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Esipuhe

Suomessa on ollut käytössä lakisääteinen ympäristövaikutusten 
arviointimenettely eli YVA-menettely vuodesta 1994. Menettely 
koskee suuria ympäristönkäyttöhankkeita, joilla on merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Lakiin on tehty vuosien varrella pieniä 

muutoksia ja suuremmin YVA-laki uudistui vuonna 2017.

Muutoksilla on ollut eniten vaikutuksia menettelyä ohjaavan ja 
valvovan yhteysviranomaisen sekä suunnitellusta hankkeesta 

vastaavan toimintaan.

YVA:an on alusta asti kuulunut ajatus avoimuudesta ja jokaisen 
mahdollisuudesta saada tietoa omaan elinympäristöönsä 

vaikuttavien hankkeiden suunnittelusta sekä tarpeen mukaan 
mahdollisuudesta osallistua menettelyyn.

YVA-laki on luonteeltaan menettelyllistä ja sillä on 
ympäristönsuojelullinen tavoite: ympäristönäkökohtien 

huomioonottaminen suunnittelussa. YVA-laki ohjaa menettelyn 
vaiheita sekä sisältöjä ja määrittää eri toimijoille tehtäviä, mutta ei 

täsmällisesti määrää, kuinka arviointi tulisi toteuttaa. 

Tässä yleistajuisessa oppaassa kerrotaan asiat, jotka jokaisen olisi 
hyvä tietää YVA:sta ja selitetään, kuinka lainsäädäntö ohjaa 

arviointia.

***
Opas on laadittu Itä-Suomen yliopistossa osana Suomen 

Akatemian rahoittamaa kärkihanketta ”YVA-oikeus murroksessa – 
keinot sääntelyn uudistamiseen ja täytäntöönpanoon (2016-2018)” 

ja Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa hanketta 
”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien 

ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa 
(2017–2021)”. Oppaan on laatinut Kimmo Jalava hyödyntäen 

hankkeissa tuotettua tietoa. 
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Osa I 
Perusasiat YVA-menettelystä
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YVA-lainsäädäntö määrittää menettelyn vastuutahot:

Yhteysviranomainen ohjaa ja valvoo menettelyä.
Hankkeesta vastaava on se, jonka hankkeesta on kyse 
ja joka on vastuussa arvioinnin tekemisestä.

Muita osallistujatahoja ovat muun muassa asukkaat, 
järjestöt, kunnat ja muut viranomaiset.

Lista hankkeista, joihin YVA-menettelyä tulee soveltaa,  löytyy YVA-lain 
(252/2017) liitteestä 1.
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YVA-lainsäädäntö määrittää menettelyn kulun karkeasti ottaen seuraavalla tavalla:
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Ensimmäisen vaiheen jälkeen 
yhteysviranomainen antaa YVA-
ohjelmasta lausunnon. Lausunnossaan 
yhteysviranomainen ottaa kantaa YVA-
ohjelman riittävyyteen huomioiden siitä 
annetut mielipiteet. Hankkeesta 
vastaavan on otettava 
yhteysviranomaisen lausunto huomioon 
vaikutusten arvioinnin toteutuksessa. 

Toisen vaiheen jälkeen yhteysviranomainen 
antaa YVA-selostuksesta arvionsa 
perustellussa päätelmässä. Perustellussa 
päätelmässä yhteysviranomainen myös 
kertoo mielipiteensä hankkeen 
merkittävimmistä ympäristövaikutuksista. 
Mielipide perustuu YVA-selostukseen eli 
arvioinnin tuloksiin, siitä annettuun 
palautteseen ja yhteysviranomaisen 
edustajien omaan tietämykseen.
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Ennakkoneuvottelumahdollisuus on kirjattu 
YVA-lakiin, mutta sen järjestäminen ei ole 

pakollista. Se voi olla kuitenkin hyödyllinen 
tiedonvaihtotilaisuus hankkeeseen liittyvien 
suunnitteluvaatimusten hahmottamiseksi.

Ennakkoneuvottelu järjestetään hankkeesta 
vastaavan ja viranomaisten kesken. Niiden 

sisällöistä sovitaan tapauskohtaisesti.
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Osallistu
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Osa II 
YVA-menettelyn sisällöt
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Minkälaisia puutteet YVA-ohjelmassa sitten voivat olla? 
Yhteysviranomainen tarkistaa, että sisällöt vastaavat YVA-lain 
16 §:ssä ja YVA-asetuksen 3 §:ssä esitettyjä sisältövaatimuksia 
(tiivistettynä esitetty sivun alalaidan kuvassa). Hankkeen 
mahdollisiin vaikutuksiin liittyen kenellä tahansa voi olla 
kuitenkin oleellista tietoa, jota hankkeesta vastaava tai 
yhteysviranomainen ei tiedä tai osaa ajatella. Tällainen tieto 
kannattaa tuoda esiin jo YVA-ohjelmavaiheessa, jotta se 
voidaan ottaa huomioon arviointia tehtäessä. 

YVA-lain mukaan arviointiohjelmassa on esitettävä:
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Nämä asiat on tarkoitus selvittää:
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On huomattava, että YVA-menettelyn käynnistyessä ollaan jo tehty tiettyjä valintoja. Näiden 
valintojen seurauksia mietitään usein jo hanketasoa edeltävien suunnitelmien ja ohjelmien 
yhteydessä. Esimerkiksi kaavojen vaikutukset tulee arvioida ja niiden avulla luodaan 
reunaehtoja hankkeiden toteuttamiselle. Mitä lähemmäksi hanketasoa päästään, sitä 
tarkempaa vaikutusten arvioinnin voidaan olettaa olevan.

YVA-lainsäädännön mukaan hankkeen 
mahdollisia vaikutuksia tulee tarkastella 

huomioiden sekä hankkeen välittömät että 
välilliset vaikutukset sekä Suomessa että 

Suomen rajojen ulkopuolella. Myös 
hankkeen vaikutusten mahdolliset 

vuorovaikutussuhteet on on otettava 
huomioon. 
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YVA-laissa määritetään, minkä tyyppisiä vaikutuksia on syytä tarkastella. Mahdollisia 
vaikutuksia tulee tarkastella suhteessa:

Mahdollinen vaikutusten kirjo on erittäin laaja. Lainsäädäntö mahdollistaa kuitenkin 
tarkastelun kohdentamisen merkittävimmiksi arvioituihin vaikutuksiin.
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YVA-menettelyssä tarkoituksena on arvioida eri vaikutuksia monipuolisesti ja eri 
näkökulmista, vaikka kaikilla tunnistetuilla vaikutuksilla ei myöhemmin esimerkiksi 
luparatkaisuissa oikeudellista merkitystä olisikaan. Ne voivat vaikuttaa hankkeen 
toteutukseen muulla tavoin, esimerkiksi yritysten omien ympäristöohjelmien kautta. 
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Osa III 
Arvioinnin tulokset ja kuinka niihin 

päästään
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Pieni kertaus: YVA-lain tavoitteena on siis 
edistää ympäristövaikutusten arviointia ja 
arvioinnin yhtenäistä huomioonottamista 
suunnittelussa ja päätöksenteossa. Toinen 
tavoite on lisätä kaikkien tiedon saantia ja 
osallistumismahdollisuuksia.

Arvioinnin lopulliset tulokset kootaan YVA-
selostukseen. YVA-lain mukaan selostuksen 
tulee sisältää mm. seuraavat tiedot:
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Tärkeää on ymmärtää kokonaisvaltaisesti, mitä ollaan tekemässä - hankkeen 
kuvauksessa pohditaan ja kuvataan toimintaa hankkeen koko elinkaaren ajalta

Hankkeen kuvaamisen lisäksi tutkitaan hankkeen mahdolliset toteutusalueet. 
Alueiden nykytila selvitetään, jotta voidaan tarkemmin arvioida alueiden 
ympäristöllistä soveltuvuutta hankkeen toteuttamisalueeksi:
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Päätöksenteon kannalta oleellista on ympäristöllisesti merkitsevä tieto. 
Huomattava on, että tieto voi olla hyvin moninaista.
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YVA-lainsäädäntö ei velvoita käyttämään mitään tiettyjä menetelmiä vaikutusten 
arvioinnissa. Tärkeää on pyrkiä ymmärtämään, minkälaisia muutoksia hanke aiheuttaa.
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Hankkeen mahdollisia vaikutuksia tarkastellaan sekä 
lähellä…

…että kaukana:
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Eri vaikutuksia arvioidaan eri menetelmin. Usein yksinkertaisetkin lähestymistavat 
ovat käyttökelpoisia.

Menetelmät valitaan tilanteen ja 
käyttötarkoituksen mukaan. Käytetyt 
menetelmät on kuvattava YVA-selostuksessa.
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Kun ymmärretään paremmin vaikutusten luonnetta ja ominaisuuksia, niiden 
merkittävyyttäkin voidaan arvioida perustellummin.
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Vaikutusten vähentämistoimien hierarkia etenee ympäristöllisesti parhaasta ajatuksesta 
siihen, että tehdään edes jotain:

Vähentämistoimien valintaan vaikuttaa oleellisesti se, minkälaisia keinoja voidaan 
toteuttaa. 
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Laissa ei määrätä, kuinka vaihtoehtojen vertailu tulisi YVA:ssa toteuttaa. Usein 
vaikutuksia vertaillaan keskenään ja niistä koostetaan esimerkiksi vertailutaulukoita. 
Alla keksitty esimerkki, jossa vertaillaan eri vaihtoehtojen hajuvaikutuksia.
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Tiedottamista…

…tiedon hankkimista…

Asiasta riippuen osallistumisjärjestelyt voivat olla:
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…tai yhdessä suunnittelua ja päättämistä
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Osallistu

Selostus on käyttökelpoinen niin kauan, 
kuin suunnitelma tai olosuhteet ja kuvatun 
ympäristön tila eivät oleellisesti muutu.
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Osa IV 
YVA:n merkitys
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Tyypillisesti hanke tarvitsee useita lupia, joissa YVA:n tulokset on otettava huomioon. 
YVA:ssa ei siis tehdä luparatkaisuja, vaan vain ennakollisesti selvitetään mahdollisia 
seurauksia.

Myös hankkeen todellisten vaikutusten seurannasta määrätään lupaehdoissa. 
YVA:ssa seurantaa on voitu suunnitella alustavasti.

Seurannan avulla 
voidaan varmistua, 
että hankkeen 
vaikutukset voidaan 
hyväksyä ja että 
vaikutukset ovat 
sellaiset, kuin on 
ajateltu.

Seurantatuloksia 
voidaan hyödyntää 
tulevissa vaikutusten 
arvioinneissa. 
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Tämähän se ajatus oli:

Periaate on sama kaikessa vaikutusten arvioinnissa, olipa arviointi sitten 
laissa vaadittua tai ei. Lain keskeinen merkitys on siinä, että se täsmentää 
sisältöjä ja varmentaa, että arviointi tehdään.
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Arviointi on nimensä mukaisesti arviointia ja täyttä varmuutta seurauksista ei 
voida saavuttaa. Etenkin yhteisvaikutuksia muiden toimintojen kanssa on usein 
vaikea ennakoida. Kuitenkin, jos halutaan toimia, päätöksiä on tehtävä 
epävarmuudesta huolimatta.

Loppu


