toiselle
valtiolle ilmoittamista varten. Ympäristöministeriön on pyydettävä asiasta ulkoasiainministeriön lausunto.

valittaa 4 §:ssä tarkoitettua hanketta koskevasta muun lain mukaisen lupa-asian ratkaisusta
hankkeen toteuttamisen kannalta muusta tai
olennaisesta päätöksestä sillä perusteella, että
tässä laissa tarkoitettua ympäristövaikutusten
arviointia ei ole suoritettu.
Se, jolla muutoin on oikeus hakea päätökseen valittamalla muutosta, voi valituksessaan
vedota siihen, ettei arviointimenettelyä ole suoritettu.

l5

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

Kansainvälinen kuuleminen
Ympäristöministeriön tai sen määräämän
on varattava 14 §:n 1 momentissaviranomse
tarkoitettujen sopimusten osapuolena olevan
valtion viranomaisille sekä luonnollisille henkilöille ja yhteisöille tilaisuus osallistua tämän
mukaiseen arviointimenettelyyn, jos tässälain
laissa tarkoitetun hankkeen ympäristövaikutukset todennäköisesti ilmenevät kyseisen valtion alueella.
4 luku
Erinäiset säännökset
16 §
Ohjaus, valvonta ja seuranta
Lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja seuranta sekä arvioinnin yleinen kehittäminen
kuuluu ympäristöministeriölle. Muut ministeriöt huolehtivat täytäntöönpanon ohjauksesta
seurannasta sekä arvioinnin kehittämisestä ja
toimialoillaan ja voivat tarvittaessa antaa arviointimenettelyä koskevia soveltamisohjeita.
Lääninhallitukset ohjaavat ja valvovat tämän lain täytäntöönpanoa läänissä.
Valtion ja kuntien viranomaisten on oltava
keskenään yhteistyössä tässä laissa säädetyn
arviointimenettelyn toteuttamiseksi ja sovittamiseksj hanketta koskevien muiden lakien mukaisiin menettelyihin.
17 §
Valitusoikeus arvioinnin puuttumisen
perusteella

18 §
Pakkokeinot

19 §
Muu toksenhaku ympäristöm in isteriön

pätöksen

Hankkeesta vastaava saa hakea ympäristöministeriön 6 §:n 1 momentin perusteella tekemään päätökseen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa
(154/50) säädetään.
20 §
Vait jolo velvollisuus
Joka tässä laissa säädetyssä tehtävässä toimiessaan on saanut tietoja hankkeesta vastaavan taloudellisesta asemasta tai liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilön
terveydentilasta tai taloudellisesta asemasta, ei
saa ilmaista niitä muulle kuin tässä laissa
tarkoitetulle viranomaiselle, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, suostu
tietojen antamiseen.
21 §
Poikkeus kuulemisvelvollisuudesta

Tämän lain mukaisesta tiedottamisesta ja
Sen lisäksi, mitä muutoksenhausta on erikoikeus
kuulemisesta
voidaan tarpeellisilta osin pojkeseen säädetty, lääninhallituksella on

, jos hanketta koskevat tiedot ovat maanpuostuksen kannalta salassa pidettäviä.
22 §
Kustannus vastuu

vastaavan on sen lisäksi, mitä erikseen säädetään, oltava riittävästi selvillä hankkeen ymparistövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää.

Tiedottamisen, kuulemisen ja ympäristövaiutusten selvittämisen kustannuksista sekä valoiden rajat ylittävien vaikutusten arviointia
rten tarvittavien käännösten kustannuksista
1staa hankkeesta vastaava.

6 luku
Voimaantulosäännökset

26 §

23 §
Tarkemnat säännökset

Voimaan tulo

Asetuksella säädetään viranomaisista ja nuen tehtävistä ympäristövaikutusten arviointirienettelyssä, tiedottamisesta, kuulemisesta seä kansainvälisistä tehtävistä.

Tämä laki tulee voimaan I päivänä syyskuuta 1994.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
27 §

5 luku
Yleinen selvitysvelvoilisuus

So veltamissäännös

24 §
Ohjelmat ja suunnitelmat
Ympäristövaikutukset on selvitettävä ja aritava riittävässä määrin viranomaisen valstellessa sellaisia suunnitelmia ja ohjelmia,
toteuttamisella saattaa olla merkittäviä den
Lpäristövaikutuksia, mutta joihin ei sovelleta
uvun säännöksiä arviointimenettelystä.
Valtioneuvosto voi antaa yleisiä ohjeita
llä I momentissa tarkoitettujen suunnitel
ja ohjelmien ympäristövaikutusten ar--n
innista.
25 §
Selvilläolo velvollisuus
\4uusta kuin 4 §:ssä tarkoitetusta hankkeesta

Tätä lakia ei sovelleta hankkeeseen, jonka
toteuttamiseksi on myönnetty lupa tai josta
viranomainen on tehnyt muun lupaan rinnastettavan päätöksen ennen tämän lain voimaantuloa tahi josta on ennen 14 päivää tammikuuta 1994 julkisesti kuulutettu tai kuultu asianosaisia rakennuslain (370/58), vesilain (264/61),
ympäristölupamenettelylain (735/91), ilmansuojelulain (67/82), jätelain (1072/93), terveydenhoitolain (469/65), eräistä naapuruussuhteista
annetun lain (26/20), kemikaalilain (744/89),
(555/81), kaivoslain (503/65),ma-inesl
sähkölain (319/79), yleisistä teistä annetun lain
(243/54), ilmailulain (595/64), kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta
annetun lain (603/7 7), yksityismetsälain
(412/67), metsänparannuslain (140/87) tai ydinenergialain (990/87) mukaisesti.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen

LuTE 4

N:o 792

Asetus
ympäristövaikutusten arviointimenettelysth
Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Ympäristöministerin esittelystä säädetään ympäristövaikutusten arviointirnenettelystä 1 0 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain 4 ja 23 §:n (468/94) nojalla:
I luku
Viranomaisten tehtävät

3

Lääninhallitus:
1) ohjaa ja valvoo arviointimenettelyn täytäntöönpanoa läänissä;
2) toimii yhteysviranomaisena siten kuin 2

Ympäristöministeriö ohjaa, seuraa ja kehittää ympäristövaikutusten arviointirnenettelyä
yleisesti, päättää arviointimenettelyn sovel tam isesta yksittäistapauksessa sekä huolehtii ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun
luvun mukaisista tehtävistä. lain(468/9)3

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

2
Vesi- ja ympäristöhallitus:
I) huolehtii ympäristövaikutusten arviointiin
liittyvasta yleisestä koulutuksesta, tiedotuksesta
tutkimuksesta yhteistyössä muiden viran- ja
Dmaisten ja tutkimuslaitosten kanssa;
2) avustaa arviointimenetielyssä tarvittavan
tsiantuntemuksen hankkimisessa;
3) tallentaa ja pitää saatavilla laaditut arviDintiselostukset ja yhteysviranomaisen niistä
mntamat lausunnot; sekä
4) suorittaa ympäristöministeriön sille antamat muut ympäristövaikutusten arviointiin hitLyvät asiantuntijatehtävät.
Vesi- ja ympäristöpiiri toimii yhleysviranDmaisena siten kuin jäljempänä 2 luvussa sää:letään.

Yhleysviranomainen:
1) sovittaa yhteen arviointimenettelyä muiden lakien mukaisiin menettelvihin yhteistyössä
asianomaisten viranomaisten kanssa;
2) tekee ympäristörninisleriölle esityksen arviointimenenelyn soveltamisesta hankkeeseen
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 2 momenhissa tarkoitetuissa
yksittäistapauksissa;
3) antaa tarvittaessa lausuntonsa siitä, että
hankkeeseen ei sovelleta arviointimenettelyä;
4) hoitaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 8 ja 1 1 §:n. mukaiset
tiedotukset ja kuulutukset sekä järjestää tarvittavat julkiset kuulemistilaisuudet;
5) toimittaa tarvittaessa ympäristöministeriölle tiedot hankkeesta ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain 14 §:n 2 mo-

luvsaädetn;k

mentissa tarkoitettua toiselle valtiolle ilmoitta
varten;
-mista
6) tarkistaa arviointiohjeinian ja arviointiselostuksen sekä antaa niistä lausuntonsa;
7) huolehtii tarvittaessa muiden viranomaisten ja hankkeesta vastaavan kanssa, että hankkeen ympäristövaikutusten seuranta järjestetään; sekä
8) huolehtii laissa ja tässä asetuksessa sille
säädetyistä muista tehtävistä.

2 luku
Hankeluettelo ja arviointimenettelyn

soveltamine ympäristöminsteriönpä tökselä

5
Hankkeita, joihin sovelletaan arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n I momentin nojalla,
ovat:
1) raakaöljynjalostamot ja laitokset, jotka
kaasuttavat tai nesteyttävät öljyliusketta, kivihiiltä tai turvetta vähintään 500 tonnia päiväs
-sa;
2) kattila- ja voimalaitokset, joiden suurin
polttoaineteho on yli 300 MW;
3) valimot tai sulatot, joiden tuotanto on
5 000 tonnia sekä rauta- javuodesaähint
ja rautalejeerinkien teräsha,inmo
valmistuslaitokset sekä muita kuin rautametal
jalostavat metall itehtaat tai pasutuslaitok--leja
set;
4) asbestin louhinta sekä laitokset, jotka
käsittelevät ja muuntavat asbestia tai asbestia
siältvuoea;
5) tekokuituja, • mineraalivillaa ja sementtiä
valmistavat tehtaat, liuottimia tai liuottimia
sisältäviä aineita käyttävät laitokset, joiden
liuottimien käyttö on vähintään 1 000 tonnia
(744/89) 32 §:ssä vuodesakämiln
ja ympäristölle vaaralli-tarkoieuvydl
sia kemikaaleja laajamittaisesti valmistavat tehtaat;
6) ongelmajätteiden poittolaitokset, jätteiden
lysikaalis-kemialliset käsittelylaitokset ja kaatopaikat, yhdyskuntajätteiden poittolaitokset
on mi-sekälaitmuopk,ja
toitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle
jätemrl;
7) massa-, paperi- tai kartonkitehdas;

8) suurimitlainen metallimalmien ja muiden
kaivoskivennäisten louhinta, rikastaminen ja

käsitely;

9) öljyn, petrokemian tuotteiden ja kemiallisten tuotteiden varastot, joissa näiden aineiden varastosäiliöiden tilavuus on yhteensä yli
3
50m
10) moottoriteiden, moottoriliikenneteiden,
kaukolii ken teen rautateiden sekä lentokenttien
rakentaminen, kun pääkiitorata on vähintään
metriä pitkä;
210
11) öljyn ja muiden nesteiden kuin veden ja
tarkoitetut run-jätevdnkauoimse
koputket, kaasun kaukokuijettamiseen tarkoitetut runkoputket, joiden halkaisija on vähintään 1 000 DN, sekä suuret raakavesi- ja jätevesitunnelit sekä vähintään 400 kV:n voimajohdot;
12) meriväylät, joiden kulkusyvyys on vähintään 8 metriä, sisävesiväylät, joiden kul
on vähintään 4 metriä sekä satamat,-kusyv
joiden tuloväylä on vähintään edellä tarkoitetun syvyinen sekä merkittävät kanavat;
13) yli 100 000 asukkaalle mitoitetut yhdyskuntajätevesien käsittelylaitokset;
14) patoturvallisuuslain (413/84) 9:n 2 momentissa tarkoitetut padot, sekä yli 10 km 2:n
laajuiset tekoaltaat ja vesistön säännöstelyhankkeet, jos vesistön keskivirtaama on yli 20
m3/s ja virtaama- ja vedenkorkeusolosuhteet
mutvaolenisähötnden;
15) pohjaveden otto, jos vuotuinen määrä on
3 miljoonaa m3
vähint
16) merellä tapahtuva hiilivedyn tuotanto;
17) yli 200 hehtaarin laajuisen, yhtenäiseksi
katsottavan alueen metsä-, suo- tai kosteikko
-luonpysvaitemunoteuttamalla uudisojituksia tai kuivattamalla
ojittamattomia suo- ja kosteikkoalueita, poistamalla puusto pysyvästi tai uudistamalla alue
Suomen luontaiseen lajistoon kuulumattomilla
puulajeilla; sekä
18) ydinvoimalaitokset ja muut ydinreaktorit
lukuunottamatta tutkimusreaktoreita, joiden
suurin jatkuva lämpöteho ei yhtä yhtä megawattia, sekä laitokset, jotka on suunniteltu
pääasiallisesti ydinpolttoaineiden tuottamiseen
tairksmen,lytjdipoaneiden uudelleen käsittelyyn tai ydinenergian
tuottamisesta aiheutuvan radioaktiivisen jätteenkäsittelyyn, pysyvään varastointiin ja loppusijoittamiseen.
;

;

N:o 792
6
Jos yhteysviranomainen katsoo, että hank
tai jo toteutetun hankkeen olennaiseen-esn
on lain 4 §:n 2 momentin mukai-utoksen
sti yksittäistapauksessa sovellettava arviointi
sen on tehtävä viipymättä ympä--entlyä,
stöm inisteriölle esitys arviointimenettelyn so
hankkeeseen.
-Itamise
Ympäristöministeriön on huolehdittava siitä,
arviointitarpeesta on käyty riittävät neu ta
ja-oteluasinmvroteksn
hankkeesta vastaavalle on varattu tilaisuustä
kuulluksi asiassa ennen päätöksentekoa. ha
Ympäristöministeriön on tehtävä lain 6 §:n 1
tarkoitettu päätös arviointimenet-omentisa
soveltamisesta
viipymättä, kuitenkin vii
lyn
yhden kuukauden kuluessa siitä, kun-eistän
on saanut hankkeesta rut- mpäristöne
vät tiedot. Ympäristöministeriö lähettää pää
toimenpiteitä var--ksenyhtviraoml
n sekä tiedoksi hankkeesta vastaavalle ja
viranomaisille.
sianomle
7
Yhteysviranornaisena on:
1) asianomainen lääninhallitus 5 §:n 1—i 1
tarkoitetuissa hankkeissa, 12 kohdas ohdas
tarkoitetuissa satamahankkeissa sekä 17-a
tarkoitetuissa muissa kuin ojitusta taiohdas
koskevissa hankkeissa, sekä senuivats
5 §:ssä tarkoitetuissa hankkeissa, joiden säki
tai toteuttamisesta vesi- ja ym- unitelsa
äristöpiiri vastaa;
2) asianomainen vesi- ja ympäristöpiiri, jollei
itse suunnittele tai toteuta hanketta, 12e
tarkoitetuissa väylähankkeissa, jolleiohdas
liity satamahankkeeseen, 13-16 kohdassae
hankkeissa sekä 17 kohdassaarkoiteus
ja kuivatusta koskevissaarkoiteusj
sekä
ankeis;
5
§:n
18
3) kauppa- ja teollisuusministeriö
tarkoitetuissa hankkeissa.
ohdas
8
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
nnetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetussa
kkeessa on yhteysviranomaisena lääninhal- an
itus. Vesi- ja ympäristöpiiri toimii kuitenkin
teysviranomai sena vesistöjen käyttöön taih
pääosin liittyvissä hankkeissa lu-esitaloun
uunottamatta hankkeita, joiden suunnittelusta
toteuttamisesta se itse vastaa.
ai
Ydinlaitoksia koskevissa edellä I momentis-

sa tarkoitetuissa hankkeissa yhteysviranomaisena on kauppa- ja teollisuusministeriö.
9
hanke
sijoittuu
useampaan lääniin tai
Jos
ja ympäristöpiirin toimialueel useamnviasianomaisten viranomaisten on sovittava-le,
siitä, mikä niistä on hankkeen yhteysviran
-omaine.
Jos yhteysviranomaisesta syntyy epäselvyyttä, on kysymys saatettava ympäristöministeriön
ratkaistavaksi. Ympäristöministeriön asiassa
tekemään päätökseen ei saa hakea valittamalla

mutosa.

3 luku
iointiohjelma ja arviointiselostus
Arv

lo §

Arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa määrin:
1) tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, maankäyttötarpeesta ja liittymisestä
muihin hankkeisiin sekä hankkeesta vastaavasta;
2) hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joista
yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, ellei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton;
3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttä
luvista ja niihin rinnas -mistäunela,
päätöksistä, tiedot ympäristövaiku--teavis
tuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista
selvityksistä sekä ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta;
4) suunnitelma tiedottamisen järjestämisestä;
sekä
5) arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta sekä selvitysten ja arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.

11 §
Arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa määrin:
1) 1O:n 1-3 kohdassa tarkoitetut tiedot

tarkiseun;
2) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen
suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen
käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin;
3) hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tek-

niset ratkaisut, kuvaus toiminnasta kuten tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, liikenteestä, materiaaleista ja arvio jätteiden ja päästöjen laadusta ja määristä;
4) arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto
sekä arvioinnissa ja aineiston hankinnassa käytetyt menetelmät ja niihin sisältyvät oletukset;
5) selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen
vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista, ja-sen
käytettyjen tietojen mandollisista puutteista ja

kesitäpvarmukjös nl
arvio mandollisista ympäristöonnetto--kien
muuksista ja niiden seurauksista;
6) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen
toteuttamiskelpoisuudesta;
7) ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja
rajoitenhlsympärövaikut;
8) ehdotus seurantaohjelmaksi, sekä
9) yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto
kohdassa esitetyistä tiedoista.
1-8

4 luku
Tiedottaminen, kuuleminen ja määräajat

12 §
Kun arviointiohjelman vireilläolosta ilmoittammen on tarpeen, yhteysviranomaisen on
kuulutettava vireifläolosta viipymättä vähintään 14 päivän ajan hankkeen todennäköisen
vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla siten
kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa
säädetään. Kuulutus on lisäksi julkais- (34/25)
tava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
Kuulutuksesta on käytävä ilmi riittävästi
yksilöidyt tiedot hankkeesta, sen sijainnista,
hankkeesta vastaavasta sekä siitä, miten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa
lausuntoja. Lisäksi kuulutuksessa on mainittava, missä arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen siitä myöhemmin antama lausunto pidetään nähtävänä arviointimenettelyn aikana.
Yh teysviranomaisen on tiedotettava ympäristövajkutusten arviointiselostuksesta. Arviointiselostusta koskevasta kuulutuksesta on
1 ja 2voimaseltuniäd
moentisaädrvohjelmastkuluttamisesta ja kuulutuksen sisällöstä.
Yhteysviranomaisen on varattava hankkeen
vajkutusalueen kunnille tilaisuus antaa lausun-

tonsa arviointiohjelmasta sekä arviointiselostuksesta.

13 §
Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna
aikana, joka alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja on vähintään 30 päivää ja enintään 60
paivaa.

14 §
Sen lisäksi, mitä edellä 12 §:ssä säädetään,
hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen
ja kuulemisen järjes-voiatspedmn
tämisestä myös muulla tavalla.

15 §
Yhteysviranomaisen on annettava lausunto
arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle yhden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.
Yhteysviranomaisen on toimitettava arviointiselostus, siitä antamansa lausunto ja muut
liitteet hankkeesta vastaavalle kanden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.
Yhteysviranomaisen on lisäksi toimitettava
arviointiselostus ja siitä antamansa lausunto
tiedoksi vesi- ja ympäristöhallitukselle, arviointiselostus liitteineen hankkeen vaikutusalueen
kunnille sekä tarvittaessa seutukaavoituksesta
vastaaville kuntainliitoille ja muille asianomaisille viranomaisille.

5 luku
Valtioiden välinen arviointimenettely
16 §
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun anetu
kansainvälisen sopimuksen mukaisesta ilmoituksesta on käytävä ilmi erityisesti:

N:o 792
1) tiedot hankkeesta;
2) tiedot mandollisesti valtioiden rajat ylittäiistä ympäristövaikutuksista;
3) tiedot arviointimenettelystä ja hankkeen
Foteuttamisen kannalta olennaisesta päätökses
sekä
-ä;
4) kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa
Viranomaisten, kansalaisten ja yhteisöjen mahblolliset ilmoitukset osallistumisesta arviointi-

menettelyyn on toimitettava ympäristöministeriölle.
6 luku
Voimaantulo
17 §
Tämä asetus tulee voimaan I päivänä syyskuuta 1994.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen

LuTE 5

N:o 470

Laki
vesilain 16 luvun muuttamisesta
Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 19 päivänä toukokuuta 1961 annettun vesilain (264/6 1) 16 lukuun uusi I a ja 23 a §
euraavasti:
16 luku
Vesiasioiden käsittely vesioikeudessa
Ia
Jos hakemus koskee luvan myöntämistä ymäristövai kutusten arviointimenettelystä annessa laissa (468/94) tarkoitetulle hankkeelle,
liitettävä mainitunnhakemusirjo
mukainen arviointiselostus. Siltä osin kuinin
lostukseen sisältyy tämän lain säännösten
veltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaiutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uudes
-an.
Vesioikeus voi pyytää ympäristövaikutusten
rviointimenettelystä annetun lain mukaiselta
hteysviranomaiselta lausuntoa arviointimenet-

telyn tarpeellisuudesta ennen hakemuksen tiedoksiantamista.
23a
Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, vesioikeuden päätöksestä on käytävä ilmi, miten mainitun lain mukainen arviointi on otettu huomioon.
Tämä laki tulee voimaan I päivänä syyskuuta 1994.
Lain soveltamisesta on voimassa, mitä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain(468/94) 27 §:ssä säädetään.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen
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