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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, mi
hin liittyen ehdotetaan muutettaviksi eräitä 
ympäristön käyttöä ja suojelua koskevia lakeja. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
koskevan lakiehdotuksen tavoitteena on edis
tää ympäristövaikutusten arvioinnin yhtenäistä 
huomioon ottamista suunnittelussa ja päätök
senteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tie
donsaanti- ja osallistumismahdollisuuksia. 

Arviointimenettelyä sovellettaisiin hankkei
siin, joilla saattaa olla merkittäviä ympäristö
vaikutuksia. Hankkeista säädettäisiin lain no
jalla annettavassa asetuksessa. Laki sisältäisi 
säännökset arviointimenettelyn soveltamisesta 
yksittäistapauksessa muuhun kuin asetuksella 
määriteltyyn hankkeeseen, jonka ympäristövai
kutukset todennäköisesti muodostuvat merkit
täviksi. Laki sisältäisi myös säännökset viran
omaisten valmistelemien suunnitelmien ja oh
jelmien ympäristövaikutusten selvittämisestä 
sekä säännökset hankkeen ympäristövaikutus
ten arvioimiseksi silloin, kun hankkeen vaiku
tukset ulottuvat toisen valtion alueelle. 

Hankkeen ympäristövaikutukset olisi selvi
tettävä arviointimenettelyssä mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa osana hankkeen muuta 
suunnittelua. Ehdotettua lakia sovellettaessa 
käytettäisiin hyväksi hankkeesta ja sen ympä
ristövaikutuksista myös muussa yhteydessä teh
tyjä selvityksiä. Ympäristövaikutusten selvittä
minen kuuluisi hankkeesta vastaavalle, joka 
olisi toiminnanharjoittaja tai se, joka muutoin 
on vastuussa hankkeen valmistelusta ja toteut
tamisesta. 

Arviointimenettelyssä laadittaisiin ympäris
tövaikutusten arviointiselostus, jossa esitettäi
siin yhtenäisesti hankkeen ja tarkasteltujen 
vaihtoehtojen ympäristövaikutukset Arviointi-
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menettelyn aloittamisesta ilmoitettaisiin, jos 
hankkeella voi olla huomattava vaikutus laa
jalla alueella tai lukuisten henkilöiden oloihin, 
ellei ilmoittaminen ole ilmeisen tarpeetonta. 
Laaditusta arviointiselostuksesta tiedotettaisiin 
hankkeen todennäköisenä vaikutusalueella. 
Kaikilla niillä, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa, olisi oikeus esittää mielipi
teensä hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksis
ta. Tiedottaminen ja kuuleminen olisi järjestet
tävä muun lain mukaisen kuulemisen yhteydes
sä aina, kun se on mahdollista. 

Arviointiselostus liitettäisiin asianomaisen 
erityislain mukaiseen päätöksentekoaineistoon. 
Viranomainen ei saisi tehdä lupa- tai siihen 
rinnastettavaa päätöstä ennen kuin arviointi
menettely on suoritettu. Päätöksessään viran
omainen esittäisi, miten arviointimenettelyn tu
lokset on otettu huomioon asianomaisen lain 
säännösten nojalla. 

Ehdotettu laki ei edellyttäisi muutoksia vi
ranomaisorganisaatiossa eikä se muuttaisi vi
ranomaisten nykyiseen lainsäädäntöön perustu
vaa toimivaltaa. Arviointimenettelyn järjestä
miseen liittyvistä viranomaistehtävistä huoleh
tisi yhteysviranomainen. Yhteysviranomaisiksi 
on tarkoitus säätää asetuksella lääninhallitus, 
vesi- ja ympäristöpiiri sekä kauppa- ja teolli
suusministeriö. Arviointimenettelyn soveltami
sesta yksittäistapauksessa päättäisi pääsääntöi
sesti ympäristöministeriö. 

Ympäristöministeriö ohjaisi ja kehittäisi ar
viointia yleisesti. Muut ministeriöt ohjaisivat ja 
kehittäisivät ympäristövaikutusten arviointia 
toimialoillaan. 

Esityksessä ehdotetut muutokset 12 ympäris
tön käyttöä ja suojelua koskevaan lakiin sisäl
tävät viittaussäännöksiä ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annettavaan lakiin, me-
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nettelyjen yhteensovittamiseksi ja arvwmnin 
huomioon ottamiseksi erityislain mukaisessa 
päätöksenteossa. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne 
on hyväksytty ja vahvistettu. Ehdotetut lait 

liittyvät osaltaan Euroopan talousalueesta teh
dyn sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakun
tien Euroopan talouskomissiossa valtioiden ra
jat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista 
hyväksytyn yleissopimuksen voimaansaattami
seen. 



1993 vp - HE 319 3 

SISÄLLYSLUETTELO 

Sivu 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ.. 1 
YLEISPERUSTELUT...................... 4 

1. Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
2. Nykytila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö . . . . . . . . . . . . . . 4 
2.2. Kansainväliset sopimukset . . . . . . . . . . . . . . 5 
2.3. Kansainvälinen kehitys ja lainsäädäntö 

muissa maissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
2.4. Nykytilan arviointi . .. . .. .. . .. .. .. . . . .. . 8 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset . . . 9 
3.1. Tavoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
3.2. Keskeiset ehdotukset ja keinot . . . . . . . . . . 9 

4. Esityksen vaikutukset .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 10 
4.1. Taloudelliset vaikutukset . . . . . . . . . . . . . . . 10 
4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset . . 11 
4.3. Ympäristövaikutukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
4.4. Vaikutukset kansalaisten asemaan . . . . . . . 12 

5. Asian valmistelu .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. 12 
6. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja . . . . . . . . 12 

6.1. Riippuvuus eräistä uudistussuunnitelmista 12 
6.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista 13 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT . . . . 13 

1. Lakiehdotusten perustelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
1.1. Laki ympäristövaikutusten arviointime-

nettelystä. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 13 
1.2. Rakennuslaki . .. . . .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. 22 
1.3. Vesilaki .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23 
1.4. Ympäristölupamenettelylaki . . . . . . . . . . . 23 
1.5. Kemikaalilaki . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. . . 23 
1.6. Maa-aineslaki .. . . . . .. . . .. . .. .. . . .. .. . 24 
1.7. Kaivoslaki . . .. .. .. . . . . . .. . . .. .. .. .. .. 24 
1.8. Sähkölaki .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 25 
1.9. Laki yleisistä teistä .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 25 

1.10. Ilmailulaki .......................... . 
1.11. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten 

oikeuksien lunastuksesta ............. . 
1.12. Yksityismetsälaki ................... .. 
1.13. Metsänparannuslaki .................. . 

2. Tarkemmat säännökset ja määräykset ....... . 

3. Voimaantulo .............................. . 

LAKIEHDOTUKSET .................... . 

1. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelys-
tä ....................................... . 

2. Laki rakennuslain muuttamisesta ........... . 

Sivu 
25 

26 
26 
27 

27 

27 

28 

28 

32 

3. Laki vesilain 16 luvun muuttamisesta . . . . . . . . 33 

4. Laki ympäristölupamenettelylain muuttamises-
ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

5. Laki kemikaalilain muuttamisesta . . . . . . . . . . . 34 

6. Laki maa-aineslain 5 ja 6 §:n muuttamisesta 34 

7. Laki kaivoslain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . 35 

8. Laki sähkölain 24 §:n muuttamisesta . . . . . . . . 35 

9. Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta 36 

10. Laki ilmailulain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . 36 

11. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuk
sien lunastuksesta annetun lain 5 §:n muuttami-
sesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

12. Laki yksityismetsälain muuttamisesta . . . . . . . . 37 

13. Laki metsänparannuslain 2 §:n muuttamisesta 38 

LIITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

Asetusluonnokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 



4 1993 vp- HE 319 

YLEISPERUSTELUT 

1. J obdanto 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on 
keino selvittää ja arvioida ympäristövaikutus
ten merkittävyyttä osana hankkeiden suunnit
telua. Samalla tarkastellaan hankkeiden toteut
tamisvaihtoehtoja ja parannetaan kansalaisten 
tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. 

Suomessa edellytetään hankkeiden ja toi
mien ympäristövaikutusten selvittämistä useis
sa laeissa. Voimassa oleva ympäristön käyttöä 
ja suojelua koskeva lainsäädäntö on kuitenkin 
hajanaista ja keskittyy lähinnä ympäristön eri 
osa-alueisiin. Eräitä suuriakin hankkeita voi
daan toteuttaa selvittämättä ympäristövaiku
tuksia riittävästi. Kuulemisesta on säädetty 
monessa laissa, mutta kuulemisen laajuus vaih
telee. Samaa hanketta saatetaan käsitellä 
useassa viranomaismenettelyssä. Tämä vaikeut
taa kokonaiskuvan saamista hankkeen ympä
ristövaikutuksista sekä hankkeen suunnitteluun 
vaikuttamista. 

Erilaiset ohjelmat ja yleissuunnitelmat ohjaa
vat merkittävästi hankkeiden toteutusta. Ohjel
mien ja suunnitelmien ympäristövaikutusten 
arviointi on kuitenkin vasta kehitteillä. 

Euroopan yhteisöissä (EY) on todettu, että 
ympäristövaikutusten selvittämisen epäyhtenäi
syys jäsenvaltioiden kesken haittaa yhteismark
kinoiden toimintaa. EY:ssä säädettiin erilaisten 
selvitysmenettelyjen yhtenäistämiseksi EY:n 
neuvoston direktiivi tiettyjen julkisten ja yksi
tyisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvi
oinnista (85/337 /ETY), jäljempänä YV A-direk
tiivi. Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuk
sen (ETA-sopimus) liitteen XX nojalla direktii
vi koskee myös Suomea. 

Kansainvälinen yhteistyö on muutoinkin 
osoittautunut tarpeelliseksi merkittävien ympä
ristövaikutusten selvittämisessä ja arvioinnissa. 
Yhteistyön edistämiseksi on Yhdistyneiden 
Kansakuntien (YK) Euroopan talouskomissi
ossa (ECE) hyväksytty yleissopimus valtioiden 
rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioin
nista (E/ECE/1250), jäljempänä YV A-yleissopi
mus, joka on allekirjoitettu Espoossa 25 päi
vänä helmikuuta 1991. 

YV A-direktiivin ja YV A-yleissopimuksen 
täytäntöönpanon edellyttämiä toimia selvitettä
essä on Suomessa otettu huomioon EY :n ko
missiossa valmisteilla olevat muutokset ja uu
distukset. EY :n komissio on julkaissut keväällä 

1993 YVA-direktiivin seurantaraportin (1993, 
COM(93) 28 final vol 7 ja vol 13). Raportissa 
todetaan, että YVA-direktiivi on saatettu kai
kissa jäsenmaissa voimaan eräistä viivästyksistä 
huolimatta. Soveltamisessa on ilmennyt puut
teita, jotka liittyvät siihen, että arviointi aloi
tetaan usein liian myöhään suhteessa hankkeen 
muuhun suunnitteluun, eikä selvitysten ja arvi
oinnin yhtenäisyyttä ja laatua valvota aina 
riittävästi. EY :n komissiossa valmistellaan 
YV A-direktiivin tarkistamista seurantaraportin 
tulosten sekä YVA-yleissopimuksen vaatimus
ten johdosta. 

EY:n komissiossa on lisäksi valmistunut 
ehdotus direktiiviksi yhtenäisestä pilaantumisen 
ehkäisemisestä ja valvonnasta (proposal for a 
Council Directive on integrated pollution pre
vention and control, COM(93)423, 14.9.1993, 
nk. IPC-direktiivi). IPC-direktiivin mukaan 
ympäristön eri osiin vaikuttavien erikseen mää
riteltyjen laitosten luparatkaisut olisi tehtävä 
yhtenäisen harkinnan perusteella, jossa ympä
ristöä tarkastellaan kokonaisuutena. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin parantami
seksi ja kansainvälisten velvoitteiden täyttämi
seksi Suomen ympäristölainsäädäntöä olisi ke
hitettävä sisällyttämällä siihen säännökset ym
päristövaikutusten arviointimenettelystä. Ar
viointimenettelyn olisi oltava yhtenäinen kaikil
le niille hankkeille, joihin on sovellettava YV A
direktiivin ja -yleissopimuksen perusteella 
arviointimenettelyä. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä 
selvitettäisiin ja arvioitaisiin merkittävät ympä
ristövaikutukset hankkeiden valmistelun yhtey
dessä. Ympäristön laatua koskevien yleisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi olisi myös kehitet
tävä suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövai
kutusten arviointia. 

2. Nykytila 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Ympäristön käyttöä ja suojelua koskevia 
lakeja ovat muun muassa laki eräistä naapu
ruussuhteista (26/20), luonnonsuojelulaki 
(71123), laki yleisistä teistä (243/54), rakennus
laki (370/58), vesilaki (264/61), muinaismuisto
laki (295/63), ilmailulaki (595/64), terveyden
hoitolaki ( 469/65), kaivoslaki (503/65), yksityis-
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metsälaki (412/67), laki kiinteän omaisuuden ja 
erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/77), la
ki meren pilaantumisen ehkäisemisestä 
(298/79), sähkölaki (319/79), maa-aineslaki 
(555/81), ilmansuojelulaki (67/82), metsänpa
rannuslaki (140/87), meluntorjuntalaki 
(382/87), ydinenergialaki (990/87), kemikaalila
ki (744/89), ympäristölupamenettelylaki 
(735/91) ja jätelaki (1072/93). 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan 
hankkeita käsitellään erilaisissa viranomaisme
nettelyissä. Esimerkiksi vesitaloutta koskevat 
hankkeet käsitellään vesilain mukaisessa me
nettelyssä. Lupaviranomainen on vesioikeus ja 
valvonta kuuluu vesi- ja ympäristöhallinnolle. 
Ympäristölupamenettelylain mukaisen luvan 
joka käsittää eräistä naapuruussuhteista anne~ 
tussa laissa, terveydenhoitolaissa, jätehuolto
laissa ja ilmansuojelulaissa tarkoitetut päätök
set, käsittelee lääninhallitus tai kunnan ympä
ristölupaviranomainen. Valvonnasta vastaavat 
l~äni.nh~llitus, kunta sekä vesi- ja ympäristöpii
n. T1elamsäädännön mukaan tielaitos suunnit
telee ja toteuttaa yleisiä teitä koskevat hank
keet. Liikenneministeriö tekee kuitenkin yleen
sä päätökset tiehankkeiden toteuttamisesta. 
Ydinenergiahankkeisiin liittyvät päätökset val
mistelee kauppa- ja teollisuusministeriö. Pää
tökset tekee valtioneuvosto ja eduskunta. Val
vonta kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriölle 
ja säteilyturvakeskukselle. Maa-aineslain mu
kainen lupaviranomainen on kunnanhallitus. 
Tietyissä tapauksissa päätös on alistettava lää
ninhallituksen vahvistettavaksi. Valvontaviran
omainen on kunnan rakennuslautakunta. 

Samaakin hanketta joudutaan usein käsitte
lemään monessa viranomaismenettelyssä. Toi
saalta kaikkia ympäristöön merkittävästi vai
kuttavia hankkeita varten ei ole lakisääteistä 
menettelyä, jossa tarkasteltaisiin hankkeen ym
päristövaikutuksia ja jossa kuultaisiin kaikkia 
niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa 
vaikuttaa. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi 
maakaasuputkien ja voimalinjojen sijoittami
nen, rautatiehankkeet ja valtion maiden metsä
taloushankkeet 

Voimassa oleva lainsäädäntö velvoittaa 
hankkimaan eritasoisia selvityksiä hankkeesta 
ja sen vaikutuksista. Tällaisia selvityksiä vaa
ditaan muun muassa ydinenergialain, ympäris
tölupamenettelylain ja vesilain nojalla. Sen 
sijaan esimerkiksi kaivoslaissa ei edellytetä ym
päristöselvityksiä. Eräissä suunnittelujärjestel-

missä, kuten kaavoituksessa, edellytetään ym
päristöselvityksiä. 

Hallintomenettelylain (598/82) yleisten peri
aatteiden mukaisesti kansalaisten tulee saada 
tietoa heitä koskevista hallintoasioista riittävän 
ajoissa ennen asioiden ratkaisemista. Lisäksi 
kansalaisilla on oltava mahdollisuus esittää 
mielipiteensä asiaa käsittelevälle viranomaisel
le. 

Kaavaehdotusta valmisteltaessa on oikeus 
mielipiteen ilmaisuun kaikilla niillä, joiden asu
miseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa vaikuttaa. Lainmukainen muistutus
mahdollisuus on maanomistajilla ja muilla kun
talaisilla. Tiesuunnitteluun, ympäristölupame
net~e~yyn, ydinenergia-asioiden käsittelyyn ja 
ves101keusmenettelyyn sisältyy laaja kuulemi
nen lupahakemuksen tai suunnitelman tullessa 
vireille. Oikeus valittaa lupapäätöksistä on 
yleensä asianosaisilla ja yleistä etua valvovilla 
v.iranomaisilla. Ydinenergialain mukaisesta pe
naatepäätöksestä ei voi valittaa. 

Kaivoslaissa ja kiinteän omaisuuden ja eri
tyisten oikeuksien lunastuksesta annetussa lais
sa kuuleminen on rajoitettu varsinaisiin asian
osaisiin. Kemikaalilain ja metsälainsäädännön 
mukaisissa menettelyissä ei edellytetä kuulemis
ta. 

Erilaisten viranomaisten ohjelmien ja yleisten 
suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointi 
on vasta kehitteillä. Valtion toiminta- ja talous
suunnitelmien laadintaa koskeva velvoite sisäl
tyy valtiovarainministeriön määräyksiin, jotka 
annetaan vuosittain valtion talousarviosta an
netun asetuksen (1243/92) 1 ja 10 §:n ja valtio
neuvoston tekemän päätöksen (TM 9212/ 
3.9.1992) nojalla. Sen mukaan hallinnonalojen 
toiminta- ja taloussuunnitelmissa on esitettävä 
tiivistetysti arvio toimien ympäristövaikutuksis
ta. Komiteoista annetussa valtioneuvoston pää
töksessä (218/88) edellytetään päätökseen 
vuonna 1990 tehtyjen muutosten (216/90) mu
kaan komiteaehdotusten ympäristövaikutusten 
selvittämistä. Valtioneuvoston vuonna 1992 an
tamien hallituksen esityksen laatimisohjeiden 
mukaan esityksen perusteluissa on selvitettävä 
sen ympäristöön kohdistuvat kokonaisvaiku
tukset. 

2.2. Kansainväliset sopimukset 

Suomen rajavesien käyttöä säännellään kah
denkeskisissä rajavesisopimuksissa. Näitä ovat 
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Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus 
(SopS 54/71), Suomalais-norjalaisesta rajavesis
tökomissiosta Suomen ja Norjan välillä tehty 
sopimus (SopS 32/81) sekä Suomen Tasavallan 
ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton vä
linen rajavesistöjä koskeva sopimus (SopS 
26/65). Sopimukset ovat sisällöltään erilaisia. 

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan väli
sessä ympäristönsuojelusopimuksessa (SopS 
75/76) edellytetään, että ympäristölle haitallisen 
toiminnan sallittavuutta harkittaessa haitta, 
jonka tällainen toiminta aiheuttaa tai saattaa 
aiheuttaa toisessa sopimusvaltiossa, on otettava 
huomioon samalla tavoin kuin haitta omassa 
maassa. Hallintoviranomaisen tai tuomioistui
men harkinnassa on, ilmoittaako se asiasta 
vieraalle maalle. 

Ydinlaitoksia koskee erityinen Suomen, Nor
jan, Ruotsin ja Tanskan välillä tehty sopimus 
maiden välisten rajojen läheisyyteen rakennet
tavien ydinlaitosten turvallisuuskysymyksiin 
liittyvän yhteydenoton suuntaviivoista (SopS 
19/77). Sopimuksessa edellytetään, että raken
tajamaa tekee ilmoituksen niin hyvissä ajoin, 
että se voi ottaa kaikki naapurimaan mahdol
liset näkökohdat ja huomautukset huomioon 
päätöksentekoa edeltävässä hakemusasian kä
sittelyssä. 

Suomi on kansainvälisesti sitoutunut seuraa
viin sopimuksiin, joihin liittyy ympäristövaiku
tusten selvitys- ja arviointivelvoitteita: Itämeren 
alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva 
yleissopimus (SopS 12/80; uusi laajennettu so
pimus on allekirjoitettu 9.4.1992), Eteläman
nerta koskeva sopimus (SopS 31184), arktisten 
alueiden suojelua koskeva 14 päivänä kesäkuu
ta 1991 hyväksytty julistus ja siihen liittyvä 
seuranta- ja arviointiohjelma, 5 päivänä kesä
kuuta 1992 allekirjoitettu Yhdistyneiden Kan
sakuntien ympäristöohjelman, UNEP:in, piiris
sä valmisteltu luonnon monimuotoisuuden suo
jelua koskeva sopimus sekä Yhdistyneiden 
Kansakuntien Euroopan talouskomission 18 
päivänä maaliskuuta 1992 allekirjoitetut teolli
suusonnettomuuksia ja rajavesistöjä koskevat 
sopimukset. 

2.3. Kansainvälinen kehitys ja lainsäädäntö 
muissa maissa 

YV A-direktiivi ja YV A-yleissopimus 

YV A-direktiivin ja -yleissopimuksen tavoit-

teena on luoda yhdenmukaiset puitteet ympä
ristövaikutusten arviointimenettelyn kansalli
selle kehittämiselle. Molemmissa edellytetään, 
että viranomaiset saavat tietoa hankkeista, että 
hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaiku
tukset selvitetään kattavasti ja että kansalaisille 
ja muille, joihin hanke saattaa vaikuttaa, vara
taan mahdollisuus esittää näkemyksensä hank
keesta ja sen toteutuksesta. 

YV A-direktiivin ja -yleissopimuksen vähim
mäisvaatimusten mukaan kaikkien niiden liit
teissä mainittujen hankkeiden ympäristövaiku
tukset on voitava tunnistaa, selvittää ja arvioi
da. Arviointi on esitettävä yhtenäisessä arvioin
tiselostuksessa, jonka johdosta kuullaan kansa
laisia sekä eri viranomaisia, ennen kuin viran
omainen tekee hanketta koskevan päätöksen. 
YV A-direktiivissä ja -yleissopimuksessa määri
tellään hankkeet, joihin arviointimenettelyä on 
aina sovellettava. Direktiivissä määritellään li
säksi joukko hankkeita, joihin jäsenmaiden on 
tarvittaessa voitava soveltaa menettelyä. Yleis
sopimuksessa on toisen hankeluettelon sijasta 
määritelty yleiset ehdot, joiden perusteella ar
vioitaisiin menettelyn tarpeellisuutta yksittäis
tapauksessa. Näin YV A-direktiivi ja -yleissopi
mus ovat joustavia ja mahdollistavat alueellis
ten ja muiden erityispiirteiden huomioonotta
misen säädettäessä arviointivelvollisuudesta 
kansallisella tasolla. 

YVA-direktiivi ja -yleissopimus edellyttävät 
myös arviointimenettelyn käyttöä soveltuvin 
osin suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten 
arviointiin. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely eräis
sä maissa 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyt eri 
maissa ovat perusrakenteiltaan samanlaisia 
kuin YV A-direktiivin ja -yleissopimuksen edel
lyttämät menettelyt. Keskeisiä vaiheita ovat 
hankkeen tuleminen viranomaisten tietoon, 
hanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointia 
koskevasta suunnitelmasta tiedottaminen, 
hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaiku
tusten arviointi, tietojen kokoaminen ympäris
tövaikutusten arviointiselostukseksi sekä siitä 
tiedottaminen ja kuuleminen. 

Arviointimenettelyiden yksityiskohdat vaih
televat eri maissa. Direktiiviä ja yleissopimusta 
laadittaessa on otettu huomioon, että ympäris
tön käyttöä ja suojelua koskevat säädökset 



1993 vp - HE 319 7 

ovat EY:n jäsenvaltioissa hyvin erilaisia. Direk
tiivin säännökset arviointiselostuksen laatimi
sesta ja kansalaisten kuulemisesta on sisällytet
ty jäsenmaissa lainsäädäntöön eri tavoin. Sään
nökset on useissa maissa liitetty ympäristön
suojelua koskevaan yleislakiin, tai on laadittu 
oma sateenvarjotyyppinen laki, joka kytkee 
yhteen hankkeita koskevia erillisiä lakeja. 

Tässä verrataan arviointimenettelyn keskeis
ten vaiheiden erilaisia ratkaisuja. Tarkasteluun 
on otettu ympäristövaikutusten arviointia kos
keva lainsäädäntö Ruotsissa, Tanskassa, Nor
jassa, Alankomaissa, Saksassa ja Kanadassa. 
Kanada on otettu mukaan tarkasteluun, koska 
se on edelläkävijämaa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn kehittämisessä. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
koskeva lainsäädäntö vaihtelee esimerkkimais
sa, koska hallinnollis-oikeudelliset taustat ovat 
erilaiset. Ruotsin luonnonvaralakiin (lag om 
hushållning med naturresurser m.m; SFS 
1987: 12) lisättiin ympäristövaikutusten selvittä
misvelvoite 1 päivänä heinäkuuta 1991 voi
maan tulleella lain muutoksella. Laissa määri
tetään arviointimenettelyn tarve. Tarkempia 
säännöksiä ympäristövaikutusten selvittämises
tä on lisäksi annettu asetuksella ympäristövai
kutusten arviointiselostuksista (förordning om 
miljökonsekvensbeskrivningar; SFS 1991:738, 
omtryckt 1992:445). Tanskassa arviointimenet
tely on ensisijaisesti liitetty maa- ja aluesuun
nittelulakiin (lov om lands- og regionplanlreg
ning 921/1989). Samaa periaatetta on nouda
tettu Norjassa (pian- og bygningsloven 14 juni 
1985 nr. 77, johon lisättiin säännökset ympä
ristövaikutusten arvioinnista vuonna 1990). 
Alankomaissa arviointimenettely kirjattiin en
sin ympäristönsuojelulakiin vuonna 1986. Ym
päristövaikutusten arviointia koskevat uudet 
säännökset tulivat voimaan l päivänä maalis
kuuta 1993 (Wet milieubeheer, Hoofstuck 7: 
Milieu-effectraportage, Staatsblad 1992, nr 
511 ). Arviointimenettelystä on säädetty tar
kemmin asetuksella (Besluit milieu-effectsra
portage, Staatsblad 1987, nr 278, gewijzigd bij 
Besluit van 24 februari 1992, Staatsblad 1992, 
nr 1 07). Saksassa on annettu erillinen laki 
arviointimenettelystä 12 päivänä helmikuuta 
1990 (Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des 
Rates vom 27 Juni 1985 uber die Umweltvert
räglichkeitsprfifung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten, 85/337/EWG). Kesä
kuussa 1992 Kanadassa on liittovaltiotasolla 
hyväksytty arviointimenettelyä koskeva laki 

(Bill C-13, The House of Commons of Canada, 
An Act to Establish a Federal Environmental 
Assessment Process 1991), jonka voimaantulo 
riippuu eräistä muista arviointimenettelystä an
nettuun lakiin liittyvistä säännösehdotuksista. 
Laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 
1994 alussa. 

Viranomaisten arviointimenettelyyn liittyvät 
tehtävät vaihtelevat eri maissa. Tanskassa, jos
sa arviointimenettely on liitetty aluesuunnitte
lulainsäädäntöön, alueviranomainen ohjaa ar
viointimenettelyä. Ympäristöministeriö tarkas
taa arviointiselostuksen ja päättää hankesuun
nitelman liittämisestä aluesuunnitelmaan. Nor
jassa, Ruotsissa, Saksassa, Kanadassa ja Alan
komaissa arviointimenettelyn ohjaus ja val
vonta kuuluvat eri viranomaisille hanketyyp
pien mukaan. Arviointimenettelyä ohjaava vi
ranomainen voi olla alueellinen viranomainen 
tai valtakunnallinen viranomainen kuten ener
giaviranomainen tai tieviranomainen. Valta
kunnalliselle ympäristöviranomaiselle kuuluu 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ylei
nen ohjaus ja kehittäminen. Ruotsissa Boverket 
ja Naturvårdsverket vastaavat näistä tehtävis
tä. Kanadassa ja Alankomaissa on perustettu 
erilliset asiantuntijaelimet, jotka muun muassa 
vastaavat menetelmien ja menettelyn kehittämi
sestä. 

Edellä mainituissa maissa arviointimenettelyt 
koskevat uusia hankkeita ja toteutuneiden 
hankkeiden olennaisia muutoksia. Sovelta
misa1an määrittelyssä kansallisia erityistarpeita 
on otettu huomioon EY:n jäsenvaltioissa laa
jentamalla YV A-direktiivin luetteloa hankkeis
ta, joihin arviointimenettelyä on aina sovellet
tava. 

Alankomaissa, Kanadassa, Ruotsissa, Sak
sassa ja Tanskassa on määritelty hanketyypit, 
joihin kuuluvia hankkeita on aina tarkasteltava 
arviointimenettelyssä. Eräissä maissa on lisäksi 
mahdollista käsitellä hankkeita arviointimenet
telyssä erillisen harkinnan perusteella. Norjassa 
viranomaisharkinnalla on suurin osuus, koska 
vain ennakkoilmoitus hankkeesta on pakolli
nen. Ruotsissa lääninhallituksilla on mahdolli
suus vaatia ympäristövaikutusten arvioin
tiselostusta yksittäistapauksissa. 

Arviointimenettelyn toimivuus on pyritty 
varmistamaan säätämällä arviointimenettelyn 
ajankohdasta. Yleissääntö on, että arviointime
nettelyssä käsiteltävistä hankkeista ei voida 
tehdä viranomaispäätöksiä, ennen kuin ar
viointiselostus on annettu. Näin on säädetty 
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muun muassa Kanadassa, Norjassa, Tanskassa 
ja Alankomaissa. Ruotsin lainsäädännössä 
edellytetään, että arviointiselostus on liitettävä 
hakemusasiakirjoihin haettaessa lupaa tietyille 
laitoksille ja toimille. Saksalaisen käytännön 
mukaan arviointiselostus on käsiteltävä yhdes
sä hanketta koskevien muiden asiakirjojen 
kanssa päätöstä valmisteltaessa. Kaikissa tapa
uksissa lähtökohtana on, että viranomaiset 
saavat hyvissä ajoin ilmoituksen hankkeen to
teuttamista koskevista suunnitelmista. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely to
teutetaan Kanadassa, Norjassa, Saksassa ja 
Alankomaissa hanketta varten laaditun ar
viointiohjelman pohjalta. Ohjelman hyväksyy 
hankkeen vaikutusten arviointia valvova viran
omainen. Ruotsissa lääninhallituksella on kes
keinen tehtävä arviointiohjelmien laadinnassa 
yhdessä hakijan kanssa. 

Osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi 
viranomaisille, kansalaisille ja muille tahoille 
on varattu mahdollisuus esittää näkemyksensä 
tarpeellisista selvityksistä. Saksassa ja Kana
dassa arviointimenettelystä vastaava viran
omainen harkitsee, kuullaanko yleisöä arvioin
tiohjelman laadinnassa. Alankomaissa ja Nor
jassa kuullaan aina kansalaisia ennen arvioin
timenettelyn toteuttamista. Ruotsissa ja Tans
kassa julkinen kuuleminen tapahtuu ensisijai
sesti arviointimenettelyn loppuvaiheessa. 
Arviointimenettelyn kattavuuden varmistaa vi
ranomaisen ohjaus ja valvonta. 

Arviointimenettelyssä esiin tulleet seikat koo
taan yleensä arviointiselostukseen. Kaikissa 
tarkastelluissa maissa ehdotus arviointiselos
tukseksi esitetään julkisesti. Muut viranomai
set, luonnolliset henkilöt ja yhteisöt voivat 
antaa siitä lausuntonsa. Ruotsissa lääninhalli
tuksen tehtäviin kuuluu arviointiselostuksen 
riittävyyden arviointi. Alankomaissa toimii eri
tyinen asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on 
menettelyn ja tehtyjen selvitysten laadun arvi
ointi. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
päättyy, kun arviointiselostus on laadittu. Ar
viointiselostuksen sisältö noudattaa tarkastel
luissa maissa yleisesti YV A-direktiivin ja -yleis
sopimuksen ohjeeilista sisältöä. Siten esimer
kiksi edellytetään hankkeen vaihtoehtojen ym
päristövaikutusten tarkastelua. Eräänä vaihto
ehtona tulee olla hankkeen toteuttamatta jät
täminen. 

Edellä tarkastelluissa maissa ympäristövai
kutusten arviointimenettelyssä ei tehdä lupa-

tai siihen rinnastettavaa muuta päätöstä hank
keen toteuttamisesta. Arviointimenettelyssä tuo
tettu aineisto toimitetaan päätöksentekijöiden 
käyttöön ennen päätöksentekoa. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
suhde ympäristölupajärjestelmiin vaihtelee 
maittain. Esimerkiksi Tanskassa ja Kanadassa 
arviointimenettelyn lopputulos ratkaisee käy
tännössä hankkeen toteuttamisen edellytykset. 
Kanadassa arviointimenettelyn suuri paino se
littyy muun yleisen suunnittelujärjestelmän 
puuttumisella. Alankomaissa, Saksassa ja Nor
jassa arviointimenettelyssä tuotetaan osa muun 
lain mukaisessa päätöksenteossa käytettävästä 
aineistosta. 

2.4. Nykytilan arviointi 

Merkittävästi ympäristöön vaikuttavia hank
keita koskevat lupa- ja siihen rinnastettavat 
menettelyt vaihtelevat Suomessa hanketyypeit
täin. Vaikutuksia ympäristön eri osa-alueisiin 
käsitellään eri tavoin. Ympäristövaikutuksia 
selvitetään osa-alueittain, eikä voimassa oleva 
lainsäädäntö edellytä vaikutusten yhtenäistä 
esittämistä ja tarkastelua. Menettelyä, jossa 
tarkasteltaisiin hanketta kokonaisuutena, ei 
ole. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että lainsää
däntö on hajanainen eikä eri menettelyitä ole 
riittävästi sovitettu yhteen. Viranomaisilla ja 
kansalaisilla ei ole riittäviä mahdollisuuksia 
saada tietoa hankkeiden kokonaisvaikutuksista 
ympäristöön jo hankkeiden suunnitteluvaihees
sa. 

Samaa hanketta saatetaan käsitellä useassa 
viranomaismenettelyssä, mikä vaikeuttaa koko
naiskuvan saamista hankkeen ympäristövaiku
tuksista sekä vaikuttamista hankkeen suunnit
teluun. 

Kansalaisten kuulemista koskevat sääm1ök
set eri laeissa vaihtelevat. Hallintomenettelylain 
säännöksiä vireilläolosta ilmoittamisesta on so
vellettu muiden lakien mukaisen asiasta tiedot
tamisen ja kuulemisen laajentamiseksi silloin, 
kun hankkeesta vastaa viranomainen. Hallin
tomenettelylain soveltamiskäytäntö ei kuiten
kaan ole tältä osin vakiintunut. 

Nykyisten menettelyiden puutteet merkitse
vät sitä, että erityisesti olennaisia hankkeiden 
välillisiä vaikutuksia voi jäädä tarkastelematta 
ja ottamatta huomioon suunniteltaessa hanket
ta ja toimenpiteitä haitallisten ympäristövaiku
tusten ehkäisemiseksi. Yleisiin suunnittelujär-
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jestelmiin, kuten kaavoitukseen, sisältyy nykyi
sin ympäristövaikutusten selvittämistä. Niissä 
ei kaikissa tapauksissa tarkastella ympäristö
vaikutuksia riittävän yksityiskohtaisesti. Osaa 
niistä hankkeista, joilla voi olla merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, tarkastellaan nykyisissä 
menettelyissä hyvin suppeasti. Esimerkiksi kai
voslain mukaisissa menettelyissä ei juurikaan 
voida ottaa ympäristötekijöitä huomioon. 

Voimassa olevat säännökset eivät myöskään 
turvaa sitä, että hankkeen ympäristövaikutuk
sia tarkastellaan riittävän varhaisessa suunnit
telun vaiheessa. Tämä voi vaikeuttaa suunni
telmien tarkistamista haitallisten ympäristövai
kutusten vähentämiseksi ja sovitteluratkaisujen 
löytämistä suunnittelun aikana. Tämä puoles
taan voi pitkittää hankkeiden viranomaiskäsit
telyä, lisätä kustannuksia ja johtaa aikaavie
vään muutoksenhakuun. 

YVA-direktiivin ja -yleissopimuksen täytän
töönpano Suomessa edellyttää menettelyä, jos
sa voidaan arvioida kaikki ne hankkeet, jotka 
on mainittu direktiivin ja yleissopimuksen liit
teissä. 

Voimassa olevat kahden- ja monenväliset 
sopimukset eivät takaa, että toisen valtion 
alueella toteutuvista hankkeista saadaan tietoa 
suunnittelun alkuvaiheessa. Laajoihin yli rajo
jen vaikuttaviin hankkeisiin ei voida ottaa 
kantaa riittävän varhaisessa suunnitteluvaihees
sa. 

Viranomaisten laatimien ohjelmien ja suun
nitelmien ympäristövaikutusten arviointi on 
vasta kehitteillä. Merkittävästi ympäristöön 
vaikuttavien suunnitelmien laadintaan ei vielä 
ole riittävästi sisällytetty ympäristövaikutusten 
arviointia. 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

3.1. Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on kehittää ympäristö
vaikutusten arviointia Suomessa lisäämällä ja 
parantamalla ympäristöä koskevaa tietoa suun
nittelussa ja päätöksenteossa. Samalla edistet
täisiin kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten 
mahdollisuuksia osallistua hankkeiden suunnit
teluun ja ympäristövaikutusten arviointiin sekä 
edellytyksiä sovittaa yhteen näkökantoja ja 
tavoitteita. Tavoitteena on saada Suomen ym-
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päristölainsäädäntö vastaamaan kansainvälisiä 
velvoitteita. 

Ehdotetuna lainsäädännöllä pyritään ehkäi
semään haitallisten ympäristövaikutusten syn
tymistä. Tämä tukee kestävän kehityksen to
teuttamista. 

3.2. Keskeiset ehdotukset ja keinot 

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi ympäristö
vaikutusten arviointimenettelystä sekä siihen 
liittyvät ehdotukset muutoksiksi rakennusla
kiin, vesilakiin, ympäristölupamenettelylakiin, 
kemikaalilakiin, maa-aineslakiin, kaivoslakiin, 
sähkölakiin, lakiin yleisistä teistä, ilmailulakiin, 
lakiin kiinteän omaisuuden ja erityisten oike
uksien lunastuksesta, yksityismetsälakiin ja 
metsänparannuslakiin. 

Arviointimenettelystä on tarkoitus säätää 
tarkemmin lain nojalla annettavana asetuksella 
sekä tekemällä tarpeellisia muutoksia raken
nusasetukseen (266/59) ja ydinenergia-asetuk
seen (161/88). Asetusluonnokset ovat esityksen 
liitteinä. 

Rakennuslakiin ehdotetuna muutoksella 
edistettäisiin ympäristövaikutusten selvittämis
tä kaavoituksessa. Sillä lisättäisiin myös kaa
voituksen keinoja merkittävästi ympäristöön 
vaikuttavien hankkeiden ja toimintojen ohjauk
seen. 

Arviointimenettelyä sovellettaisiin hankkei
siin, joilla saattaa olla merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia. Arviointimenettelystä 
annettavassa laissa olisi lisäksi yleiset säännök
set viranomaisten valmistelemien suunnitelmien 
ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioimises
ta sekä muiden kuin arviointimenettelyssä kä
siteltävien hankkeiden ympäristövaikutusten 
selvittämisestä. Laissa olisi myös säännökset 
hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi 
silloin, kun hankkeen vaikutukset ulottuvat 
toisen valtion alueelle. 

Päällekkäisen hallinnollisen työn välttämi
seksi laki kytkettäisiin mahdollisimman jousta
vasti muuhun lainsäädäntöön. Ehdotettua lakia 
sovellettaessa käytettäisiin hyväksi hankkeesta 
ja sen ympäristövaikutuksista myös muussa 
yhteydessä tehtyjä selvityksiä. Arviointimenet
tely toisaalta vähentäisi tarvetta laatia selvityk
siä lupa- ja muiden viranomaismenettelyjen 
yhteydessä. Arviointiohjelman avulla varmis
tettaisiin, että arviointimenettely liitetään hank
keeseen sovellettaviin muihin menettelyihin ja 
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että muiden lakien mukaiset selvitysvaatimuk
set otetaan huomioon. Arviointiohjelman pe
rusteella viranomainen harkitsisi myös tarvetta 
ilmoittaa hankkeesta YV A-yleissopimuksen 
osapuolille. 

Hanketyypeistä, joihin sovellettaisiin aina 
arviointimenettelyä, on tarkoitus säätää tar
kemmin asetuksella. Arviointimenettelyä sovel
lettaisiin lisäksi ympäristöministeriön päätök
sestä tapauskohtaisesti muuhun hankkeeseen 
tai toteutetun hankkeen olennaiseen muutok
seen, jonka haitalliset ympäristövaikutukset 
olisivat todennäköisesti merkittäviä. Päätöksen 
tekisi pääsääntöisesti ympäristöministeriö. 
Kauppa- ja teollisuusministeriö kuitenkin päät
täisi, sovelletaanko arviointimenettelyä ydin
energialaissa tarkoitettuihin ydinlaitoksiin tai 
niiden olennaiseen muuttamiseen. 

Hankkeen ympäristövaikutukset olisi selvi
tettävä arviointimenettelyssä mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa osana hankkeen muuta 
suunnittelua. 

Ympäristövaikutusten selvittäminen kuuluisi 
hankkeesta vastaavalle. Arviointimenettelyn 
järjestämisestä sekä siihen liittyvistä viran
omaistehtävistä huolehtisi yhteysviranomainen, 
josta säädettäisiin asetuksella. Asetuksella on 
tarkoitus säätää yhteysviranomaisen tehtävät 
asianomaiselle lääninhallitukselle ja vesi- ja 
ympäristöpiirille, jotka muutoinkin toimivat 
alueellisena ympäristöviranomaisena. Ydin
energialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koske
vien hankkeiden yhteysviranomaiseksi on kui
tenkin tarkoitus säätää kauppa- ja teollisuus
ministeriö. 

Jos muille valtioille tiedotetaan arviointime
nettelystä YV A-yleissopimuksen mukaan, ym
päristöministeriö huolehtisi tiedonvälityksestä. 

Arviointimenettelyssä laadittaisiin ympäris
tövaikutusten arviointiselostus, jossa esitetään 
yhtenäisesti hankkeen ja tarkasteltujen vaihto
ehtojen ympäristövaikutukset 

Arviointiselostuksesta tiedotettaisiin ja kuul
taisiin laajasti hankkeen arvioidulla vaikutus
alueella. Kuuleminen voitaisiin järjestää muun 
lain mukaisen kuulemisen yhteydessä, jos kai
killa niillä, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa, olisi mahdollisuus ilmaista 
mielipiteensä hankkeesta ja arviointiselostuk
sesta. Tämä olisi yleensä mahdollista niissä 
tapauksissa, joissa arviointiohjelmassa ja yh
teysviranomaisen siitä antamassa lausunnossa 
olisi määritetty tarkemmin hanketta koskevien 
lupamenettelyjen vireilletulojärjestys sekä se 

muun lain mukainen menettely, jonka yhtey
dessä arviointiselostuksesta tiedotettaisiin ja 
kuultaisiin. 

Arviointiselostus olisi liitettävä asianomaisen 
erityislain mukaiseen päätöksentekoaineistoon. 
Viranomainen ei saisi tehdä lupa- tai siihen 
rinnastettavaa päätöstä, ennen kuin arviointi
menettely on suoritettu. Päätöksessään viran
omaisen olisi esitettävä, miten arviointimenet
telyn tulokset on otettu huomioon asianomai
sen lain säännösten nojalla. Jos merkittävästi 
ympäristöön vaikuttavan hankkeen arviointi
menettelyä ei ole suoritettu, lääninhallitus voisi 
tällä perusteella valittaa toisen viranomaisen 
päätöksestä. Lisäksi lääninhallituksella olisi oi
keus eräissä tapauksissa määrätä hankkeen 
toteuttaminen keskeytettäväksi, jos arviointi
menettelyä ei ole suoritettu. 

Ehdotettu laki ei edellytä muutoksia viran
omaisorganisaatiossa, eikä se muuttaisi viran
omaisten voimassa olevaan lainsäädäntöön pe
rustuvaa toimivaltaa. 

Ympäristöministeriö ohjaisi ja kehittäisi ar
viointia yleisesti sekä tekisi päätöksen arvioin
timenettelyn soveltamisesta yksittäistapaukses
sa yhteysviranomaisen esityksestä. Muut minis
teriöt ohjaisivat ja kehittäisivät ympäristövai
kutusten arviointia toimialoillaan. Asetuksella 
on tarkoitus säätää, että vesi- ja ympäristöhal
linto toimisi ympäristövaikutusten arvioinnin 
asiantuntijaviranomaisena. Lääninhallitukset 
ohjaisivat ja valvoisivat arviointimenettelyn 
täytäntöönpanoa läänissä. Kunta voisi toimia 
arviointimenettelyssä hankkeesta vastaavana 
tai lausunnonantajana. Lisäksi kunnan viran
omainen käsittelisi eräitä arviointimenettelyn 
piiriin tulevia hankkeita lupaviranomaisena. 

Ehdotettu lainsäädäntö mahdollistaisi YV A
yleissopimuksen voimaansaattamisen. Siitä on 
tarkoitus säätää erikseen. 

4. Esityksen vaikutukset 

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Arviointimenettelyn piiriin tulisi asetusluon
noksessa esitetyn hankeluettelon perusteella ar
violta enintään 20 hanketta vuosittain. Muiden 
arviointimenettelyssä käsiteltävien hankkeiden 
lukumäärä olisi muutamia kymmeniä. 

Ehdotetun arviointimenettelyn soveltamisala 
ja sen edellyttämät selvitykset olisivat rinnas
tettavissa useiden Euroopan yhteisöjen jäsen-
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maiden ja Suomen tärkeimpien vientimaiden 
edellyttämien arviointimenettelyjen vaatimuk
siin. Ehdotettu menettely edistäisi siten yhtä
läisten kilpailun edellytysten muodostumista 
Suomen ja muiden maiden välillä. 

Arviointimenettelyn kustannukset hankkees
ta vastaavalle syntyisivät tiedottamisesta, kuu
luttamis~sta, selvitysten tekemisestä ja arvioin
tiselostuksen laatimisesta. 

Tiedottamisen ja kuulemisen kustannuksia 
voitaisiin pienentää silloin, kun kuuleminen 
voidaan yhdistää muun lain mukaiseen kuule
miseen. Jos hanketta olisi arvioitava toisessa 
valtiossa, tarvittavista käännöksistä aiheutuisi 
lisäkustannuksia. 

Arviointiohjelman mukaiset selvitykset olisi
vat suureksi osaksi samoja selvityksiä, joita 
edellytetään voimassa olevien lakien mukaisissa 
lupahakemuksissa tai joita tehdään hankkeiden 
suunnittelua varten. Tällöin ei muodostuisi 
merkittäviä lisäkustannuksia. Laadittavat lisä
selvitykset voisivat liittyä hankkeen vaihtoeh
tojen vertailuun sekä selvityksiin, joissa pyri
tään tarkastelemaan vaikutusten kytkeytymistä 
toisiinsa ja keskeisiä välillisiä vaikutuksia. Näi
den lisäselvitysten kustannukset vaihtelisivat 
hanketyyppien, hankkeiden ja tarkasteltavien 
vaihtoehtojen mukaan. 

Hankkeesta vastaavan kustannukset Suo
messa toteutetuissa ympäristövaikutusten arvi
oinnin kehittämishankkeissa ovat vaihdelleet 
suuresti hanketyyppien mukaan. ECE:n tie- ja 
allashankkeiden ympäristövaikutusten arvioin
tia koskevassa selvityksessä (Application of 
Environmental Impact Assessment. Highways 
and dams. ECE Environmental Series 1) on 
tarkasteltu myös kustannus- ja ajankäyttökysy
myksiä. ECE:n yhteenvedossa ympäristövaiku
tusselvitysten kustannusosuus hankkeen koko
naiskustannuksista on vaihdellut alle promilles
ta muutamaan prosenttiin. Osuus suunnittelu
kustannuksista vaihteli alle prosentista yli kym
meneneen prosenttiin. Selvityksen mukaan ym
päristövaikutusten selvittäminen ja arviointi ei 
aiheuttanut merkittävää viivästymistä suunnit
telussa ja päätöksenteossa. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
voisi eräiltä osin tuottaa säästöjä hankkeesta 
vastaavalle. Jos arviointimenettelyllä voidaan 
yhteensovittaa erilaisia näkemyksiä ja siten 
vähentää muutoksenhakua, asian käsittely 
saattaisi nopeutua merkittävästi. Kustannus
säästöjä voisi myös syntyä, jos arviointimenet
tely tuo suunnitteluvaiheessa esille toteuttamis-

kelpoisia edullisempia ratkaisuja. Haitallisten 
ympäristövaikutusten vähenemisestä tai estämi
sestä voisi myös syntyä merkittävää yhteiskun
tataloudellista säästöä. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei 
lisäisi sanottavasti hallinnon kustannuksia. Ar
viointimenettelyyn liittyvät hallinnolliset tehtä
vät hoidettaisiin pääosin nykyisillä voimava
roilla. Viranomaisten välinen yhteistyö voi 
säästää hallintokustannuksia vähentämällä 
päällekkäistä työtä. Viranomainen voisi laskut
taa hankkimistaan tarpeellisista hanketta kos
kevista selvityksistä hankkeesta vastaavaa val
tion maksuperustelain (150/92) mukaan. 

4.2 Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Suunniteltaessa arviointimenettelyyn liittyvi
en tehtävien hoitoa lähtökohtana on ollut 
hallinnon nykyinen rakenne ja viranomaisten 
nykyinen toimivalta. Vireillä olevat hallinnon 
kehittämishankkeet aiheuttavat todennäköisesti 
muutoksia ympäristöministeriössä, vesi- ja ym
päristöhallinnossa sekä lääninhallituksissa. Esi
tyksen mukaisista tehtävistä huolehtisi pää
asiassa aluehallinnon viranomainen. Mahdolli
set muutokset viranomaisorganisaatiossa voi
daan ottaa huomioon muuttamalla ehdotetun 
lain nojalla annettavaa asetusta. 

Viranomaisten ympäristövaikutusten arvi
ointiin liittyvät tehtävät lisääntyisivät lähinnä 
lääninhallituksissa sekä vesi- ja ympäristöpii
reissä. Tehtävien edellyttämät voimavarat olisi 
turvattava hallinnon sisäisin järjestelyin. 

4.3. Ympäristövaikutukset 

Ehdotukset edistäisivät ympäristövaikutus
ten huomioon ottamista hankkeiden suunnitte
lussa ja parantaisivat niiden yhtenäistä tarkas
telua tehtäessä lupapäätöksiä ja muita ratkai
suja. Näin pyritään ehkäisemään haitallisten 
ympäristövaikutusten syntymistä. 

Lakiehdotukseen sisältyvä yleinen selvitys
velvollisuus koskisi sekä viranomaisia että 
hankkeesta vastaavia. Kyseessä olisi yleinen 
velvoite arvioida ja ottaa huomioon ympäris
tövaikutuksia silloinkin, kun ne eivät liity 
arviointimenettelyssä käsiteltävään hankkee
seen. 

Lakiehdotusten vaikutukset kohdistuvat pit
källe aikavälille ja luovat osaltaan edellytyksiä 
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ympäristön laadun parantamiselle ja ympäris
tön käyttöä koskevan ohjauksen edelleen ke
hittämiselle. 

4.4. Vaikutukset kansalaisten asemaan 

Ehdotettu laki lisäisi kansalaisten ja kansa
laisryhmien mahdollisuuksia saada ennakolta 
tietoa hankkeista. Samalla se parantaisi edelly
tyksiä osallistua hankketta koskevaan suunnit
teluun ja päätöksentekoon. Säännökset mah
dollistavat osallistumismenettelyjen kehittämi
sen. Myös toisen valtion kansalaisilla ja yhtei
söillä olisi oikeus osallistua ympäristövaikutus
ten arviointimenettelyyn, jos hankkeella on 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaiku
tuksia Suomen rajojen ulkopuolella. 

5. Asian valmistelu 

Sisäasiainministeriö asetti 1981 työryhmän 
selvittämään ympäristövaikutusten arvioinnin 
kehittämistä. Työryhmä esitti mietinnössään 
(komiteanmietintö 1982:46) erääksi tavoitteeksi 
menettelytapojen vakiinnuttamisen tarkista
maila voimassa olevaa käytäntöä. Työryhmän 
suosituksia on sovellettu eräissä kokeiluhank
keissa, kuten Sokiin kaivoshankkeessa (ympä
ristöministeriön ympäristönsuojeluosaston työ
ryhmän mietintö 48/1989), valtatie 3:n linjaus
vaihtoehtojen tarkastelussa (ympäristöministe
riön ympäristönsuojeluosaston sarja C/36/1988) 
sekä kuntien ympäristövaikutusten arviointi
hankkeessa (Ympäristövaikutusten arviointi 
kunnissa, Suomen Kaupunkiliitto, julkaisut 
679 ja 678). 

Valtioneuvoston 1988 antaman ympäristöpo
liittisen selonteon sekä ympäristön ja kehityk
sen Suomen toimikunnan mietinnön (komi
teanmietintö 1989:9) mukaan ympäristön olen
naista muuttamista koskeviin hankkeisiin ja 
suunnitelmiin on tarkoitus liittää asianmukai
nen ympäristövaikutusten arviointi. Taloudelli
sen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) 
1988 antamassa arviossa Suomen ympäristö
politiikasta vuosina 1986-1987 (ympäristömi
nisteriön ympäristönsuojeluosaston sarja 
A/7211988) ehdotetaan, että ympäristövaikutus
ten arviointiprosessi otettaisiin Suomessa käyt
töön. 

Ympäristöministeriö asetti 9 päivänä syys
kuuta 1991 työryhmän (YV A 92 -työryhmä), 

jonka tehtävänä oli selvittää ne lainsäädännöl
liset, hallinnolliset ja muut toimet Suomessa, 
joita EY:n YV A-direktiivin toimeenpano ja 
ECE:n YV A- yleissopimuksen voimaansaatta
minen edellyttävät. 

Työryhmä luovutti mietintönsä 16 päivänä 
kesäkuuta 1992. Mietinnöstä pyydettiin laajalti 
lausunnot eri tahoilta, kuten keskeisiltä viran
omaisilta sekä eräiltä tuomioistuimilta, kuntien 
keskusjärjestöiltä, eräiltä tutkimuslaitoksilta ja 
korkeakouluilta, työmarkkinajärjestöiltä, ym
päristön- ja luonnonsuojelujärjestöiltä sekä 
eräiltä muilta järjestöiltä. 

Valtaosa lausunnonantajista piti ehdotettua 
lainsäädäntöä tarpeellisena. Useissa lausun
noissa esitettiin kuitenkin muutoksia ehdotuk
sen yksityiskohtiin. Valtioneuvoston kanslia, 
oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, liikenne
ministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ope
tusministeriö ja työministeriö hyväksyivät eh
dotuksen tai esittävät siihen täydennyksiä. Li
säyksiksi esitettiin muun muassa eri osapuolten 
osallistumisoikeuden vahvistamista vuorovai
kutteista osallistumista kehittämällä ja valitus
mahdollisuuksia lisäämällä, kunnan aseman 
vahvistamista lausunnonantajana sekä ympä
ristövaikutus-käsitteen laajentamista. 

Ulkoasiainministeriön mukaan ehdotus täyt
tää YV A-yleissopimuksen asettamat vaatimuk
set kansallisen arviointimenettelyn osalta. Puo
lustusministeriöllä ei ollut huomautettavaa esi
tykseen. 

Valtiovarainministeriö, kauppa- ja teollisuus
ministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä 
eräät teollisuuden etujärjestöt ehdottivat lau
sunnoissaan hankeluettelon supistamista sekä 
tarkennuksia arviointimenettelyn sovittamiseen 
voimassa olevien lakien mukaisiin menettelyi
hin sekä osittain myös pitäytymistä voimassa 
olevassa lainsäädännössä. 

Lausunnoista on ympäristöministeriössä teh
ty tiivistelmä. Hallituksen esitys perustuu työ
ryhmän ehdotukseen ja siitä saatuihin lausun
toihin. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

6.1. Riippuvuus eräistä uudistussuunnitelmista 

Maankäytön ohjauksen uudistamistyö on 
vireillä ympäristöministeriössä. Asiaa valmistel
lut työryhmä jätti mietintönsä ympäristöminis-
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teriölle maaliskuussa 1993 (ympäristöministe
riö, kaavoitus- ja rakennusosasto, työryhmän 
raportti 1993:1 ). Uudistettu ohjausjärjestelmä 
on tarkoitus toteuttaa vuoden 1994 loppuun 
mennessä. 

Sähkölain ja yleisistä teistä annetun lain 
kokonaisuudistukset ovat vireillä. Toteutues
saan uudistukset vaikuttanevat eräiden hank
keiden ympäristövaikutusten arvioinnin järjes
tämiseen. Lisäksi vesilupatoimikunta on jättä
nyt mietintönsä oikeusministerölle maaliskuus
sa 1993 (komiteanmietintö 1993:13). Mietin
nössä ehdotetaan vesilain säännösten tarkista
mista katselmustoimituksen sekä säännöstely
ja rakentamislupien ehtojen osalta. Toteutues
saan vesilain muutokset saattavat vaikuttaa 
eräiden hankkeiden ympäristövaikutusten arvi
oinnin järjestämiseen. 

Valtioneuvosto teki 17 päivänä kesäkuuta 
1993 periaatepäätöksen toimenpiteistä kes
kushallinnon ja aluehallinnon uudistamiseksi. 
Periaatepäätöksen mukaan ympäristöhallinto 
kootaan aluetasolla ympäristöministeriön alai
siksi aluekeskuksiksi yhdistämällä vesi- ja ym
päristöpiirit ja lääninhallituksen ympäristöteh-

tävät sekä sen mukaan kuin erikseen tarkem
min määritellään ympäristöterveydenhuollon 
tehtävät. Aluekeskukset ovat asianomaisilta 
osin maa- ja metsätalousministeriön ja sosiaali
ja terveysministeriön ohjauksessa. Kaavoituk
sen osalta uudistus toteutetaan ottaen huo
mioon vireillä oleva rakennuslain muutos. 
Muutokset toteutetaan viimeistään vuonna 
1995. 

Vesi- ja ympäristöhallituksesta muodoste
taan viimeistään vuonna 1995 tutkimus- ja 
kehittämiskeskus, jolla ei ole hallinnollisia oh
jaustehtäviä, lukuun ottamatta asiantuntijaoh
jausta. 

6.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista 

Ehdotetut lait liittyvät Euroopan talousalu
eesta tehdyn sopimuksen ja Yhdistyneiden kan
sakuntien Euroopan talouskomissiossa valtioi
den rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvi
oinnista hyväksytyn yleissopimuksen voimaan
saattamiseen. Ne voidaan saattaa voimaan jo 
ennen YV A-yleissopimuksen voimaantuloa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki ympäristövaikutusten arviointi
menettelystä 

luku. Lain tavoite ja määritelmät 

1 §. Tavoite. Pykälän 1 momentin mukaan 
lakiehdotuksen tavoitteena on lisätä ja paran
taa ympäristöä koskevaa tietoa päätöksenteos
sa ja suunnittelussa ja edistää viranomaisten, 
kansalaisten ja yhteisöjen mahdollisuuksia 
osallistua suunnitteluun. Näin pyritään ehkäi
semään haitallisten ympäristövaikutusten syn
tyminen sekä sovittamaan yhteen eri näkökul
mia ja tavoitteita. Tämä tukee kestävän kehi
tyksen toteuttamista. 

Ehdotettu laki muodostaisi keskeisen osan 
sitä kansallista lainsäädäntöä, joka on tarpeen 
ETA-sopimukseen liittyvän YV A-direktiivin 
sekä YK:nEuroopan talouskomissiossa hyväk
sytyn YV A-yleissopimuksen noudattamiseksi. 

Ympäristövaikutusten arviointia koskevia vel
voitteita asetetaan eräissä muissakin kansain
välisissä sopimuksissa. Tässä laissa ehdotettu 
arviointimenettely sekä ympäristöministeriölle 
säädetty yhteydenpitotehtävä valtioiden rajat 
ylittävien vaikutusten arviointimenettelyssä 
täyttäisivät kansalliselle menettelylle YV A-di
rektiivissä ja -yleissopimuksessa asetettavat 
vaatimukset. 

Milloin Suomea velvoittavan muun kansain
välisen sopimuksen kuin YV A-yleissopimuksen 
toimeenpano edellyttää, että Suomessa toteu
tettavan hankkeen ympäristövaikutusten arvi
ointimenettely järjestetään yhteistyössä toisen 
valtion kanssa, sovelletaan ehdotettua lakia 
siten kuin 3 luvussa säädetään. 

2 §. Määritelmät. Laissa määriteltäisiin ym
päristövaikutusten arvioinnissa käytettävät kes
keiset käsitteet: 

Ympäristövaikutus. Määritelmä vastaisi sisäl
löltään YVA-direktiivin ja -yleissopimuksen 
määritelmiä. Hankkeen ja sen toiminnan vai-
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kutukset voivat olla välittömiä tai välillisiä. 
Vaikutuksen määritelmä perustuu laajaan ym
päristökäsitteeseen, johon sisältyvät vaikutuk
set myös ihmisten terveyteen, viihtyvyyteen ja 
elinoloihin sekä kulttuuriperintöön, yhdyskun
tarakenteeseen ja luonnonvarojen hyödyntämi
seen. 

Arviointimenettely. Ympäristövaikutusten ar
viointimenettelyllä tarkoitettaisiin ehdotetun 
lain mukaista menettelyä, jossa laaditaan arvi
ointiohjelma ja arviointiselostus sekä tiedote
taan ja kuullaan niistä viranomaisia sekä kan
salaisia ja yhteisöjä, joiden oloihin tai etuihin 
hanke saattaa vaikuttaa. Menettely täyttäisi 
YVA-direktiivin ja -yleissopimuksen vaatimuk
set. Siinä arvioitaisiin merkittävästi ympäris
töön vaikuttavien hankkeiden ympäristövaiku
tukset 

Arviointiohjelma. Ympäristövaikutusten arvi
ointiohjelmalla tarkoitettaisiin hankkeesta vas
taavan laatimaa suunnitelmaa siitä, miten 
hankkeen ja sen alustavien vaihtoehtojen ym
päristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan. 
Arviointiohjelma olisi lähinnä työohjelma arvi
ointimenettelyn toteuttamiseksi. Sen perusteella 
arviointimenettely sovitettaisiin yhteen muun 
lain mukaisiin menettelyihin. Asetuksella on 
tarkoitus säätää sen sisällöstä tarkemmin. 

Arviointiselostus. Ympäristövaikutusten arvi
ointiselostuksella tarkoitettaisiin yhtenäistä esi
tystä hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäris
tövaikutuksista. Se sisältäisi myös arvion nii
den merkittävyydestä. Arviointiselostus perus
tuisi selvityksiin, jotka on tehty arviointiohjel
man ja yhteysviranomaisen ohjelmasta anta
man lausunnon pohjalta. Selostuksen 
vähimmäissisällöstä on tarkoitus säätää asetuk
sella. 

Hankkeesta vastaava. Hankkeesta vastaaval
la tarkoitettaisiin toiminnanharjoittajaa tai sitä, 
joka muutoin on vastuussa laissa tarkoitetun 
hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta. 
Hankkeesta vastaava voisi olla myös valtion ja 
kunnan viranomainen. 

Yhteysviranomainen. Yhteysviranomaisella 
tarkoitettaisiin asetuksella säädettävää viran
omaista, joka huolehtii siitä, että arviointime
nettely järjestetään. Asetuksella on tarkoitus 
säätää yhteysviranomaisesta ja sen tehtävistä. 

3 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Hankkei
den ympäristövaikutusten selvittämistä edelly
tetään muun muassa vesilaissa, rakennuslaissa, 
ympäristölupamenettelylaissa ja laeissa, joissa 
tarkoitettuihin lupa- ja vastaaviin päätöksiin 

sovelletaan ympäristölupamenettelylakia, sekä 
ydinenergialaissa. Pykälä sisältäisi yleisen peri
aatteen siitä, että lakia sovellettaessa käytetään 
hyväksi hankkeesta ja sen ympäristövaikutuk
sista muussa yhteydessä tehdyt selvitykset. Ar
viointiohjelmassa sovitettaisiin yhteen eri lakien 
mukaiset selvitysvaatimukset. Esimerkiksi kaa
voituksen ja tieverkkosuunnittelun yhteydessä 
tehdään yleensä selvityksiä, joita voidaan hyö
dyntää myöhemmin hankkeen ympäristövaiku
tusten arvioinnissa. Näissä suunnittelujärjestel
missä on muun muassa voitu arvioida eräitä 
vaihtoehtoja, joita tämän vuoksi ei enää ole 
tarpeen tarkastella arviointimenettelyssä. 

Arviointimenettely helpottaisi muiden lakien 
mukaisten lupahakemusten tai vastaavien asia
kirjojen laadintaa. Arviointiselostukseen sisäl
tyviä selvityksiä hankkeen ympäristövaikutuk
sista käytettäisiin hyväksi hanketta koskevissa 
lupa- tai vastaavissa menettelyissä. Näin vältyt
täisiin päällekkäisten selvitysten laatimiselta. 
Tästä säädettäisiin erikseen tässä esityksessä 
ehdotettavissa rakennuslain 7 a §:ssä, vesilain 
16 luvun 1 a §:n 1 momentissa, ympäristölupa
menettelylain 6 §:n 2 momentissa, kemikaalilain 
33 a §:n 1 momentissa, maa-aineslain 5 §:n 3 
momentissa, kaivoslain 23 a §:n 1 momentissa, 
sähkölain 24 §:n 5 momentissa, yleisistä teistä 
annetun lain 25 a §:n 1 momentissa, ilmailulain 
30 a §:n 1 momentissa, kiinteän omaisuuden ja 
erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 
5 §:n 3 momentissa, yksityismetsälain 2 a §:ssä 
ja metsänparannuslain 2 §:n 3 momentissa. 

2 luku. Arviointimenettely 

4 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentin mu
kaan arviointimenettelyä sovellettaisiin aina 
sellaisiin hankkeisiin, joilla luonteensa vuoksi 
saattaa olla merkittäviä haitallisia ympäristö
vaikutuksia. Näistä hankkeista säädettäisiin 
tarkemmin asetuksella. 

Lain nojalla annettavana asetuksella on tar
koitus vahvistaa hankeluettelo, johon kuuluvi
en hankkeiden ympäristövaikutukset aina sel
vitettäisiin ja arvioitaisiin arviointimenettelyssä. 
Tällaisia hankkeita olisivat esimerkiksi ydinvoi
malaitokset, öljynjalostamot, massa-, paperi- ja 
kartonkitehtaat, suurehkot satamahankkeet, 
moottoritiet, raskaan liikenteen lentokentät, 
joiden pääkiitorata on vähintään 2 100 metriä 
pitkä, merkittävät ongelmajätelaitokset, laajat 
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vesistöjen säännöstelyhankkeet, suuret jätevesi
en käsittelylaitokset, merkittävät pohjavedenot
tohankkeet ja hankkeet, joilla muutetaan laa
joja yhtenäiseksi katsottavia metsä-, suo- tai 
kosteikkoalueita pysyväisluonteisesti. 

Asetuksella säädettävä hankeluettelo perus
tuisi pääosaltaan YVA-direktiivin ja -yleissopi
muksen luetteloihin, joista poikettaisiin eräiltä 
osin. Poikkeukset perustuisivat Suomen luon
non erityispiirteisiin ja kestokykyyn, kokemuk
seen hankkeiden ympäristövaikutusten merkit
tävyydestä sekä ennakkovalvonnan nykykäy
täntöön. Hankeluettelossa olisi myös hankkei
ta, joita Suomessa ei ilmeisesti toteuteta, mutta 
joiden arviointivelvoitteisiin olisi varauduttava 
YV A-yleissopimuksen ja -direktiivin takia. Täl
lainen hanke olisi esimerkiksi merellä tapahtu
va hiilivedyn tuotanto. 

YV A-direktiivin liitteessä 2 on lueteltu hank
keita, joita käsitellessään viranomainen harkit
see yksittäistapauksessa, edellytetäänkö vaiku
tusten arviointia. EY:n komissio on edellyttä
nyt EY:n jäsenmailta, että liitteen 2 hankkeet 
voidaan tarvittaessa käsitellä vastaavassa me
nettelyssä kuin ne hankkeet, jotka on lueteltu 
YV A-direktiivin liitteessä 1. 

Pykälän 2 momentin mukaan lakia sovellet
taisiin lisäksi tapauskohtaisesti muuhun hank
keeseen tai jo toteutetun hankkeen olennaiseen 
muutokseen, jonka ympäristövaikutukset muo
dostuvat todennäköisesti merkittäviksi ja olisi
vat siten rinnastettavissa tämän pykälän 1 
momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaiku
tuksiin. 

Asetuksella ei ole mahdollista vahvistaa en
nakolta riittävän yksiselitteisesti niitä hankkei
ta, joilla niiden laadusta ja laajuudesta johtuen 
saattaisi olla merkittäviä haitallisia vaikutuk
sia. Tämän vuoksi pykälän 2 momentiksi eh
dotetaan säännöstä, jonka mukaan harkittaes
sa tapauskohtaisesti hankkeen suhdetta ympä
ristövaikutusten arviointimenettelyyn lähtö
kohtana olisivat 1 momentissa tarkoitettujen 
hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavat merkit
tävät haitalliset ympäristövaikutukset Har
kinnassa annettaisiin erityistä merkitystä hank
keen laadulle, laajuudelle, sijainnille, hankkeen 
ja muun hankkeen mahdollisille yhteisvaiku
tuksille sekä 2 §:ssä tarkoitetuille ympäristövai
kutuksille. Nämä hankkeet voivat olla hanke
tyypiltään erilaisia tai eräissä tapauksissa sa
mantyyppisiä mutta pienempiä kuin asetukses
sa säädettävän hankeluettelon hankkeet. Tällä 
perusteella arviointimenettelyyn voisivat tulla 

esimerkiksi eräät teollisuuslaitokset, veden kau
kokuljettamiseen rakennettavat runkoputket, 
siltahankkeet, metsäautotiet ja laskettelukes
kukset. 

5 §. Poikkeukset soveltamisalasta. Pykälän 
mukaan arviointimenettelyä ei sovellettaisi, 
jollei 3 luvun säännöksistä muuta johdu, 4 §:n 
2 momentissa tarkoitettuun hankkeeseen tai 
hankkeen olennaiseen muutokseen, jos vaiku
tukset on selvitetty muun lain mukaisessa 
menettelyssä tässä laissa tarkoitetulla tavalla ja 
kuuleminen on järjestetty siten, että on kuultu 
kansalaisia, viranomaisia ja yhteisöjä, joiden 
oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. 
Tällainen hanke voisi olla esimerkiksi hanke, 
joka on suunniteltu yksityiskohtaisen kaavoi
tuksen yhteydessä. Kuitenkin aina, kun hank
keella on todennäköisesti valtion rajat ylittäviä 
vaikutuksia, arviointimenettelyä olisi sovellet
tava siten kuin 3 luvussa säädetään. 

6 §. Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta. 
Pykälän 1 momentin mukaan ympäristöminis
teriö tekisi päätöksen siitä, että 4 §:n 2 momen
tin mukaisen hankkeen ympäristövaikutukset 
selvitetään arviointimenettelyssä. Ympäristömi
nisteriö tekisi päätöksen yhteysviranomaisen 
esityksestä. Yhteysviranomaisen olisi kuultava 
hankkesta vastaavaa ja liitettävä esitykseen 
tämän kanta. Päätös olisi tehtävä mahdollisim
man pian sen jälkeen, kun ympäristöministeriö 
on saanut riittävät tiedot hankkeesta. Tästä on 
tarkoitus säätää tarkemmin asetuksella. 

Hankkeet voisivat tulla yhteysviranomaisen 
tietoon eri tavoin. Tämän lain 16 §:ssä tarkoi
tettu viranomaisten yhteistyövelvoite varmistai
si osaltaan tiedonkulkua yhteysviranomaiselle. 
Yhteysviranomaisen olisi oltava etukäteen yh
teydessä muihin viranomaisiin, kuntiin sekä 
seutukaavoituksesta vastaaviin kuntainliittoi
hin esimerkiksi arvokkaiden ja herkästi vauri
oituvien alueiden ja alueellisesti ongelmallisten 
hankkeiden määrittämiseksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan yhteysviran
omainen antaisi tarvittaessa hankkeesta vastaa
valle lausuntonsa siitä, että 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuun hankkeeseen ei sovelleta arvioin
timenettelyä. Menettelyä ei sovellettaisi, jos 
hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset eivät 
ole merkittäviä tai vaikutukset on riittävästi 
selvitetty ja kaikille niille, joiden oloihin ja 
etuihin hanke saattaa vaikuttaa, on varattu 
tilaisuus esittää mielipiteensä jonkin muun lain 
mukaisessa menettelyssä. 

Pykälän 3 momentin mukaan kauppa- ja 
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teollisuusministeriö huolehtisi pykälän 1 ja 2 
momentin mukaisista tehtävistä ydinenergia
laissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevien 
hankkeiden osalta. Ydinenergialaissa tarkoite
tut ydinlaitokset kuuluisivat pääsäännön mu
kaan tämän lain nojalla annettavan asetuksen 
hankeluetteloon. Näiden hankkeiden suunnitte
lussa sovellettaisiin aina arviointimenettelyä. 
Hankkeiden muutoksetkin saattavat aiheuttaa 
merkittäviä ympäristövaikutuksia, jolloin nii
hin olisi viranomaisen päätöksen perusteella 
sovellettava arviointimenettelyä. Kauppa- ja 
teollisuusministeriö valmistelee ydinenergialain 
mukaisen päätöksen ja ottaa kantaa myös 
ympäristövaikutusten selvitystarpeeseen sekä 
pyytää tarpeelliset lausunnot asiasta. Tämän 
vuoksi on tarkoituksenmukaista, että ministe
riö harkitsisi ydinlaitoksen rakentamisen to
dennäköisten vaikutusten merkittävyyttä ja 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tar
peellisuutta. 

7 §. Arvioinnin ajankohta. Pykälän 1 momen
tin mukaan hankkeen ympäristövaikutukset 
olisi selvitettävä ennen kuin ryhdytään hank
keen toteuttamiseksi ympäristövaikutusten 
kannalta olennaisiin toimiin. Hankkeen toteut
tamisen kannalta olennaisina toimina pidettäi
siin erityisesti sellaisia toimia, joiden vuoksi 
ympäristöä on vaikea palauttaa ennalleen. Ar
viointimenettely olisi toteutettava suunnittelun 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta 
ympäristövaikutuksia koskeva tieto olisi käy
tettävissä tehtäessä hanketta koskevia viran
omaispäätöksiä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
arviointi on suoritettava kuitenkin viimeistään 
ennen 13 §:ssä tarkoitetun päätöksen tekemistä. 
Tavoitteena on, että arviointiselostus yleensä 
esitettäisiin osana lupahakemusasiakirjoja tai, 
jos hanke ei edellytä lupahakemusta, hanketta 
koskevassa suunnitteluasiakirjassa. 

8 §. Arviointimenettelyn aloittaminen. Pykälän 
1 momentin mukaan hankkeesta vastaavan 
olisi toimitettava arviointiohjelma yhteysviran
omaiselle. Arviointiohjelma toimitettaisiin yh
teysviranomaiselle suunnittelun mahdollisim
man varhaisessa vaiheessa hankkeen muu val
mistelu huomioon ottaen. Arviointiohjelmasta 
annettavassa yhteysviranomaisen lausunnossa 
määriteltäisiin, mitä seikkoja arviointimenette
lyssä on selvitettävä, ovatko mahdollisesti 
muussa yhteydessä tehdyt selvitykset riittäviä 
sekä kuinka arviointimenettely muutoin liite
tään hankkeeseen sovellettaviin erityislakien 

mukaisiin menettelyihin. Arviointiohjelman si
sällöstä on tarkoitus säätää tarkemmin asetuk
sella. 

Arviointiohjelman olisi oltava havainnollinen 
ja yleistajuinen. Siitä olisi käytävä ilmi riittä
vällä tarkkuudella, missä suunnitteluvaiheessa 
hanke on, mitä selvityksiä on tehty tai suunni
teltu tehtäväksi sekä mitä lupia ja muita niihin 
rinnastettavia päätöksiä hanke edellyttää. Ar
viointiohjelmassa olisi lisäksi esitettävä pääpiir
teiset tiedot hankkeesta. Lisäksi siinä olisi 
oltava hankkeesta vastaavan ehdotus vireillä
otosta ilmoittamisen ajankohdasta ja sisällöstä 
sekä tarvittaessa tiedot hankkeesta vastaavan 
kilpailuasemaan vaikuttavista seikoista. 

Arviointiohjelmassa esitettäisiin myös tar
peellisessa määrin hankkeen mahdolliset toteut
tamisvaihtoehdot. Ohjelmien ja suunnitelmien 
kuten kaavoituksen, tieverkkosuunnittelun ja 
energiapoliittisen suunnittelun yhteydessä ta
pahtuva vaihtoehtojen tarkastelu olisi viran
omaisten tehtävä, eikä sitä edellytettäisi hank
keen arviointimenettelyssä. 

Koska arviointiohjelmaa saattaa olla tarve 
tarkistaa hankkeen suunnittelun ja vaikutusten 
selvittämisen edetessä, sitä ei säädettäisi vah
vistettavaksi. Tarkistukset ja poikkeamiset yh
teysviranomaisen arviointiohjelmasta antamas
ta lausunnosta olisi tarpeen mukaan perustel
tava arviointiselostuksessa. 

Pykälän 2 momentin mukaan yhteysviran
omaisen olisi ilmoitettava hankkeen vireillä
otosta, jos hankkeella voi olla huomattava 
vaikutus laajalla alueella tai lukuisten henkilöi
den oloihin, ellei ilmoittamista ole pidettävä 
ilmeisen tarpeettomana sen vuoksi, että hank
keesta on jo muussa yhteydessä tiedotettu 
riittävästi niille, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa. Tällainen tilanne voi olla 
esimerkiksi kaavoituksessa, ydinenergialain 
mukaisen periaatepäätöshakemuksen käsitte
lyssä tai tiesuunnittelussa, jossa suunnittelun 
aloittamisesta tiedotetaan hallintomenettelylain 
(598/82) 13 §:n mukaisesti. 

Arviointiohjelman vireilläotosta tiedotettai
siin niille, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa. Näin varattaisiin kansalaisil
le ja yhteisöille mahdollisuus saada riittävän 
varhain tieto hankkeesta sekä siitä, miten 
hankkeesta ja sen vaikutuksista on mahdolli
suus esittää mielipiteitä. 

VireilläoJosta voisi ilmoittaa myös muu vi
ranomainen kuin yhteysviranomainen. Tästä 
säädettäisiin tarkemmin asetuksella. Asetukset-
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la on tarkoitus säätää, että yhteysviranomainen 
voisi siirtää tiedottamistehtävät toiselle viran
omaiselle. Erityisesti tiehankkeiden suunnitte
lussa, johon jo käytännössä kuuluu laaja tie
dottaminen, on tarkoituksenmukaista, että 
myös arviointiohjelmasta tiedottaminen hoidet
taisiin samalla tavalla kuin muu hanketta 
koskeva tiedottaminen. 

Pykälän 3 momentin mukaan vireilläolosta 
ilmoittamisen ajankohta ja sisältö olisi määri
tettävä siten, että hankkeesta vastaavan kilpai
luasemaa ei vaaranneta. Samalla olisi otettava 
huomioon mitä jäljempänä 3 luvussa säädetään 
valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuk
sista. 

Kilpailuasemaan vaikuttavina seikkoina olisi 
otettava huomioon tilanteet, joissa hanketta 
koskevien tietojen julkistaminen varhaisessa 
vaiheessa saattaisi vaarantaa hankkeesta vas
taavan taloudellisen aseman ja liike- ja ammat
tisalaisuuden. Yhteysviranomaisen ja hank
keesta vastaavan olisi sovittava ilmoittamisen 
ajankohdasta ja sisällöstä pitäen lähtökohtana 
hankkeesta vastaavan esittämää arviota ilmoit
tamisen varhaisimmasta mahdollisesta ajan
kohdasta sekä ilmoituksen sisällöstä. 

Yhteysviranomainen harkitsisi arviointiohjel
man perusteella, onko hankkeella todennäköi
sesti valtion rajat ylittäviä merkittäviä haitalli
sia ympäristövaikutuksia. Jos tällaiset vaiku
tukset olisivat todennäköisiä, yhteysviranomai
sen olisi toimitettava arviointiohjelma viipy
mättä ympäristöministeriölle YV A-yleissopi
muksen mukaista toiselle valtiolle ilmoittamista 
varten siten kuin 3 luvussa säädetään. Yleisso
pimus edellyttää, että ilmoitus toiselle valtiolle 
tehtäisiin ennen arviointiselostuksen laatimista. 
Hankkeesta vastaavan käytössä olisi tarvittaes
sa myös toisella valtiolla olevat tiedot vaiku
tusalueesta. 

Ilmoituksessa olisi mainittava, mistä asiassa 
on kysymys ja miten siitä voidaan esittää 
mielipiteitä. Ilmoituksen perusteella pyydettäi
siin myös lausunnot arviointiohjelman kannal
ta keskeisiltä viranomaisilta. Lausunnot olisi 
pyydettävä ainakin hanketta käsitteleviltä lupa
viranomaisilta ja todennäköisen vaikutusalueen 
kunnilta. Kun lupaviranomaisena on vesioike
us, lausunnonantajana toimisi käytännössä 
yleensä asianomainen vesi- ja ympäristöpiiri. 
Muita lausunnonantajia voisivat olla viran
omaiset, jotka jonkin muun säädöksen nojalla 
käsittelevät hankkeeseen liittyvää asiaa. Tarvit-
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taessa voitaisiin arviointiohjelmasta kuulla asi
antuntijoita. 

Ilmoituksen sisältöä harkitessaan viranomai
sen on otettava huomioon 20 §:n säännökset 
vaitiolovelvollisuudesta. 

9 §. Yhteysviranomaisen lausunto. Pykälän 1 
momentin mukaan yhteysviranomainen antaisi 
arviointiohjelmasta lausuntonsa hankkeesta 
vastaavalle. Yhteysviranomaisen olisi lausun
nossaan otettava kantaa niihin selvitystarpei
siin, joita on esitetty 8 §:n mukaan annetuissa 
lausunnoissa ja mielipiteissä. Esitetyt mielipi
teet ja lausunnot annettaisiin tiedoksi hank
keesta vastaavalle. 

Yhteysviranomaisen olisi lausunnon anta
mista varten tarvittaessa neuvoteltava muiden 
asianomaisten viranomaisten kanssa siitä, kuin
ka tämän lain edellyttämien selvitysten hank
kiminen sekä niistä tiedottaminen ja kuulemi
nen järjestetään. Neuvotteluissa sovittaisiin 
myös siitä, kuinka arviointimenettely ja siihen 
liittyvä tiedottaminen ja kuuleminen sovitetaan 
hanketta koskeviin muun lain mukaisiin me
nettelyihin. 

Lausunto toimitettaisiin 2 momentin mu
kaan tiedoksi asianomaisille viranomaisille. 

Pykälän 3 momentin mukaan hankkeesta 
vastaavalla olisi oikeus saada yhteysviranomai
selta tämän hallussa olevat hankkeen ympäris
tövaikutusten arvioinnin kannalta tarpeelliset 
tiedot. Hankkeen ympäristövaikutusten arvi
ointivelvollisuus on kuitenkin hankkeesta vas
taavalla. Valtion viranomainen voisi veloittaa 
valtion maksuperustelain (150/92) mukaisesti 
hankkeesta vastaavaa viranomaisen suoritteista 
aiheutuneista kustannuksista. 

10 §. Arviointiselostus. Pykälän 1 momentin 
mukaan hankkeesta vastaava selvittäisi arvioin
tiohjelmansa ja yhteysviranomaisen siitä anta
man lausunnon pohjalta hankkeen ja sen vaih
toehtojen vaikutukset ja laatisi arviointiselos
tuksen. Arviointiselostus olisi hankkeesta vas
taavan yhtenäinen esitys hankkeen ympäristö
vaikutuksista. Sen olisi oltava havainnollinen ja 
yleistajuinen. 

Arviointiselostus olisi toimitettava yhteysvi
ranomaiselle ja liitettävä muiden lakien mukai
siin lupahakemuksiin tai vastaaviin suunnitte
luasiakirjoihin. Jos arviointiselostuksesta ei ole 
tässä vaiheessa kuultu 11 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla, yhteysviranomaisen siitä 12 §:n mukaan 
antama lausunto sekä muut lausunnot ja mie
lipiteet voitaisiin liittää asiakirjoihin myöhem-
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min, kuitenkin ennen hanketta koskevan pää
töksen tekemistä. 

Pykälän 2 momentin mukaan arviointiselos
tuksen sisällöstä säädetään tarkemmin asetuk
sella. Tarkoituksena on, että arviointiselostus 
täyttäisi YV A-direktiivin ja -yleissopimuksen 
mukaiset vaatimukset. Sisältöä koskeva sään
nös olisi kuitenkin joustava, koska hankkeet 
ovat hyvin eri tyyppisiä. Hankkeiden erityis
piirteet olisi otettava huomioon siten, että 
arviointiselostus laadittaisiin osana hankkeen 
muuta suunnittelua. Arviointiselostuksessa esi
tettäisiin hanke ja sen mahdolliset vaihtoehdot, 
tarvittaessa hankkeen toteuttamatta jättäminen 
mukaan luettuna, ja ne selvitykset, joihin arvi
ointiselostuksessa esitetyt päätelmät perustu
vat. Lisäksi esitettäisiin ne toimenpiteet, joilla 
voidaan estää, vähentää tai lieventää haitallisia 
vaikutuksia sekä seurantaohjelma. Arvioin
tiselostukseen kuuluisi myös havainnollinen ja 
yleistajuinen yhteenveto. 

11 §. Arviointiselostuksesta kuuleminen. Pykä
län 1 momentin mukaan yhteysviranomaisen 
olisi huolehdittava siitä, että arviointiselostuk
sesta tiedotetaan kuuluttamalla siitä hankkeen 
todennäköisenä vaikutusalueella ja siitä, että 
arviointiselostuksesta pyydetään tarvittavat 
lausunnot ja varataan mahdollisuus esittää 
mielipiteitä. Ainakin kansalaisille ja yhteisöille, 
joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikut
taa, olisi varattava mahdollisuus esittää mieli
piteensä arviointiselostuksesta ja siinä yhtey
dessä hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja selvi
tysten riittävyydestä. Lausunto olisi pyydettävä 
ainakin vaikutusalueen kunnilta ja niiltä, jotka 
ovat antaneet lausunnon arviointiohjelmasta 
8 §:n mukaisesti. Tiedottaminen voitaisiin hoi
taa järjestämällä kuulemistilaisuus silloin, kun 
vaikutukset ovat laajoja ja hankkeeseen koh
distuu erityistä mielenkiintoa. 

Pykälän 2 momentin mukaan arviointiselos
tuksesta tiedottaminen ja kuuleminen olisi jär
jestettävä, mikäli se on mahdollista, hanketta 
koskevassa muussa laissa edellytetyn tiedotta
misen ja kuulemisen yhteydessä. Tämä voisi 
tulla kyseeseen, jos muussa laissa säädettyä 
tiedottamista ja kuulemista ei ole vielä järjes
tetty ja arviointiselostuksesta kuuleminen voi
taisiin järjestää tässä yhteydessä riittävän var
haisessa vaiheessa ottaen huomioon hanketta 
koskevat muut menettelyt. Ajankohdalla on 
tärkeä merkitys sen vuoksi, että arviointiselos
tus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausun
to olisi oltava viranomaisen käytössä ennen 

kuin tehdään hanketta koskeva 13 §:ssä tarkoi
tettu lupa- tai siihen rinnastettava päätös. 
Tällainen menettelyjen yhdistäminen keventäisi 
ja jouduttaisi hanketta koskevaa viranomais
käsittelyä ja lähentäisi ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä varsinaisiin lupamenettelyi
hin. 

Arviointiohjelmassa ja yhteysviranomaisen 
siitä antamassa lausunnossa olisi esitettävä, 
kuinka edellä tarkoitettu yhteensovittaminen 
järjestetään. Tavoitteena on kytkeä arviointi
menettely hankkeen toteuttamisen kannalta 
keskeisiin lupa- tai muihin menettelyihin. 

Jos arviointiselostuksesta tiedottaminen ja 
kuuleminen yhdistetään edellä tarkoitetulla ta
valla muun lain mukaiseen kuulemiseen, siinä 
on noudatettava mitä pykälän 1 momentissa 
säädetään. Tämä on tarpeen, jotta tiedottami
nen ja kuuleminen olisi riittävän laaja-alaista. 

12 §. Arviointimenettelyn päättäminen. Yh
teysviranomainen liittäisi pykälän 1 momentin 
mukaan arviointiselostukseen oman lausunton
sa, muut arviointiselostuksesta annetut lausun
not ja esitetyt mielipiteet sekä tarvittaessa 
yhteenvedon niistä. Yhteysviranomaisen tulisi 
lausunnossaan ottaa kantaa arviointiselostuk
sen ja arviointimenettelyn riittävyyteen ja laa
tuun ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta 
ottaen huomioon muun muassa annetut lau
sunnot ja esitetyt mielipiteet. 

Pykälän 2 momentin mukaan menettely 
päättyisi, kun yhteysviranomainen toimittaa 
arviointiselostuksen ja sen liitteet hankkeesta 
vastaavalle. Aineisto toimitettaisiin tiedoksi 
muille asianomaisille viranomaisille, jotka tar
vittaessa käsittelisivät arviointimenettelyä seu
raaviin lupa- ja niihin rinnastettaviin menette
lyihin liittyviä korvaus- tai toimenpidevaati
muksia. Asetuksella on tarkoitus säätää vesi- ja 
ympäristöhallinnon tehtäväksi tallentaa ja pi
tää saatavilla arviointiselostukset ja yhteysvi-

. ranomaisen siitä antamat lausunnot. 
13 §. Arvioinnin huomioon ottaminen. Pykälän 

1 momentti sisältäisi keskeisen periaatteen siitä, 
että viranomainen ei saa myöntää lupaa hank
keen toteuttamiseen eikä tehdä muuta siihen 
rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saa
nut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteys
viranomaisen siitä antaman lausunnon. Tavoit
teena on, että arviointiselostus saadaan hanket
ta käsittelevän viranomaisen tai muun päätök
sentekijän käyttöön. Arviointiselostus ja yh
teysviranomaisen siitä antama lausunto sisältä
vät tärkeätä tietoa lupaharkintaa tai muuta 



1993 vp - HE 319 19 

hankkeen toteuttamisen kannalta olennaista 
päätöstä varten. 

Arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen 
lausunnon puuttuminen ei kuitenkaan estäisi 
viranomaista hylkäämästä hakemusta, jos on 
ilmeistä, että luvan myöntämiselle ei ole perus
teita. 

Jos hankkeen haitalliset ympäristövaikutuk
set saattavat olla merkittäviä ja siihen tämän 
vuoksi sovelletaan arviointimenettelyä, viran
omaisella tulisi olla käytettävissään arvioin
tiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama 
lausunto ennen päätöksentekoa. Tämä koskisi 
esimerkiksi seuraavia päätöksiä: 

- rakennuslain mukainen rakennuslupaa tai 
toimenpidelupaa koskeva päätös tai rakennus
lain 124 a §:n mukaisen toimenpidekiellon 
alueelle myönnettävää lupaa koskeva päätös; 

- vesilain 16 luvussa tarkoitettu vesioikeu
den tekemä päätös lupaa koskevassa hakemus
asiassa; 

- ympäristölupamenettelylain 9 §:n mukai
nen ympäristölupapäätös, joka perustuu ilman
suojelulain, jätelain, terveydenhoitolain tai 
eräistä naapuruussuhteista annetun lain sään
nöksiin; 

- kemikaalilain 32 §:n mukainen 1) tervey
delle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien 
laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia 
koskeva teknillisen tarkastuskeskuksen lupa
päätös sekä 2) terveydelle ja ympäristölle vaa
rallisen kemikaalin keskisuurta teollista käsit
telyä koskeva teknillisen tarkastuskeskuksen 
piiritoimiston lupapäätös; 

- maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aines
ten ottamista koskeva päätös; 

- kaivoslain 27 §:n mukainen kauppa- ja 
teollisuusministeriön kaivospiirihakemuksen 
johdosta tekemä päätös sekä 9 §:n mukainen 
kauppa- ja teollisuusministeriön ratkaisu val
taushakemuksen johdosta; 

- sähkölain 24 §:n mukainen valtioneuvos
ton päätös luvasta rakentaa valtakunnallisesti 
merkittäviä sähköteholtaan suuria voimalaitok
sia; 

- yleisistä teistä annetun lain 25 §:n mukai
nen tiesuunnitelman vahvistamista koskeva lii
kenneministeriön tai tiehallituksen päätös; 

- ilmailulain 30 §:n mukainen yleiseen käyt
töön tarkoitetun lentopaikan rakentamista ja 
pitoa koskeva valtioneuvoston lupapäätös; 

- kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuk
sien lunastuksesta annetun lain 5 §:n mukainen 
valtioneuvoston tai sen määräämän viranomai-

sen lunastuslupaa koskeva päätös tai siihen 
rinnastettava muun lain mukainen lunastuslu
paa koskeva päätös; 

- yksityismetsälain 2 §:n mukainen metsä
lautakunnan metsätaloussuunnitelman tarkas
tamista tai hakkuu- ja uudistamissuunnitelman 
hyväksymistä koskeva ratkaisu; 

- metsänparannuslain 20 §:n mukainen met
sälautakunnan ratkaisu metsänparannusvaro
jen myöntämistä metsänparannussuunnitelmien 
laatimista ja toteuttamista koskevan hakemuk
sen johdosta; sekä 

- ydinenergialain 11 §:n mukainen valtio
neuvoston periaatepäätös yleiseltä merkityksel
tään huomattavan ydinlaitoksen rakentamises
ta. 

Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lau
sunto mahdollistavat kokonaisvaltaisen tarkas
telun silloinkin, kun laajaa hanketta, kuten 
satamaa, käsitellään eri menettelyissä. 

Menettelyn piiriin voisivat kuulua hankkeet, 
joiden toteuttaminen ei edellytä lupaa tai siihen 
rinnastettavaa viranomaispäätöstä, kuten rau
tatiet, voimajohdot sekä valtionmaalla suoritet
tavat metsätaloushankkeet Näissä tapauksissa 
olisi laadittava 7 §:n mukaan ympäristövaiku
tusten arviointiselostus ennen kuin ryhdytään 
ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toi
miin hankkeen toteuttamiseksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan hanketta kos
kevasta lupa- tai siihen rionastettavasta muusta 
päätöksestä olisi käytävä ilmi, miten arvioin
tiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen 
lausunto on otettu huomioon sen lain mukai
sesti, johon päätös perustuu. Tätä edellytetään 
myös YV A-direktiivissä ja -yleissopimuksessa. 

3 luku. Valtioiden rajat ylittävät ympäristö
vaikutukset 

14 §. Kansainväliset tehtävät. Pykälän mu
kaan esityksessä ehdotettua ympäristövaikutus
ten arviointimenettelyä sovellettaisiin aina, kun 
kansainvälinen sopimus edellyttää, että Suo
messa toteutettavan hankkeen ympäristövaiku
tusten arviointimenettely järjestetään yhteis
työssä toisen valtion kanssa, eikä muusta me
nettelystä ole lailla säädetty. Tällaisia sopimuk
sia olisivat ne, joissa viitataan ympäristövaiku
tusten arviointimenettelyyn. Keskeinen sopi
mus on YV A-yleissopimus, mutta sen lisäksi 
voivat tulla kyseeseen esimerkiksi 18 päivänä 
maaliskuuta 1992 allekirjoitettu teollisuuson-
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nettomuussopimus ja Itämeren alueen merelli
sen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus. 

Ympäristöministeriö huolehtisi pykälän 2 
momentin mukaan ympäristövaikutusten ar
viointiin liittyvien tehtävien järjestämisestä si
ten kuin asetuksella säädetään. Y mpäristömi
nisteriölle tulevat edellä mainitut tehtävät vas
taisivat YV A-yleissopimuksen mukaisia viran
omaistehtäviä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tiedon
kulusta yhteysviranomaiselta ympäristöministe
riölle. Arviointiohjelma toimitettaisiin ympäris
töministeriölle edelleen välitettäväksi toisen 
valtion viranomaisille. Ympäristöministeriön 
olisi pyydettävä asiasta ulkoasiainministeriön 
lausunto. YV A-yleissopimuksen mukaan voi
daan käyttää voimassa oleviin kahden- ja 
monenkeskisiin sopimuksiin perustuvia menet
telyjä kansainvälisissä arviointitehtävissä. 

15 §. Kansainvälinen kuuleminen. Pykälän 1 
momentin mukaan ympäristöministeriön tai 
sen määräämän viranomaisen on varattava 
YV A-yleissopimuksen osapuolena olevien val
tioiden viranomaisille sekä luonnollisille henki
löille ja oikeushenkilöille tilaisuus osallistua 
ehdotetun lain mukaiseen arviointimenettelyyn, 
jos hankkeen ympäristövaikutukset todennä
köisesti ilmenevät kyseisen valtion alueella. 
Arviointimenettely noudattaisi aina hankkeen 
sijaintimaan kansallista lainsäädäntöä. 

Osallistuminen järjestettäisiin yhteistyössä 
kunkin menettelyyn osallistuvan valtion asian
omaisten viranomaisten kanssa. Osallistumisen 
mahdollistamiseksi arviointiohjelma ja arvioin
tiselostus olisi käännettävä tarvittavassa laajuu
dessa niitä valtioita varten, jotka ovat ilmoit
taneet osanistuvansa ympäristövaikutusten ar
viointimenettelyyn. 

YV A-yleissopimuksen mukaan suomalaisilla 
viranomaisilla, kansalaisilla ja yhteisöillä on 
oikeus osallistua toisen sopimusosapuolen alu
eella vireillä olevaan arviointimenettelyyn sil
loin, kun suunniteltavalla hankkeella on toden
näköisiä ympäristövaikutuksia Suomen lain
käyttövaltaan kuuluvalla alueella. 

4 luku. Erinäiset säännökset 

16 §. Ohjaus, valvonta ja seuranta. Pykälän 1 
momentin mukaan ympäristöministeriölle kuu
luisi lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja 
seuranta sekä arvioinnin yleinen kehittäminen. 
Muut ministeriöt huolehtisivat arviointimenet-

telyn täytäntöönpanon ohjauksesta ja seuran
nasta sekä arvioinnin kehittämisestä toimialoil
laan. Tähän kuuluisivat muun muassa sovelta
misohjeiden laatiminen arviointimenettelyn to
teuttamisesta ministeriön toimialaa koskevissa 
hankkeissa sekä suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnin kehittäminen. 
Soveltamisohjeissa olisi mahdollista tarkentaa 
arviointiselostuksen sisältöä hanketyypeittäin 
ja ottaa huomioon alalle tyypillisiä erityisti1an
teita. Ohjeissa olisi mahdollista määrätä tar
kemmin myös arviointiselostuksen täydentämi
sestä tarvittaessa. 

Pykälän 2 momentin mukaan lääninhallitus 
ohjaisi ja valvoisi lain täytäntöönpanoa läänis
sä. 

Arviointimenettelyn joustava toteuttaminen 
edellyttää 3 momentin mukaan valtion ja kun
tien viranomaisten yhteistyötä. Yhteistyöllä 
varmistettaisiin, että yhteysviranomainen saa 
tietoonsa kaikki ne hankkeet, joiden vaikutuk
set todennäköisesti olisivat merkittäviä. 

17 §. Valitusoikeus arvioinnin puuttumisen pe
rusteella. Pykälä samoin kuin 18 §liittyy 16 §:n 
2 momentissa tarkoitettuun lääninhallituksen 
toimivaltaan. 

Pykälän 1 momentin mukaan lääninhallituk
sella olisi oikeus valittaa 4 §:ssä tarkoitettua 
hanketta. koskevasta muun lain mukaisen lupa
asian ratkaisusta tai muusta hankkeen toteut
tamisen kannalta olennaisesta päätöksestä sillä 
perusteella, että tässä laissa tarkoitettua ympä
ristövaikutusten arviointia ei ole suoritettu. 
Valitusoikeus ei koskisi päätöstä tätä laajem
min, ellei lääninhallituksella ole oikeutta valit
taa muun lain perusteella. 

Tämän lisäksi 17 §:n 2 momentin mukaan se, 
jolla on muun lain mukaan oikeus hakea 
muutosta päätökseen, voisi valituksessaan ve
dota siihen, ettei arviointimenettelyä ole suori
tettu. Säännös on tarpeen, koska ympäristövai
kutusten arviointimenettelyssä ei tehdä asiaa 
koskevaa ratkaisua. Hanketta koskevan asian 
ratkaisemisesta säädetään erityislaeissa, joissa 
säädetään myös asianosaisten oikeudesta valit
taa. Yhtä hanketta koskevat useat eri lait, 
joiden säännökset valitusoikeuden perusteesta 
ja laajuudesta vaihtelevat. Ympäristövaikutus
ten arviointimenettelystä annettavana lailla täs
mennetään valitusperusteita tältä osin. 

18 §. Pakkokeinot. Lääninhallituksella olisi 
pykälän mukaan oikeus sakon uhalla määrätä 
hankkeen toteuttaminen keskeytettäväksi sii
hen saakka, kunnes arviointimenettely on suo-
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ritettu. Edellytyksenä on, että 4 §:n mukaisen 
hankkeen toteuttaminen ei edellytä 17 §:ssä 
tarkoitettua muun lain mukaista lupaa tai 
siihen rinnastettavaa päätöstä, ja hankkeen 
toteuttamiseen on ryhdytty ennen tässä laissa 
edellytettyä ympäristövaikutusten arviointia. 
Tämä säännös ei siis koskisi tapauksia, joissa 
lääninhallitus voi käyttää 17 §:n mukaista vali
tusoikeutta. 

19 §. Muutoksenhaku ympäristöministeriön 
päätökseen. Pykälässä säädettäisiin hankkeesta 
vastaavalle oikeus hakea muutosta ympäristö
ministeriön päätökseen. Hankkeesta vastaava 
saisi hakea muutosta korkeimmalta hallinto
oikeudelta. 

20 §. Vaitiolovelvollisuus. Ympäristövaikutus
ten arviointimenettelyyn osallistuvilla viran
omaisilla olisi pykälän mukaan vaitiolovelvol
lisuus, joka koskisi hankkeesta vastaavan ta
loudellista asemaa ja liike- ja ammattisalaisuut
ta sekä yksityisen henkilön terveydentilaa kos
kevia tietoja. Vastaava säännös sisältyy useisiin 
ympäristönsuojelulakeihin Suomessa. Myös 
YV A-direktiivin ja -yleissopimuksen määräyk
set mahdollistavat tietojen luovutusvelvollisuu
den rajoittamisen ehdotetuna tavalla. 

21 §. Poikkeus kuulemisvelvollisuudesta. Eh
dotetun lain 4 §:ssä tarkoitetut hankkeet voivat 
liittyä maanpuolustukseen. Näidenkin hankkei
den ympäristövaikutukset tulisi selvittää tämän 
lain mukaisesti. Jos tiedot kuitenkin ovat 
maanpuolustuksen kannalta salassa pidettäviä, 
arviointiohjelman ja arviointiselostuksen julki
sesta tiedottamisesta ja kuuluttamisesta voitai
siin poiketa osaksi tai kokonaan. YVA-direk
tiivin ja -yleissopimuksen säännökset mahdol
listavat arvioinnin julkisuuden rajaamisen eh
dotetulla tavalla. 

22 §. Kustannusvastuu. Pykälän mukaan 
hankkeesta vastaava olisi vastuussa ympäristö
vaikutusten arviointimenettelyn kustannuksis
ta. Valtion viranomainen voisi veloittaa valtion 
maksuperustelain (150/92) mukaisesti hank
keesta vastaavaa viranomaisen suoritteista ai
heutuneista kustannuksista. Tällä ei kuitenkaan 
tarkoiteta yhteysviranomaisen laatimia lausun
toja arviointiohjelmasta ja arviointiselostukses
ta, joiden on katsottava liittyvän yleisen edun 
valvontatehtäviin. 

23 §. Tarkemmat säännökset. Ehdotetun py
kälän nojalla on tarkoitus antaa asetus, joka 
sisältäisi lain lisäksi tarvittavat säännökset vi
ranomaisista ja niiden tehtävistä, ympäristöön 
merkittävästi vaikuttavista hankkeista, yhteys-

viranomaisista, arviointiohjelmasta, arvioin
tiselostuksesta, tiedottamisesta, kuulemisesta, 
tarvittavista määräajoista sekä valtioiden rajat 
ylittävien ympäristövaikutusten arviointiin liit
tyvästä ilmoittamisesta. 

5 luku. Yleinen selvitysvelvollisuus 

24 §. Ohjelmat ja suunnitelmat. Pykälän 1 
momentin mukaan valtion ja kuntien viran
omaisten valmistelemien suunnitelmien ja oh
jelmien ympäristövaikutukset olisi selvitettävä 
ja arvioitava siinä laajuudessa ja sillä tarkkuu
della kuin se kulloinkin on päätöksenteon 
kannalta tarpeellista. Säännös koskisi tilantei
ta, joissa edellä tarkoitettuihin ohjelmiin ja 
suunnitelmiin ei sovellettaisi tämän lain 2 ja 3 
luvun mukaista arviointimenettelyä. 

Pykälä koskisi sekä sektorisuunnittelua että 
yhteensovittavaa suunnittelua. Suunnittelulla 
tarkoitettaisiin kehittämisohjelmien ja -suunni
telmien sekä toteuttamisohjelmien laatimista. 
Suunnitelmia ja ohjelmia, joiden toteuttamisel
la saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuk
sia ovat muun muassa vero-, maksu- ja tuki
politiikkaa, ympäristö-, energia-, liikenne-, te
ollisuus- sekä maa- ja metsätalouspolitiikkaa 
koskevat ohjelmat ja suunnitelmat. Pykälässä 
tarkoitettaisiin lisäksi hallinnon toimintaa ja 
taloutta koskevia suunnitelmia sekä alueellisia 
kehittämissuunnitelmia. 

Ympäristövaikutusten selvittämistä on tar
koitus edistää rakennuslain mukaisessa kaavoi
tuksessa rakennuslakiin ehdotettavilla muutok
silla. 

Ympäristövaikutusten selvittämistä ja arvi
ointia suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa 
edellytetään jo nykyisin komiteatyöstä sekä 
valtionhallinnon toiminta- ja taloussuunnitel
mien laadinnasta annetuissa määräyksissä. Val
tioneuvoston vuonna 1992 antamien hallituk
sen esityksen laatimisohjeiden mukaan esityk
sen perusteluissa on selvitettävä sen ympäris
töön kohdistuvat kohdistuvat kokonaisvaiku
tukset. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvosto 
voisi antaa yleisiä ohjeita suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. 
Tarkoituksena olisi yhtenäistää eri hallin
nonalojen käytäntöjä ja menettelytapoja. 

25 §. Selvilläolovelvollisuus. Pykälän tarkoi
tuksena on, että ympäristövaikutukset arvioi
taisiin riittävästi myös muissa kuin 4 §:ssä 
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tarkoitetuissa hankkeissa. Hankkeesta vastaa
valla olisi sen lisäksi mitä muutoin on voimas
sa, yleinen velvollisuus olla selvillä hankkeensa 
ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin 
kohtuudella voidaan edellyttää. Vaikutusten 
selvittämisessä voitaisiin näissä tapauksissa so
veltaa tämän lain mukaisen arvioinnin yleisiä 
periaatteita. 

6 luku. Voimaantulosäännökset 

26 §. Voimaantulo. Pykälä sisältää tavanmu
kaisen voimaantulosäännöksen. 

27 §. Soveltamissäännös. Pykälän mukaan la
kia sovellettaisiin sen voimaantulon jälkeen 
toteutettavaan hankkeeseen tai toteutetun 
hankkeen olennaiseen muutokseen. Lakia ei 
sovellettaisi, jos tässä pykälässä tarkoitetun 
lain nojalla hankkeesta on tehty lupa- tai muu 
siihen rinnastettava viranomaispäätös tai jos 
hankkeesta on kuulutettu julkisesti tai kuultu 
asianosaisia ennen tämän lain voimaantuloa. 

Hankkeisiin, joiden suunnitteluun ja toteut
tamiseen ei liity edellä tarkoitettua julkista 
kuuluttamista tai viranomaispäätöstä, sovelle
taan lakia sen voimaantulopäivästä. Tällaisia 
hankkeita saattaisivat olla esimerkiksi voima
johtohankkeet, kaasuputken rakentamishank
keet, rautatiehankkeet ja metsätaloushankkeet 
Näiden hankkeiden arviointiohjelmassa esitet
täisiin suunnittelun nykyvaihe, jo tehdyt selvi
tykset ja toteutuneet menettelyt sekä mahdol
liset lisäselvitystarpeet 

1.2. Rakennuslaki 

3 §. Rakennuslain mukaisessa kaavoituksessa 
sovitetaan yhteen erilaisia maankäyttötarpeita. 
Eri toimintojen ympäristövaikutuksia on selvi
tettävä ja arvioitava riittävän aikaisessa vai
heessa toimintojen sijoittamista suunniteltaessa. 
Kaavoitukseen kuuluvat jo nykyisin selvitykset 
suunnittelun lähtökohdista, vaihtoehdoista ja 
kaavan toteuttamisen vaikutuksista. Kaavoi
tukseen liittyvät myös rakennuslainsäädännön 
mukaiset julkisuus- ja osallistumismenettelyt. 

Ehdotetun 1 momentin mukaan kaavaa laa
dittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 
sen toteuttamisen ympäristövaikutukset sekä, 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuri
ja muut vaikutukset. Säännös merkitsee vaiku
tusten selvittämistä kaikessa rakennuslain mu
kaisessa kaavoituksessa. 

Kaavoitukseen liittyvän vaikutusten selvittä
misen laajuus ja tarkkuus on erilainen sen 
mukaan, onko kysymys yleispiirteisestä seutu
tai yleiskaavasta vai yksityiskohtaisesta kaavas
ta. Myös alueen ja suunniteltavan maankäytön 
ominaisuudet vaikuttavat asiaan. Yleispiirtei
sessä kaavoituksessa suoritettu suunnitelman 
vaikutusten selvittäminen voidaan ottaa lähtö
kohdaksi yksityiskohtaisempaa kaavaa laadit
taessa ja siinä tarpeen mukaan tarkentaa selvi
tyksiä. 

Lisäksi ehdotuksen mukaan kaavaan voi
daan ottaa haitallisten tai häiriötä aiheuttavien 
ympäristövaikutusten estämiseksi tarpeellisia 
määräyksiä. Tässä suhteessa on tarpeen kehit
tää kaavoituskäytäntöä. 

Edellä olevan, luonteeltaan yleisen säännök
sen lisäksi ehdotetaan 2 momentissa säädettä
väksi, että kaavaan voidaan sisällyttää erityi
nen selvitys ympäristövaikutuksista, jos suun
nitellulla maankäytöllä on todennäköisesti 
merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tällaisten 
kaavojen asianmukaisen julkisuuden ja osallis
tumismenettelyn turvaamiseksi olisi kaavan 
vaikutukset selvitettävä jo kaavaehdotuksen 
valmisteluvaiheessa. Edellä tarkoitettu kaavaan 
liittyvä, tavanomaista monipuolisempi selvitys 
ympäristövaikutuksista vähentäisi osaltaan tar
vetta haitallisten ympäristövaikutusten selvittä
miseen hankesuunnittelun yhteydessä. 

Ehdotettu 3 § korvaisi nykyisen kauppalaa 
koskevan 3 §:n, joka on käytännössä menettä
nyt merkityksensä. 

5 §. Rakennuslain mukainen poikkeuslupa
järjestelmä ei täytä sisällöltään eikä menettelyi
tään ympäristövaikutusten arvioimiselle asetet
tavia vaatimuksia. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että poikkeusta suunnittelemaUoman taaja-asu
tuksen muodostamiskiellosta ei saisi myöntää 
hankkeeseen, josta todennäköisesti aiheutuu 
merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

Hankkeen ympäristövaikutusten merkittä
vyyttä arvioitaessa lähtökohtana on ympäristö
vaikutusten arviointimenettelystä ehdotetun 
lain mukaisen arviointimenettelyn sovelta
misala. 

7 a §. Rakennuslainsäädännön mukaisen lu
pamenettelyn ajankohta ja harkinnassa käytet
tävä aineisto eivät yleensä sovellu laajojen 
ympäristövaikutusten arviointiin. Näitä lupia 
haettaessa olisi hakemukseen kuitenkin liitettä
vä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain mukainen selostus, milloin sellai
nen on ollut laadittava. Näin voidaan varmis-
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taa, että arviointimenettely on suoritettu ja sen 
sisältö näin on voinut vaikuttaa rakennushank
keen suunnitteluun. Päällekkäisten selvitysten 
vält~ämi~eksi arviointiselostukseen sisältyviä 
selv1tyks1ä hankkeen ympäristövaikutuksista 
käytettäisiin sellaisenaan hyväksi rakennuslain 
mukaisessa menettelyssä eikä samaa selvitystä 
vaadittaisi uudestaan. 

132 §. Pykälään lisättäväksi ehdotettu uusi 7 
momentti vastaa ehdotettua 5 §:n lisäystä. Ar
viointiperusteena on kuitenkin kysymyksessä 
olevasta poikkeuksesta aiheutuvien ympäristö
vaikutusten merkittävyys. Ehdotettu säännös ei 
siten estäisi ympäristövaikutuksiltaan merkittä
väänkin hankkeeseen liittyvän poikkeusluvan 
myöntämistä, jos itse poikkeuksen ympäristö
vaikutukset eivät todennäköisesti ole merkittä
viä. 

1.3. Vesilaki 

1 a §. Pykälässä säädettäisiin vesioikeudelle 
annettavasta lupaa koskevasta hakemuksesta 
sellaista hanketta varten, johon sovelletaan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an
nettua lakia. Tällaisia hankkeita voisivat olla 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an
netun lain 4 §:n mukaan esimerkiksi pohjave
den otto, suu~et jätevesien käsittelylaitokset, 
tekoaltaat, ves1stön säännöstelyhankkeet sekä 
massa-, paperi- ja kartonkitehtaat. Arviointi
menettelyyn saattaisivat tulla lisäksi kulku
väylät, sillat, tiepenkereet ja veden kaukokul
jettamiseen tarkoitetut tunnelit. Hanketta kos
keviin hakemusasiakirjoihin olisi liitettävä ar
viointimenettelyssä laadittu arviointiselostus. 
Päällekkäisten selvitysten välttämiseksi arvioin
tiselostukseen sisältyviä selvityksiä hankkeen 
ympäristövaikutuksista käytettäisiin sellaise
naan hyväksi vesilain mukaisessa menettelyssä, 
eikä samaa selvitystä vaadittaisi uudestaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan vesioikeus 
voisi enne~ hakemuksen tiedoksiantamista pyy
tää ympänstövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain tarkoittamalta yhteysviranomai
selta lausuntoa arviointimenettelyn tarpeelli
suudesta. Tällainen olisi tarpeen tilanteissa 
joissa hankkeesta vastaava on jättänyt vesioi~ 
keudelle hakemusasiakirjat ja vesioikeus pitää 
11_1ahdo~Iisena, että hankkeen haitalliset ympä
nstövatkutukset muodostuvat merkittäviksi. 
Lausunto pyydettäisiin yhteysviranomaiselta 
jonka tehtävänä on sovittaa yhteen eri lakie~ 

muk~isia me~~ttel~jä. Tarvittaessa yhteysviran
omamen tek1s1 asmsta esityksen ympäristömi
nisteriölle. 

23 a §. Pykälän mukaan vesioikeuden pää
töksestä olisi käytävä ilmi, miten mainitun lain 
mukainen arviointi on otettu vesilain säännös
ten. ~oj~lla huomioon. Ympäristövaikutusten 
arv10mt1menettelystä annetussa laissa säädet
täisiin, että vesioikeus saisi myöntää luvan 
hankkeen toteuttamiseen vasta, kun se on 
saanut mainitun lain 13 §:n 1 momentin mu
kaisesti arviointiselostuksen liitteineen. 

1.4. Y mpäristölupamenettelylaki 

6 §. Lupahakemus. Pykälään lisättäväksi eh
dotetussa uudessa momentissa säädetään että 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an
netussa laissa tarkoitettua hanketta koskevaan 
lupahakemukseen olisi liitettävä mainitun lain 
mukainen arviointiselostus. Päällekkäisten sel
vitysten välttämiseksi arviointiselostukseen si
sälty_viä selvityksiä hankkeen ympäristövaiku
tu~~~sta käytet_täisiin s~llaisenaan hyväksi nyt 
esllla oleva~ lam mukatsessa menettelyssä, eikä 
samaa selvttystä vaadittaisi uudestaan. 

H~nkkeita, joita käsiteltäisiin sekä ympäris
t?v~tkutusten arviointimenettelyssä että ympä
nstolupamenettelyssä, saattaisivat olla esimer
ki~si raakaöljyn jalostamot, kattila- ja voima
lattokset, valimot tai sulatot, rauta- ja terästeh
taat, merkittävät ongelmajätteiden käsittelvlai
toks~t, yhdyskuntajätteiden polttolaitokset se
kä 1sohkot jätteiden käsittelypaikat, massa
.r~peri- tai kar~onkitehtaat, tietyn suuruiset 
olJyn, petrokemtan tuotteiden ja kemiallisten 
tuotteiden varastot ja satamat sekä ydinvoima
lat. 

10 a §. Arviointiselostuksen ottaminen huo
mioon. Pykälän mukaan lupapäätöksestä olisi 
käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten ar
viointimenettelystä annetun lain mukainen ar
viointi OI? otettu ympäristölupamenettelystä an
netun lam säännösten nojalla huomioon. Lu
paviranomainen saisi myöntää luvan hankkeen 
t?teuttamiseen vasta, kun se on saanut ympä
n~tövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lam 13 §:n 1 momentin mukaisesti arvioin
tiselostuksen liitteineen. 

1.5. Kemikaalilaki 

33 a §. Ympäristövaikutusten arviointi. Pykä-
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Iässä säädettäisiin kemikaalilain mukaisen ter
veydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin 
laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia 
koskevan lupamenettelyn ja keskisuurta teollis
ta käsittelyä koskevan lupamenettelyn liittymi
sestä ympäristövaikutusten arviointimenette
lyyn. Edellä mainituista luvista säädetään ke
mikaalilain 32 §:ssä. Lupaviranomaisia ovat 
teknillinen tarkastuskeskus ja teknillisen tar
kastuskeskuksen piiritoimisto. 

Pykälän 1 momentin mukaan ympäristövai
kutusten arviointimenettelystä annetussa laissa 
tarkoitettua hanketta koskevaan hakemukseen 
on liitettävä mainitun lain mukainen arvioin
tiselostus. Tällaisia hankkeita voisivat edellä 
mainitun lain 4 §:n mukaan olla muun muassa 
kemiallisten tuotteiden varastot, kemiallisten 
tuotteiden varastointia ja kaukokuljetusta var
ten rakennettavat putket sekä peruskemikaaleja 
valmistavat laitokset. Päällekkäisten selvitysten 
välttämiseksi arviointiselostukseen sisältyviä 
selvityksiä hankkeen ympäristövaikutuksista 
käytettäisiin sellaisenaan hyväksi kemikaalilain 
mukaisessa menettelyssä, eikä samaa selvitystä 
vaadittaisi uudestaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan lupapäätökses
tä olisi käytäva ilmi, miten ympäristövaikutus
ten arviointimenettelystä annetun lain mukai
nen arviointi on otettu kemikaalilain säännös
ten nojalla huomioon. Luvan hankkeelle saisi 
myöntää vasta, kun lupaviranomainen on saa
nut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain 13 §:n 1 momentin mukaisesti 
arviointiselostuksen liitteineen. 

1.6. Maa-aineslaki 

5 §. Pykälässä säädetään ottamissuunnitel
masta. Pykälään lisättäväksi ehdotetun 3 mo
mentin mukaan ympäristövaikutusten arvioin
timenettelystä annetussa laissa tarkoitettua 
maa-ainesten ottamista koskevaan lupahake
mukseen on liitettävä mainitun lain mukainen 
arviointiselostus. Päällekkäisten selvitysten 
välttämiseksi arviointiselostukseen sisältyviä 
selvityksiä hankkeen ympäristövaikutuksista 
käytettäisiin sellaisenaan hyväksi maa-aineslain 
mukaisessa menettelyssä, eikä samaa selvitystä 
vaadittaisi uudestaan. 

6 §. Pykälään lisättäväksi ehdotetussa 2 mo
mentissa säädetään, että päätöksestä on käytä
vä ilmi, miten ym:päristövaikutusten arviointi
menettelystä annetun lain mukainen arvioin-

tiselostus on otettu maa-aineslain säännösten 
nojalla huomioon. Lupaviranomainen saisi 
myöntää luvan hankkeen toteuttamiseen vasta, 
kun se on saanut ympäristövaikutusten ar
viointimenettelystä annetun lain 13 §:n 1 mo
mentin mukaisen arviointiselostuksen liittei
neen. 

1. 7. Kaivoslaki 

23 a §. Pykälässä säädettäisiin kaivospiiriha
kemuksen käsittelyn liittymisestä ympäristövai
kutusten arviointimenettelyyn. Se voisi koskea 
suurimittaista metallimalmien ja muiden kai
voskivennaisten louhintaa, rikastamista ja kä
sittelyä. Arviointimenettely saattaisi poikkeuk
sellisesti tulla sovellettavaksi myös sellaisessa 
tapauksessa, että valtauskirjaan perustuvan 
tutkimustyön ympäristövaikutukset todennä
köisesti muodostuvat merkittäviksi. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin, että ympäristövaiku
tusten arviointimenettelystä annetussa laissa 
tarkoitettua hanketta koskevaan kaivospiiriha
kemukseen on liitettävä mainitun lain mukai
nen arviointiselostus. Päällekkäisten selvitysten 
välttämiseksi arviointiselostukseen sisältyviä 
selvityksiä hankkeen ympäristövaikutuksista 
käytettäisiin sellaisenaan hyväksi kaivoslain 
mukaisessa menettelyssä, eikä samaa selvitystä 
vaadittaisi uudestaan. 

Kaivospiirihakemukseen annettavasta pää
töksestä olisi käytävä ilmi, miten ympäristövai
kutusten arviointimenettelystä annetun lain 
mukainen arviointi on otettu kaivoslain sään
nösten nojalla huomioon. 

Pääsäännön mukaan kauppa- ja teollisuus
ministeriö saisi tehdä päätöksen kaivospiiriha
kemuksen johdosta vasta, kun se on saanut 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an
netun lain 13 §:n 1 momentin mukaisesti ar
viointiselostuksen liitteineen. Pykälän 2 mo
mentin mukaan kauppa- ja teollisuusministeriö 
voisi päättää, että arviointiselostus liitetään 
kaivosten turvallisuusmääräyksistä annetun 
päätöksen (921175) mukaiseen, teknilliselle tar
kastuskeskukselle hyväksymistä varten esitettä
vään yleissuunnitelmaan. 

Tällainen päätös tehtäisiin kaivospiirihake
muksen käsittelyn yhteydessä silloin, kun on 
ilmeistä, ettei kaivostoiminnan aloittamista val
misteleviin merkittävästi ympäristöön vaikutta
viin toimiin ryhdytä heti kaivospiiritoimituksen 
jälkeen. Kaivospiiritoimitus oikeuttaa toimin-
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nanharjoittajan kaivostoimintaa edeltäviin toi
miin kuten tarvittavien teollisuus-, jäte-, varas
to- ja asuntoalueiden sekä kulkuyhteyksien 
järjestämiseen. Nämä toimet liittyvät olennai
sesti kaivostoimintaan ja niillä saattaa olla 
merkittäviä ympäristövaikutuksia. Käytännös
sä huomattava osa malmiesiintymiä koskevista 
kaivospiiritoimituksista ei johda kaivostoimin
nan aloittamiseen. Usein toteuttaminen tapah
tuu viiveellä, jolloin tarkemmat selvitykset ym
päristövaikutuksista tai puutteelliset selvitykset 
voitaisiin täydentää hankkeen myöhemmässä 
suunnittelussa. Kauppa- ja teollisuusministeriö 
toteaisi tilanteen kaivospiirihakemuksen perus
teella ja edellyttäisi, että ympäristövaikutukset 
on selvitetty ennen yleissuunnitelmasta tehtä
vää Teknillisen tarkastuskeskuksen päätöstä. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain 16 §:n mukaan kukin ministeriö 
huolehtii arviointimenettelyn täytäntöönpanon 
ohjauksesta ja seurannasta sekä arvioinnin 
kehittämisestä toimialoillaan. Tähän kuuluisi
vat muun muassa soveltamisohjeiden laatimi
nen arviointimenettelyn toteuttamisesta minis
teriön toimialaa koskevissa hankkeissa. Näissä 
ohjeissa olisi mahdollista tarkentaa arvioin
tiselostuksen sisältöä hanketyypeittäin ja ottaa 
huomioon alalle tyypillisiä erityistilanteita. Py
kälän 2 momentin säännös olisi tältä osin 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an
netun lain mukainen. 

1.8. Sähkölaki 

24 §. Voimassa olevassa pykälässä säädetään 
valtakunnallisesti merkittävien sähköteholtaan 
suurten polttovoimalaitosten rakentamiseen 
tarvittavasta valtioneuvoston luvasta. Näitä 
hankkeita ovat sähköasetuksen (925/79 muut. 
281189) mukaan voimalaitokset, joiden samalla 
kertaa rakennettavien generaattoreiden nimel-
1isteho on yhteensä vähintään 250 megawattia. 
Tällaisen hankkeen ympäristövaikutusten sel
vittämistä edellytetään sähköasetuksen 26 §:ssä. 

Pykälään lisättäväksi ehdotetussa 5 momen
tissa säädetään sähkölain mukaisen rakenta
misluvan käsittelyä koskevan menettelyn liitty
misestä ympäristövaikutusten arviointimenette
lyyn. Edellä mainittujen voimalaitosten raken
tamista koskevaan lupahakemukseen olisi lii
tettävä arviointimenettelyssä laadittu arvioin
tiselostus. Koosta riippumatta voimalaitokselta 
edellytetään vastaavaa selostusta ympäristölu-
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pamenettelyssä ympäristölupaa koskevassa ha
kemuksessa. Päällekkäisten selvitysten välttä
miseksi arviointiselostukseen sisältyviä selvityk
siä hankkeen ympäristövaikutuksista käytettäi
siin sellaisenaan hyväksi sähkölain mukaisessa 
menettelyssä, eikä samaa selvitystä vaadittaisi 
uudestaan. 

Pykälään lisättäväksi ehdotetun 6 momentin 
mukaan päätöksestä on käytävä ilmi, miten 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an
netun lain mukainen arviointiselostus on otettu 
sähkölain säännösten nojalla huomioon. Val
tioneuvosto saisi myöntää luvan vasta, kun se 
on saanut ympäristövaikutusten arviointime
nettelystä annetun lain 13 §:n 1 momentin 
mukaisen arviointiselostuksen liitteineen. 

1.9. Laki yleisistä teistä 

25 a §. Pykälässä säädettäisiin tiesuunnitel
man vahvistamista koskevan viranomaismenet
telyn liittymisestä ympäristövaikutusten arvi
ointimenettelyyn. Mainitussa laissa tarkoitettua 
hanketta koskevaan tiesuunnitelmaan olisi lii
tettävä arviointiselostus. Tällaisia hankkeita 
voisivat olla muun muassa moottoriteiden ja 
moottoriliikenneteiden rakentaminen. Päällek
käisten selvitysten välttämiseksi arviointiselos
tukseen sisältyviä selvityksiä hankkeen ympä
ristövaikutuksista käytettäisiin sellaisenaan hy
väksi esillä olevan lain mukaisessa menettelys
sä, eikä samaa selvitystä vaadittaisi uudestaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan tiesuunnitel
masta olisi käytävä ilmi, miten ympäristövai
kutusten arviointi on otettu yleisistä teistä 
annetun lain nojalla huomioon. Ympäristövai
kutusten arviointimenettelystä annetun lain 
mukaan tiesuunnitelman saisi hyväksyä vasta, 
kun viranomainen on saanut mainitun lain 
13 §:n 1 momentin mukaisesti selostuksen liit
teineen. 

1.1 0. Dmailulaki 

30 a §. Pykälässä säädettäisiin yleiseen käyt
töön tarkoitettua lentopaikan rakentamista ja 
pitoa koskevan lupamenettelyn liittymisestä 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetussa laissa tarkoitettua hanketta koske
vaan ilmailulain 30 §:n mukaiseen lupahake
mukseen olisi liitettävä mainitun lain mukainen 
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arviointiselostus. Tällaisia hankkeita voisivat 
olla muun muassa lentokenttien rakentaminen, 
kun pääkiitorata on vähintään 2 100 metriä 
pitkä. Päällekkäisten selvitysten välttämiseksi 
arviointiselostukseen sisältyviä selvityksiä 
hankkeen ympäristövaikutuksista käytettäisiin 
sellaisenaan hyväksi ilmailulain mukaisessa me
nettelyssä, eikä samaa selvitystä vaadittaisi 
uudestaan. 

Päätöksestä olisi 2 momentin mukaan käy
tävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointi 
on otettu ilmailulain säännösten nojalla huo
mioon. Lupaviranomainen saisi myöntää luvan 
hankkeelle vasta, kun se on saanut ympäristö
vaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
13 §:n 1 momentin mukaisesti arviointiselostuk
sen liitteineen. 

1.11. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta 

5 §. Voimassa olevassa pykälässä säädetään 
lunastusluvan hakemisesta valtioneuvostotta tai 
valtioneuvoston määräämäitä muulta viran
omaiselta. Pykälään lisättäväksi ehdotetun 3 
momentin mukaan lunastusluvan käsittely liit
tyy tietyissä tapauksissa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyyn. Eräät merkittävästi ym
päristöön vaikuttavat hankkeet saattavat edel
lyttää kiinteän omaisuuden ja erityisten oike
uksien lunastuksesta annetun lain mukaisen 
viranomaispäätöksen, kun hankkeen toteutta
miseksi on tarpeen saada omistusoikeus vieraa
seen alueeseen eikä asiasta ole sovittu. 

Tässä tarkoitettuun päätökseen rinnastettai
siin myös muun lain mukainen lunastuslupaa 
koskeva päätös. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetussa laissa tarkoitettua hanketta koske
vaan lunastuslupahakemukseen olisi liitettävä 
mainitun lain mukainen arviointiselostus. Pääl
lekkäisten selvitysten välttämiseksi arvioin
tiselostukseen sisältyviä selvityksiä hankkeen 
ympäristövaikutuksista käytettäisiin sellaise
naan hyväksi esillä olevan lain mukaisessa 
menettelyssä, eikä samaa selvitystä vaadittaisi 
uudestaan. Edellä mainitussa laissa säädettäi
siin lisäksi, että päätöksen saisi tehdä vasta, 
kun lupaviranomainen on saanut lain 13 §:n 1 
momentin mukaisen arviointiselostuksen liittei
neen. 

Lupaviranomaisella olisi käytössään yhteys
viranomaisen lausunto arviointiselostuksen riit-

tävyydestä. Arviointiselostuksen perusteella oli
si mahdollista arvioida hankkeen merkitystä 
ympäristönsuojelun kannalta kiinteän omai
suuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 
annetun lain 8 §:n säännökseen liittyen. Viran
omainen tekisi päätöksen tämän lain edellytys
ten mukaisesti ja harkitsisi samalla arvioin
tiselostuksen riittävyyden näiden edellytysten 
kannalta. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain 16 §:n mukaan kukin ministeriö 
huolehtii arviointimenettelyn täytäntöönpanon 
ohjauksesta ja seurannasta sekä arvioinnin 
kehittämisestä toimialoillaan. Tähän kuuluisi
vat muun muassa soveltamisohjeiden laatimi
nen arviointimenettelyn toteuttamisesta minis
teriön toimialaa koskevissa hankkeissa. Näissä 
ohjeissa olisi mahdollista tarkentaa arvioin
tiselostuksen sisältöä hanketyypeittäin ja ottaa 
huomioon alalle tyypillisiä erityistilanteita. Oh
jeissa olisi mahdollista määrätä tarkemmin 
myös arviointiselostuksen täydentämisestä tar
vittaessa. Edellä mainitussa laissa ja sen nojalla 
annettavassa asetuksessa säädettäisiin arvioin
tiselostuksen sisällöstä siten, että vähimmäis
vaatimukset voidaan sovittaa hankkeen suun
nitteluun. 

Hankkeita, joihin sovellettaisiin ympäristö
vaikutusten arviointimenettelylakia sekä kiinte
än omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunas
tuksesta annettua lakia, voisivat olla muun 
muassa rautatien, voimajohdon sekä maakaa
suputken rakentamishankkeet. 

1.12. Yksityismetsälaki 

2 a §. Pykälässä säädettäisiin yksityismetsä
laissa tarkoitettujen metsätaloussuunnitelmien 
tarkastamista sekä hakkuu-ja uudistamissuun
nitelman hyväksymistä koskevien menettelyjen 
liittymisestä ympäristövaikutusten arviointime
nettelyyn. 

Jos yksityismetsän hakkuusta olisi laadittava 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an
netun lain mukainen arviointiselostus, hak
kuusta olisi tehtävä yksityismetsälain 2 §:n 2 
momentissa tarkoitettu hakkuu- ja uudistamis
suunnitelma. Metsälautakunta ei saisi tehdä 
hakkuu- ja uudistamissuunnitelman hyväksy
mistä koskevaa päätöstä ennen kuin se on 
saanut käyttöönsä ympäristövaikutusten arvi
ointimenettelystä annetun lain 13 §:n 1 momen
tissa tarkoitetun arviointiselostuksen liitteineen. 
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Ehdotuksella pyrittäisiin varmistamaan, ettei 
sellaisiin metsän hakkuuta koskeviin hankkei
siin, joiden haitalliset ympäristövaikutukset to
dennäköisesti muodostuvat merkittäviksi, ryh
dytä ennen kuin vaikutukset on selvitetty ja 
arvioitu. Ympäristövaikutusten arviointimenet
telystä annettu laki koskee myös toimia valtion 
metsämailla. Päällekkäisten selvitysten välttä
miseksi arviointiselostukseen sisältyviä selvityk
siä hankkeen ympäristövaikutuksista käytettäi
siin sellaisenaan hyväksi esillä olevan lain 
mukaisessa menettelyssä, eikä samaa selvitystä 
vaadittaisi uudestaan. 

1.13. Metsänparannuslaki 

2 §. Voimassa olevassa 20 §:ssä tarkoitettu 
metsälautakunnan ratkaisu merkitsee käytän
nössä päätöstä hankkeen toteuttamisesta. Täs
sä ratkaisussa voidaan edellyttää lain 2 §:n 
mukaan eräiden ympäristötekijöiden selvittä
mistä ja huomioon ottamista. 

Pykälässä säädettäisiin metsänparannus
hankkeen liittymisestä ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyyn. Jos metsänparannus
hankkeesta olisi tehtävä ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain mukainen 
arviointiselostus, ei metsälautakunta saisi tehdä 
päätöstä metsänparannusvarojen myöntämises
tä ennen kuin sillä on käytössään mainittu 
arviointiselostus. Ehdotuksella pyrittäisiin var
mistamaan, ettei sellaisiin metsänparannus
hankkeisiin, joiden haitalliset ympäristövaiku
tukset saattavat muodostua merkittäviksi, ryh
dytä ennen kuin vaikutukset on arvioitu. Pääl
lekkäisten selvitysten välttämiseksi arvioin-

tiselostukseen sisältyviä selvityksiä hankkeen 
ympäristövaikutuksista käytettäisiin sellaise
naan hyväksi esillä olevan lain mukaisessa 
menettelyssä, eikä samaa selvitystä vaadittaisi 
uudestaan. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annettavan lain nojalla annettaisiin asetus ym
päristövaikutusten arviointimenettelystä. Ase
tuksessa olisi säännökset viranomaisista ja nii
den tehtävistä, merkittävästi ympäristöön vai
kuttavista hankkeista, yhteysviranomaisista, ar
viointiohjelmasta, arviointiselostuksesta, tiedot
tamisesta, kuulemisesta ja määräajoista sekä 
valtioiden välisestä arviointimenettelystä. 

Lisäksi ehdotetaan rakennusasetuksen ja 
ydinenergia-asetuksen muuttamista. Asetus
luonnokset ovat esityksen liitteinä. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty 
ja vahvistettu. Lait on laadittu siten, että ne 
voivat tulla voimaan jo ennen ECE:ssä valtioi
den rajat ylittävien ympäristövaikutusten ar
vioinnista hyväksytyn yleissopimuksen voi
maantuloa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 
Lain tavoite ja määritelmät 

1 § 
Tavoite 

Tämän lain tavoitteena on edistää ympäris
tövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huo
mioon ottamista suunnittelussa ja päätöksen
teossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedon
saantia ja osallistumismahdollisuuksia. 

2§ 
Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) ympäristövaikutuksella hankkeen tai toi

minnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vai
kutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella: 

a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihty-
vyyteen; 

b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, 
kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden keskinäi
siin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon moni
muotoisuuteen; 

c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, 
maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperin
töön; sekä 

d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; 
2) ympäristövaikutusten arviointimenette/yllä 

2 luvun mukaista menettelyä, jossa selvitetään 
ja arvioidaan tiettyjen hankkeiden ympäristö
vaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, 
joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikut
taa; 

3) ympäristövaikutusten arviointiohjelmalla 
hankkeesta vastaavan laatimaa suunnitelmaa 
tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenette
lyn järjestämisestä; 

4) ympäristövaikutusten arviointiselostuksella 
asiakirjaa, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja 
sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio nii
den ympäristövaikutuksista; 

5) hankkeesta vastaavalla toiminnanharjoit
tajaa tai sitä, joka muutoin on vastuussa tässä 
laissa tarkoitetun hankkeen valmistelusta ja 
toteuttamisesta; sekä 

6) yhteysviranomaisella asetuksella säädettä-

vaa viranomaista, joka huolehtii siitä, että 
hankkeen ympäristövaikutusten arviointime
nettely järjestetään. 

3§ 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Tätä lakia sovellettaessa otetaan huomioon, 
miten ympäristövaikutuksia on selvitetty tai 
voidaan selvittää muun lain mukaisessa suun
nittelu- tai lupamenettelyssä. Tämän lain mu
kaisen arviointiselostuksen käyttämisestä muun 
lain mukaisena selvityksenä säädetään erikseen. 

2 luku 

Arviointimenettely 

4§ 

Soveltamisala 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
sovelletaan asetuksella tarkemmin säädettäviin 
hankkeisiin, joilla niiden luonteesta johtuen 
saattaa olla merkittäviä haitallisia ympäristö
vaikutuksia. 

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksit
täistapauksessa hankkeeseen tai jo toteutetun 
hankkeen olennaiseen muutokseen, joka toden
näköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan 
1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaiku
tuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia. 

5§ 

Poikkeukset soveltamisalasta 

Ellei 3 luvun säännöksistä muuta johdu, 
arviointimenettelyä ei sovelleta 4 §:n 2 momen
tissa tarkoitettuun hankkeeseen tai toteutetun 
hankkeen muutokseen, jos vaikutukset on sel
vitetty muun lain mukaisessa menettelyssä täs
sä laissa edellytetyllä tavalla ja selvityksistä on 
kuultu kaikkia niitä, joiden oloihin tai etuihin 
hanke saattaa vaikuttaa. 
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6§ 

Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta 

Ympäristöministeriö päättää yhteysviran
omaisen esityksestä arviointimenettelyn sovel
tamisesta 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin 
hankkeisiin. Soveltamista koskevasta päätök
sestä säädetään tarkemmin asetuksella. Ennen 
päätöksentekoa hankkeesta vastaavalle on va
rattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Jos yhteysviranomainen katsoo, että hank
keeseen ei sovelleta arviointimenettelyä, se an
taa asiasta tarvittaessa lausuntonsa hankkeesta 
vastaavalle. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö huolehtii I ja 
2 momentin mukaisista tehtävistä ydinenergia
laissa (990/87) tarkoitettuja ydinlaitoksia kos
kevien hankkeiden osalta. 

7§ 

Arvioinnin ajankohta 

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitet
tävä tämän lain mukaisessa arviointimenette
lyssä ennen kuin hankkeen toteuttamiseksi 
ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olen
naisiin toimiin. 

Arviointi on kuitenkin suoritettava viimeis
tään ennen 13 §:ssä tarkoitettua päätöksente
koa. 

8§ 

Arviointimenettelyn aloittaminen 

Hankkeesta vastaavan on toimitettava ar
viointiohjelma yhteysviranomaiselle suunnitte
lun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
hankkeen muu valmistelu huomioon ottaen. 
Arviointiohjelman sisällöstä säädetään tarkem
min asetuksella. 

Jos hankkeella voi olla huomattava vaikutus 
laajalla alueella tai lukuisten henkilöiden oloi
hin, yhteysviranomaisen on ilmoitettava ar
viointiohjelman vireilläolosta, ellei ilmoittamis
ta ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana sen 
vuoksi, että hankkeesta on jo muussa yhtey
dessä tiedotettu riittävästi niille, joiden oloihin 
tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Ilmoitta
misen voi tehdä myös muu viranomainen siten 
kuin siitä säädetään tarkemmin asetuksella. 

Vireilläotosta ilmoittamisen ajankohta ja si
sältö on määritettävä siten, että hankkeesta 
vastaavan kilpailuasemaa ei vaaranneta. Sa
malla on otettava huomioon mitä jäljempänä 3 

luvussa säädetään valtioiden rajat ylittävistä 
ympäristövaikutuksista. 

9§ 

Yhteysviranomaisen lausunto 

Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arvi
ointiohjelmasta. Yhteysviranomaisen on lau
sunnossaan tarvittaessa todettava, miltä osin 
arviointiohjelmaa on tarkistettava. Lausunnos
ta on myös käytävä ilmi, kuinka tämän lain 
mukaisten tarpeellisten selvitysten hankkiminen 
sekä niistä tiedottaminen ja kuuleminen järjes
tetään ja sovitetaan tarpeen mukaan yhteen 
hanketta koskevien muiden lakien mukaisten 
menettelyjen kanssa. 

Lausunto on toimitettava tiedoksi asian
omaisille viranomaisille. 

Hankkeesta vastaavalla on oikeus saada yh
teysviranomaiselta tämän hallussa olevat hank
keen ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta 
tarpeelliset tiedot. 

IO § 

Arviointiselostus 

Hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ja 
sen vaihtoehtojen vaikutukset arviointiohjel
man ja yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta 
sekä laatii ympäristövaikutusten arviointiselos
tuksen. Arviointiselostus on toimitettava yh
teysviranomaiselle sekä liitettävä hanketta kos
keviin hakemusasiakirjoihin siten kuin siitä 
erikseen säädetään. 

Arviointiselostuksen sisällöstä säädetään tar
kemmin asetuksella. 

II § 

Arviointiselostuksesta kuuleminen 

Yhteysviranomaisen on huolehdittava arvi
ointiselostuksen tiedottamisesta kuuluttamalla 
siitä hankkeen arvioidulla vaikutusalueella. 
Yhteysviranomaisen on huolehdittava myös 
siitä, että arviointiselostuksesta pyydetään tar
vittavat lausunnot ja varataan mahdollisuus 
mielipiteiden esittämiseen selvitysten riittävyy
destä ja tarkasteltujen vaihtoehtojen ympäris
tövaikutuksista. 

Edellä I momentissa tarkoitettu tiedottami
nen ja kuuleminen on järjestettävä, mikäli se 
on mahdollista, hanketta koskevassa muussa 
laissa edellytetyn tiedottamisen ja kuulemisen 
yhteydessä. 
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12 § 

Arviointimenettelyn päättyminen 

Yhteysviranomainen liittää arviointiselostuk
seen oman lausuntonsa arviointiselostuksen 
riittävyydestä sekä muut arviointiselostuksesta 
annetut lausunnot ja esitetyt mielipiteet. 

Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviran
omainen toimittaa arviointiselostuksen ja sen 
liitteet hankkeesta vastaavalle. Arviointiselos
tus liitteineen on samalla toimitettava tiedoksi 
hanketta käsitteleville viranomaisille. 

13§ 

Arvioinnin huomioon ottaminen 

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hank
keen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen 
rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saa
nut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteys
viranomaisen siitä antaman lausunnon. 

Hanketta koskevasta lupapäätöksestä tai sii
hen rinnastettavasta muusta päätöksestä on 
käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä 
annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu 
huomioon. 

3 luku 

Valtioiden rajat ylittävät ympäristö
vaikutukset 

14§ 

Kansainväliset tehtävät 

Tämän lain säännöksiä ympäristövaikutus
ten arviointimenettelystä sovelletaan myös, jos 
Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuk
sen toimeenpano edellyttää, että Suomessa 
toteutettavan hankkeen ympäristövaikutusten 
arviointimenettely järjestetään yhteistyössä toi
sen valtion kanssa. 

Ympäristöministeriö huolehtii 1 momentissa 
tarkoitetun sopimuksen mukaisista ympäristö
vaikutusten arviointiin liittyvistä ilmoitus- ja 
neuvottelutehtävistä. 

Jos hankkeella on todennäköisesti toisen 
valtion lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella 
ilmeneviä merkittäviä ympäristövaikutuksia, 
yhteysviranomaisen on toimitettava arvioin
tiohjelma viipymättä ympäristöministeriölle 
edellä tarkoitetun sopimuksen mukaista toiselle 
valtiolle ilmoittamista varten. Ympäristöminis-

teriön on pyydettävä asiasta ulkoasiainministe
riön lausunto. 

15 § 

Kansainvälinen kuuleminen 

Ympäristöministeriön tai sen määräämän 
viranomaisen on varattava 14 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen sopimusten osapuolena olevan 
valtion viranomaisille sekä luonnollisille henki
löille ja yhteisöille tilaisuus osallistua tämän 
lain mukaiseen arviointimenettelyyn, jos tässä 
laissa tarkoitetun hankkeen ympäristövaiku
tukset todennäköisesti ilmenevät kyseisen val
tion alueella. 

4 luku 

Erinäiset säännökset 

16§ 

Ohjaus, valvonta ja seuranta 

Lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja seu
ranta sekä arvioinnin yleinen kehittäminen 
kuuluu ympäristöministeriölle. Muut ministe
riöt huolehtivat täytäntöönpanon ohjauksesta 
ja seurannasta sekä arvioinnin kehittämisestä 
toimialoillaan ja voivat tarvittaessa antaa arvi
ointimenettelyä koskevia soveltamisohjeita. 

Lääninhallitukset ohjaavat ja valvovat tä
män lain täytäntöönpanoa läänissä. 

Valtion ja kuntien viranomaisten on oltava 
keskenään yhteistyössä tässä laissa säädetyn 
arviointimenettelyn toteuttamiseksi ja sovitta
miseksi hanketta koskevien muiden lakien mu
kaisiin menettelyihin. 

17 § 

Valitusoikeus arvioinnin puuttumisen 
perusteella 

Sen lisäksi, mitä muutoksenhausta on erik
seen säädetty, lääninhallituksella on oikeus 
valittaa 4 §:ssä tarkoitettua hanketta koskevas
ta muun lain mukaisen lupa-asian ratkaisusta 
tai hankkeen toteuttamisen kannalta muusta 
olennaisesta päätöksestä sillä perusteella, että 
tässä laissa tarkoitettua ympäristövaikutusten 
arviointia ei ole suoritettu. 

Se, jolla muutoin on oikeus hakea päätök
seen valittamalla muutosta, voi valituksessaan 
vedota siihen, ettei arviointimenettelyä ole suo
ritettu. 
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18 § 23 § 

Pakkokeinot Tarkemmat säännökset 

Jos 4 §:n mukaisen hankkeen toteuttaminen 
ei edellytä 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
lupaa tai päätöstä ja hankkeen toteuttamiseen 
ryhdytään ennen tässä laissa edellytettyä ym
päristövaikutusten arviointia, lääninhallitus voi 
sakon uhalla määrätä hankkeen toteuttamisen 
keskeytettäväksi siihen saakka, kunnes arvioin
timenettely on suoritettu. Uhkasakosta on voi
massa, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) sääde
tään. 

19 § 

Muutoksenhaku ympäristöministeriön 
päätökseen 

Hankkeesta vastaava saa hakea ympäristö
ministeriön 6 §:n 1 momentin perusteella teke
mään päätökseen muutosta korkeimmalta hal
linto-oikeudelta siinä järjestyksessä kuin muu
toksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
(154/50) säädetään. 

20§ 

Vaitiolovelvollisuus 

Joka tässä laissa säädetyssä tehtävässä toi
miessaan on saanut tietoja hankkeesta vastaa
van taloudellisesta asemasta tai liike- tai am
mattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilön 
terveydentilasta tai taloudellisesta asemasta, ei 
saa ilmaista niitä muulle kuin tässä laissa 
tarkoitetulle viranomaiselle, ellei se, jonka hy
väksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, suostu 
tietojen antamiseen. 

21 § 

Poikkeus kuulemisvelvollisuudesta 

. Tämän lain mukaisesta tiedottamisesta ja 
kuulemisesta voidaan tarpeellisilta osin poike
ta, jos hanketta koskevat tiedot ovat maanpuo
lustuksen kannalta salassa pidettäviä. 

22§ 

Kustannusvastuu 

Tiedottamisen, kuulemisen ja ympäristövai
kutusten selvittämisen kustannuksista sekä val
tioiden rajat ylittävien vaikutusten arviointia 
varten tarvittavien käännösten kustannuksista 
vastaa hankkeesta vastaava. 

Asetuksella säädetään viranomaisista ja nii
den tehtävistä ympäristövaikutusten arviointi
menettelyssä, tiedottamisesta, kuulemisesta se
kä kansainvälisistä tehtävistä. 

5 luku 

Yleinen selvitysvelvollisuus 

24§ 

Ohjelmat ja suunnitelmat 

Ympäristövaikutukset on selvitettävä ja ar
vioitava riittävässä määrin viranomaisen val
mistellessa sellaisia suunnitelmia ja ohjelmia, 
joiden toteuttamisella saattaa olla merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, mutta joihin ei sovelleta 
2 luvun säännöksiä arviointimenettelystä. 

Valtioneuvosto voi antaa yleisiä ohjeita edel
lä 1 momentissa tarkoitettujen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. 

25 § 

Selvilläolovelvollisuus 

Muusta kuin 4 §:ssä tarkoitetusta hankkeesta 
vastaavan on sen lisäksi mitä erikseen sääde
tään oltava riittävästi selvillä hankkeen ympä
ristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin koh
tuudella voidaan edellyttää. 

6 luku 

Voimaantulosäännökset 

26§ 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
miin. 

27 § 

Soveltamissäännös 

Tätä lakia ei sovelleta hankkeeseen, jonka 
toteuttamiseksi on myönnetty lupa, josta viran
omainen on tehnyt muun lupaan rinnastettavan 
päätöksen, josta on julkisesti kuulutettu tai 
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josta on kuultu asianosaisia ennen tämän lain 
voimaantuloa rakennuslain (370/58), vesilain 
(264/61), ympäristölupamenettelylain (735/91), 
ilmansuojelulain (67/82), jätelain (1072/93), ter
veydenhoitolain (469/65), eräistä naapuruus
suhteista annetun lain (26/20), kemikaalilain 
(744/89), maa-aineslain (555/81), kaivoslain 

2. 

( 503/65), sähkölain (319179), yleisistä teistä 
annetun lain (243/54), ilmailulain (595/64), kiin
teän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunas
tuksesta annetun lain (603177), yksityismetsä
lain (412/67), metsänparannuslain (140/87) tai 
ydinenergialain (990/87) mukaisesti. 

Laki 
rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 3 § sekä 
lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 19 päivänä syyskuuta 1969, 2 päivänä 

heinäkuuta 1973 ja 17 päivänä elokuuta 1990 annetuilta laeilla (626/69, 588173 ja 696/90), uusi 5 
momentti, lakiin uusi 7 a §ja 132 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 17 päivänä elokuuta 1990 
annetussa laissa, uusi 7 momentti seuraavasti: 

3§ 
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin 

selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympä
ristövaikutukset sekä yhdyskuntataloudelliset, 
sosiaaliset, kulttuuri- ja muut vaikutukset. 
Kaavaan voidaan ottaa haitallisten tai häiriöitä 
aiheuttavien ympäristövaikutusten estämiseksi 
tai rajoittamiseksi tarpeellisia määräyksiä. 

Kaavaehdotusta valmisteltaessa kaavaan 
voidaan sisällyttää erityinen selvitys ympäristö
vaikutuksista, jos suunnitellulla maankäytöllä 
on todennäköisesti merkittäviä ympäristövai
kutuksia. 

5§ 

Edellä 2 momentissa tarkoitettua poikkeusta 
ei saa myöntää hankkeelle, josta todennäköi
sesti aiheutuu merkittäviä ympäristövaikutuk
sia. 

7a§ 
Jos tässä laissa tai sen nojalla luvanvaraiseksi 

säädetystä tai määrätystä laitoksesta, hank
keesta tai muusta toiminnasta on laadittava 

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an
netun lain ( 1 ) mukainen arviointiselostus, 
se on liitettävä hanketta koskevaan tässä laissa 
tarkoitettuun lupahakemukseen. Siltä osin kuin 
selostukseen sisältyy tämän lain säännösten 
soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövai
kutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uudes
taan. 

132§ 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua poik
keusta ei saa myöntää, jos siitä todennäköisesti 
aiheutuu merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tämän lain 7 a §:n soveltamisesta on voi
massa, mitä ympäristövaikutusten arviointime
nettelystä annetun lain ( 1 ) 27 §:ssä sääde
tään. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
miin. 
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3. Laki 
vesilain 16 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 19 päivänä toukokuuta 1961 annettun vesilain (264/61) 16 lukuun uusi 1 a ja 23 a § 

seuraavasti: 

16 luku 

Vesiasioiden käsittely vesioikeudessa 

la§ 
Jos hakemus koskee luvan myöntämistä ym

päristövaikutusten arviointimenettelystä anne
tussa laissa ( 1 ) tarkoitetulle hankkeelle, 
on hakemusasiakirjoihin liitettävä mainitun 
lain mukainen arviointiselostus. Siltä osin kuin 
selostukseen sisältyy tämän lain säännösten 
soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövai
kutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uudes
taan. 

Vesioikeus voi pyytää ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain mukaiselta 
yhteysviranomaiselta lausuntoa arviointimenet-

telyn tarpeellisuudesta ennen hakemuksen tie
doksiantamista. 

23 a§ 
Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitet
tua hanketta, vesioikeuden päätöksestä on käy
tävä ilmi, miten mainitun lain mukainen ar
viointi on otettu huomioon. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Lain soveltamisesta on voimassa, mitä ym
päristövaikutusten arviointimenettelystä anne
tun lain ( 1 ) 27 §:ssä säädetään. 

4. Laki 
ympäristölupamenettelylain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetun ympäristölupamenettelylain (735/91) 6 §:ään uusi 

2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä lakiin uusi 10 a § seuraavasti: 

2 luku 

Lupamenettely ja lupaharkinta 

6§ 

Lupahakemus 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetussa laissa ( 1 ) tarkoitettua hanketta 
koskevaan lupahakemukseen on liitettävä mai
nitun lain mukainen arviointiselostus. Siltä osin 
kuin selostukseen sisältyy tämän lain säännös
ten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristö
vaikutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uu
destaan. 

5 321422X 

10 a § 

Arviointiselostuksen ottaminen huomioon 

Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaiku
tusten arviointimenettelystä annettua lakia, lu
papäätöksestä on käytävä ilmi, miten mainitun 
lain mukainen arviointi on otettu ympäristölu
pamenettelystä annetun lain säännösten nojalla 
huomioon. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Lain soveltamisesta on voimassa, mitä ym
päristövaikutusten arviointimenettelystä anne
tun lain ( 1 ) 27 §:ssä säädetään. 
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5. 
Laki 

kemikaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 14 päivänä elokuuta 1989 annettuun kemikaalilakiin (744/89) uusi 33 a § seuraavasti: 

33 a§ 

Ympäristövaikutusten arviointi 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetussa laissa ( 1 ) tarkoitettua hanketta 
koskevaa tämän lain 32 §:n mukaista lupaa 
varten on esitettävä ympäristövaikutusten arvi
ointiselostus. Siltä osin kuin selostukseen sisäl
tyy tämän lain säännösten soveltamiseksi tar
peelliset tiedot ympäristövaikutuksista, ei sa
maa selvitystä vaadita uudestaan. 

6. 

Päätöksestä on käytävä ilmi, miten ympäris
tövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain mukainen arviointi on otettu huomioon. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lain soveltamisesta on voimassa, mitä ym
päristövaikutusten arviointimenettelystä anne
tun lain ( 1 ) 27 §:ssä säädetään. 

Laki 
maa-aineslain 5 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetun maa-aineslain (555/81) 5 §:ään uusi 3 momentti ja 

6 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

5§ 

Ottamissuunnitelma 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetussa laissa ( 1 ) tarkoitettua hanketta 
koskevaan lupahakemukseen on liitettävä ym
päristövaikutusten arviointiselostus. Siltä osin 
kuin selostukseen sisältyy tämän lain säännös
ten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristö
vaikutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uu
destaan. 

6§ 

Luvan myöntämisen edellytykset 

Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaiku
tusten arvioutimenettelystä annettua lakia, pää
töksestä on käytävä ilmi, miten mainitun lain 
mukainen arviointi on otettu huomioon. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lain soveltamisesta on voimassa, mitä ym
päristövaikutusten arviointimenettelystä anne
tun lain ( 1 ) 27 §:ssä säädetään. 
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7. 
Laki 

kaivoslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 17 päivänä syyskuuta 1965 annettuun kaivoslakiin (503/65) uusi 23 a § seuraavasti: 

23 a§ 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

annetussa laissa ( 1 ) tarkoitettua hanketta 
koskevaan kaivospiirihakemukseen on liitettä
vä mainitun lain mukainen arviointiselostus. 
Siltä osin kuin selostukseen sisältyy tämän lain 
säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot 
ympäristövaikutuksista, ei samaa selvitystä 
vaadita uudestaan. Kaivospiirihakemukseen 
annettavasta päätöksestä on käytävä ilmi, mi
ten mainitun lain mukainen arviointi on otettu 
huomioon. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi päättää, 
että arviointiselostus liitetään kaivosten turva!-

8. 

lisuusmääräyksistä annetun päätöksen (921/75) 
mukaiseen Teknilliselle tarkastuskeskukselle 
hyväksymistä varten esitettävään yleissuunni
telmaan, jos on ilmeistä, että kaivospiirihake
muksen johdosta ei ryhdytä kaivostoimintaa 
valmisteleviin ympäristöä merkittävästi muut
taviin toimiin. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lain soveltamisesta on voimassa, mitä ym
päristövaikutusten arviointimenettelystä anne
tun lain ( 1 ) 27 §:ssä säädetään. 

Laki 
sähkölain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 24 §:ään, sellaisena kuin se on 

13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (59/89) ja 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa 
laissa (142/93), uusi 5 ja 6 momentti seuraavasti: 

24§ 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetussa laissa ( 1 ) tarkoitettua hanketta 
koskevaan lupahakemukseen on liitettävä mai
nitun lain mukainen arviointiselostus. Siltä osin 
kuin selostukseen sisältyy tämän lain säännös
ten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristö
vaikutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uu
destaan. 

Lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten ym
päristövaikutusten arviointimenettelystä anne
tun lain mukainen arviointi on otettu huo
mioon. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Lain soveltamisesta on voimassa, mitä ym
päristövaikutusten arviointimenettelystä anne
tun lain ( 1 ) 27 §:ssä säädetään. 
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9. 
Laki 

yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään yleisistä teistä 21 päivänä toukokuuta 1954 annettuun lakiin (243/54) uusi 25 a § 

seuraavasti: 

25 a§ 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

annetussa laissa ( 1 ) tarkoitettua hanketta 
koskevaan tiesuunnitelmaan on liitettävä mai
nitun lain mukainen arviointiselostus. Siltä osin 
kuin selostukseen sisältyy tämän lain säännös
ten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristö
vaikutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uu
destaan. 

Tiesuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten 

10. 

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an
netun lain mukainen arviointi on otettu huo
mioon. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1991. 

päivänä 

Lain soveltamisesta on voimassa, mitä ym
päristövaikutusten arviointimenettelystä anne
tun lain ( 1 ) 27 §:ssä säädetään. 

Laki 
ilmailulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 11 päivänä joulukuuta 1964 annettuun ilmailulakiin (595/64) uusi 30 a § seuraavasti: 

30 a§ 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

annetussa laissa ( 1 ) tarkoitettua hanketta 
koskevaan lupahakemukseen on liitettävä mai
nitun lain mukainen arviointiselostus. Siltä osin 
kuin selostukseen sisältyy tämän lain säännös
ten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristö
vaikutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uu
destaan. 

Lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten mai
nitun lain mukainen arviointi on otettu huo
mioon. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lain soveltamisesta on voimassa, mitä ym
päristövaikutusten arviointimenettelystä anne-
tun lain ( 1 ) 27 §:ssä säädetään. 
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11. 
Laki 

kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 

annetun lain (603/77) 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 
1982 annetussa laissa (1110/82), uusi 3 momentti seuraavasti: 

5§ 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetussa laissa ( 1 ) tarkoitettua hanketta 
koskevaan lunastuslupahakemukseen on liitet
tävä mainitun lain mukainen arviointiselostus. 
Siltä osin kuin selostukseen sisältyy tämän lain 
säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot 

12. 

ympäristövaikutuksista, ei samaa selvitystä 
vaadita uudestaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Lain soveltamisesta on voimassa, mitä ym
päristövaikutusten arviointimenettelystä anne
tun lain ( 1 ) 27 §:ssä säädetään. 

Laki 
yksityismetsälain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 15 päivänä syyskuuta 1967 annettuun yksityismetsälakiin (412/67) uusi 2 a §seuraavasti: 

2a§ 
Jos metsän hakkuusta on laadittava ympä

ristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain ( 1 ) mukaisesti arviointiselostus, hak
kuuta varten on tehtävä edellä 2 §:n 3 momen
tissa tarkoitettu hakkuu- ja uudistamissuunni
telma. Metsälautakunta ei saa tehdä hakkuu- ja 
uudistamissuunnitelman hyväksymistä koske
vaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyt
töönsä arviointiselostuksen. Siltä osin kuin 

selostukseen sisältyy tämän lain säännösten 
soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövai
kutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uudes
taan. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lain soveltamisesta on voimassa, mitä ym
päristövaikutusten arviointimenettelystä anne
tun lain ( 1 ) 27 §:ssä säädetään. 



38 1993 vp - HE 319 

13. 
Laki 

metsänparannuslain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 13 päivänä helmikuuta 1987 annetun metsänparannuslain (140/87) 2 §:ään uusi 3 

momentti seuraavasti: 

2§ 

Jos metsänparannushankkeesta on tehtävä 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an
netun lain ( 1 ) mukaisesti arviointiselostus, 
ei päätöstä metsänparannusvarojen myöntämi
sestä saa tehdä ennen kuin metsälautakunta on 
saanut käyttöönsä mainitun arviointiselostuk
sen. Siltä osin kuin selostukseen sisältyy tämän 

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1994 

lain säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tie
dot ympäristövaikutuksista, ei samaa selvitystä 
vaadita uudestaan. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lain soveltamisesta on voimassa, mitä ym
päristövaikutusten arviointimenettelystä anne
tun lain ( 1 ) 27 §:ssä säädetään. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen 
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Liite 

Asetus 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

Ympäristöministerin esittelystä säädetään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä päivä-
nä kuuta 199 lain ( 1 ) nojalla: 

1 luku 

Viranomaisten tehtävät 

1 § 
Ympäristöministeriö ohjaa, seuraa ja kehit

tää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
yleisesti, päättää arviointimenettelyn soveltami
sesta yksittäistapauksessa sekä huolehtii ympä
ristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain ( 1 ) 3 luvun mukaisista tehtävistä. 

2 § 

Vesi- ja ympäristöhallinto 

1) huolehtii ympäristövaikutusten arviointiin 
liittyvästä yleisestä koulutuksesta, tiedotuksesta 
ja tutkimuksesta yhteistyössä muiden viran
omaisten ja tutkimuslaitosten kanssa; 

2) avustaa arviointimenettelyssä tarvittavan 
asiantuntemuksen hankkimisessa; 

3) tallentaa ja pitää saatavilla laaditut arvi
ointiselostukset ja yhteysviranomaisen niistä 
antamat lausunnot; sekä 

4) suorittaa ympäristöministeriön sille anta
mat muut ympäristövaikutusten arviointime
nettelyyn liittyvät asiantuntijatehtävät. 

Vesi- ja ympäristöpiiri toimii yhteysviran
omaisena siten kuin jäljempänä 2 luvussa sää
detään. 

3 § 

Lääninhallitus 

1) ohjaa ja valvoo arviointimenettelyn täy
täntöönpanoa läänissä; 

2) toimii yhteysviranomaisena siten kuin 2 
luvussa säädetään; sekä 

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

4 § 
Yhteysviranomainen 

1) sovittaa yhteen eri lakien mukaisia menet-

telyjä yhteistyössä muiden asianomaisten viran
omaisten kanssa hankkeen arviointimenettelyn 
järjestämiseksi; 

2) tekee ympäristöministeriölle esityksen ar
viointimenettelyn soveltamisesta hankkeeseen 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an
netun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa 
yksittäistapauksissa; 

3) hoitaa ympäristövaikutusten arviointime
nettelystä annetun lain 8 ja 11 §:n mukaiset 
tiedotukset ja kuulutukset sekä järjestää tarvit
tavat julkiset kuulemistilaisuudet; 

4) tarkistaa arviointiohjelman ja antaa siitä 
lausuntonsa; 

5) ilmoittaa tarvittaessa hankkeesta ympäris
töministeriölle ympäristövaikutusten arviointi
menettelystä annetun lain 14 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua ilmoittamista varten; 

6) liittää arviointiselostukseen lausuntonsa; 
7) suunnittelee tarvittaessa muiden viran

omaisten ja hankkeesta vastaavan kanssa 
hankkeen ympäristövaikutusten seurannan jär
jestämisen; sekä 

8) huolehtii lisäksi muista laissa ja tässä 
asetuksessa sille säädetyistä tehtävistä. 

5 § 
Edellä 4 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja tehtä

viä voi hoitaa myös muu viranomainen, jos 
tämä ja yhteysviranomainen siitä sopivat. 

2 luku 

Hankkeet ja yhteysviranomaiset 

6 § 
Hankkeita, joihin sovelletaan arviointime

nettelyä ympäristövaikutusten arviointimenet
telystä annetun lain 4 §:n 1 momentin nojalla, 
ovat: 

1) raakaöljynjalostamot ja laitokset, jotka 
kaasuttavat tai nesteyttävät öljyliusketta, kivi
hiiltä tai turvetta vähintään 500 tonnia päiväs
sä; 
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2) kattila- ja voimalaitokset, joiden suurin 
polttoaineteho on yli 300 MW; 

3) valimot tai sulatot, joiden tuotanto on 
vuodessa vähintään 5000 tonnia sekä rauta- ja 
terästehtaat, sintraamot ja rautalejeerinkien 
valmistuslaitokset sekä muita kuin rautametal
leja jalastavat metallitehtaat tai pasutuslaitok
set; 

4) asbestin louhinta sekä laitokset, jotka 
käsittelevät ja muuntavat asbestia tai asbestia 
sisältäviä tuotteita; 

5) kemikaalilain (744/89) 32 §:ssä tarkoitettu
ja terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemi
kaaleja laajamittaisesti valmistavat tehtaat, te
kokuituja, mineraalivillaa ja sementtiä valmis
tavat tehtaat sekä liuottimia tai liuottimia 
sisältäviä aineita käyttävät laitokset, joiden 
liuottimien käyttö on vähintään 1 000 tonnia 
vuodessa; 

6) merkittävät ongelmajätteiden käsittelylai
tokset, yhdyskuntajätteiden polttolaitokset se
kä jätteiden käsittelypaikat, jotka on mitoitettu 
vähintään 15 000 tonnin vuotuiselle jätemääräl
le; 

7) massa-, paperi- tai kartonkitehdas; 
8) suurimittainen metallimalmien ja muiden 

kaivoskivennäisten louhinta, rikastaminen ja 
käsittely; 

9) öljyn, petrakemian tuotteiden ja kemial
listen tuotteiden varastot, joissa näiden ainei
den varastosäiliöiden tilavuus on yhteensä yli 
50 000 m 3; 

1 0) moottoriteiden, moottoriliikenneteiden, 
kaukoliikenteen ratojen sekä lentokenttien ra
kentaminen, kun pääkiitorata on vähintään 
2 100 metriä pitkä; 

II) kaasun, öljyn ja muiden nesteiden kuin 
veden kaukokuljettamiseen tarkoitetut runko
putket sekä suuret raakavesi- ja jätevesitunnelit 
sekä vähintään 400 kV:n voimajohdot; 

12) meriväylät, joiden kulkusyvyys on vähin
tään 8 metriä, sisävesiväylät, joiden kul
kusyvyys on vähintään 4 metriä sekä satamat, 
joiden tuloväylä on vähintään edellä tarkoite
tun syvyinen sekä merkittävät kanavat; 

13) yli 100 000 asukkaalle mitoitetut yhdys
kuntajätevesien käsittelylaitokset; 

14) patoturvallisuuslain (413/84) 9 §:ssä tar
koitetut padot, sekä yli 10 km2:n laajuiset 
tekoaltaat ja vesistön säännöstelyhankkeet, jos 
vesistön keskivirtaama on yli 20 m3/s ja virtaa
ma- ja vedenkorkeusolosuhteet muuttuvat 
olennaisesti lähtötilanteeseen nähden; 

15) pohjaveden otto, jos vuotuinen määrä on 
vähintään 3 miljoonaa m3

; 

16) merellä tapahtuva hiilivedyn tuotanto; 
17) yli 200 hehtaarin laajuisen, yhtenäiseksi 

katsottavan alueen metsä-, suo- tai kosteikko
luonnon pysyväisluonteinen muuttaminen to
teuttamalla uudisojituksia tai kuivattamalla 
ojittamattomia suo- ja kosteikkoalueita, pois
tamalla puusto pysyvästi tai uudistamalla alue 
Suomen luontaiseen lajistoon kuulumattomilla 
puulajeilla; sekä 

18) ydinvoimalaitokset ja muut ydinreaktorit 
lukuunottamatta tutkimusreaktoreita, joiden 
suurin jatkuva lämpöteho ei ylitä yhtä mega
wattia, sekä laitokset, jotka on suunniteltu 
pääasiallisesti ydinpolttoaineiden tuottamiseen 
tai rikastamiseen, säteilytettyjen ydinpolttoai
neiden uudelleen käsittelyyn tai ydinenergian 
tuottamisesta aiheutuvan radioaktiivisen jät
teen käsittelyyn, pysyvään varastointiin ja lop
pusijoittamiseen. 

7 § 
Jos muulla kuin 6 §:ssä tarkoitetulla hank

keella on todennäköisesti merkittäviä ympäris
tövaikutuksia ympäristöministeriön on päätet
tävä ympäristövaikutusten arviointimenettelys
tä annetun lain 4 §:n 2 ja 3 momentin sekä 6 §:n 
mukaisesti, että hankkeeseen sovelletaan ympä
ristövaikutusten arviointimenettelyä. 

Yhteysviranomaisen on, saatuaan tietää 1 
momentissa tarkoitetusta hankkeesta, viipy
mättä esitettävä asia ympäristöministeriölle. 
Ennen päätöksentekoa ympäristöministeriön 
on huolehdittava siitä, että arviointitarpeesta 
on käyty riittävät neuvottelut asianomaisten 
viranomaisten kesken sekä, että hankkeesta 
vastaavalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi 
asiassa. 

Päätös on tehtävä viipymättä, kuitenkin vii
meistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun 
ympäristöministeriö on saanut hankkeesta riit
tävät tiedot. Ympäristöministeriön on toimitet
tava viipymättä päätös hankkeesta vastaavalle 
ja yhteysviranomaiselle sekä tiedoksi muille 
asianomaisille viranomaisille. 

Mitä tässä pykälässä säädetään hankkeesta, 
koskee myös 6 §:ssä ja tässä pykälässä tarkoi
tetun toteutetun hankkeen olennaista muutos
ta. 

8 § 
Yhteysviranomaisena on: 

1) asianomainen lääninhallitus 6 §:n 1-11 
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kohdassa tarkoitetuissa hankkeissa, 12 kohdas
sa tarkoitetuissa satamahankkeissa sekä 17 
kohdassa tarkoitetuissa muissa kuin ojitusta tai 
kuivatusta koskevissa hankkeissa, sekä sen 
lisäksi 6 §:ssä tarkoitetuissa hankkeissa, joiden 
suunnittelusta tai toteuttamisesta vesi- ja ym
päristöpiiri vastaa; 

2) asianomainen vesi- ja ympäristöpiiri, jollei 
se itse suunnittele tai toteuta hanketta, 12 
kohdassa tarkoitetuissa väylähankkeissa, jollei 
se liity satamahankkeeseen, 13-16 kohdassa 
tarkoitetuissa hankkeissa sekä 17 kohdassa 
tarkoitetuissa ojitusta ja kuivatusta koskevissa 
hankkeissa; sekä 

3) kauppa- ja teollisuusministeriö 6 §:n 18 
kohdassa tarkoitetuissa hankkeissa. 

9 § 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
hankkeen yhteysviranomaisena toimii läänin
hallitus. Vesi- ja ympäristöpiiri toimii kuitenkin 
yhteysviranomaisena vesistöjen käyttöön tai 
vesitalouteen pääosin liittyvissä hankkeissa lu
kuunottamatta hankkeita, joiden suunnittelusta 
tai toteuttamisesta se itse vastaa. Ydinlaitoksia 
koskevien hankkeiden yhteysviranomaisena 
toimii kauppa- ja teollisuusministeriö. 

10 § 
Jos yhteysviranomaisesta syntyy epäselvyyt

tä, on kysymys saatettava ympäristöministeriön 
ratkaistavaksi. Ympäristöministeriön tämän 
johdosta tekemään päätökseen ei saa hakea 
valittamalla muutosta. 

3 luku 

Arviointiohjelma ja arviointiselostus 

II § 
Arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeelli

sessa määrin: 
1) tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, si

jainnista, maankäyttötarpeesta ja liittymisestä 
muihin hankkeisiin sekä hankkeesta vastaavas
ta; 

2) hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joista 
yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamat
ta jättäminen, ellei tällaista vaihtoehtoa erityi
sestä syystä ole pidettävä tarpeettomana; 

3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttä
mistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnas
tettavista päätöksistä, tiedot ympäristövaiku-
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tuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista 
selvityksistä sekä ehdotus tarkasteltavan vaiku
tusalueen rajauksesta; 

4) suunnitelma tiedottamisen järjestämisestä; 
sekä 

5) arvio hankkeen suunnittelu- ja toteutta
misaikataulusta sekä selvitysten ja arvioin
tiselostuksen valmistumisajankohdasta. 

12 § 
Arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeel

lisessa määrin: 
1) II §:n 1-3 kohdassa tarkoitetut tiedot 

tarkistettuina; 
2) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen 

suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hank
keen kannalta olennaisiin luonnonvarojen 
käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suun
nitelmiin ja ohjelmiin; 

3) hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tek
niset ratkaisut, kuvaus toiminnasta kuten tuot
teista, tuotantomääristä, raaka-aineista, liiken
teestä, materiaaleista ja arvio jätteiden ja pääs
töjen laadusta ja määristä; 

4) arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto 
sekä arvioinnissa ja aineiston hankinnassa käy
tetyt menetelmät ja niihin sisältyvät oletukset; 

5) selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen 
ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista, 
käytettyjen tietojen mahdollisista puutteista ja 
keskeisistä epävarmuustekijöistä; 

6) hankkeesta vastaavan valinta toteutetta
vaksi vaihtoehdoksi ja valinnan perustelut; 

7) ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja 
rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia; 

8) ehdotus seurantaohjelmaksi, sekä 
9) yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto 

1-8 kohdassa esitetyistä tiedoista. 

4 luku 

Määräajat, tiedottaminen· ja kuuleminen 

13§ 
Yhteysviranomaisen on tiedotettava arvioin

tiohjelmasta viipymättä kuuluttamalla siitä vä
hintään 14 päivän ajan todennäköisen vaiku
tusalueen kuntien ilmoitustauluilla siten kuin 
julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/25) 
säädetään. Kuulutus on lisäksi julkaistava ai
nakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella ylei
sesti leviävässä sanomalehdessä. 

Kuulutuksesta on käytävä ilmi riittävästi 
yksilöidyt tiedot hankkeesta, sen sijainnista, 
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hankkeesta vastaavasta sekä siitä, miten arvi
ointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä. Lisäksi 
kuulutuksessa on mainittava, missä arvioin
tiohjelma ja yhteysviranomaisen siitä myöhem
min antama lausunto pidetään nähtävänä ar
viointimenettelyn aikana. 

Yhteysviranomaisen on tiedotettava ympä
ristövaikutusten arviointiselostuksesta. Arvi
ointiselostusta koskevasta kuulutuksesta on so
veltuvin osin muutoin voimassa, mitä edellä 
säädetään arviointiohjelmasta kuuluttamisesta 
ja kuulutuksen sisällöstä. 

Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava yh
teysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna 
aikana, joka alkaa kuulutuksen julkaisemispäi
västä ja on vähintään 30 päivää ja enintään 60 
päivää. 

14 § 
Yhteysviranomaisen on varattava hankkeen 

vaikutusalueen kunnille tilaisuus antaa lausun
tonsa arviointiohjelmasta sekä arviointiselos
tuksesta. 

15 § 
Yhteysviranomaisen on annettava lausunto 

arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle yh
den kuukauden kuluessa lausuntojen antami
seen ja mielipiteiden esittämiseen varatun mää
räajan päättymisestä. 

Yhteysviranomaisen on toimitettava arvioin
tiselostus, siitä antamansa lausunto ja muut 
liitteet hankkeesta vastaavalle kahden kuukau
den kuluessa lausuntojen antamiseen ja mieli
piteiden esittämiseen varatun määräajan päät
tymisestä. 

Yhteysviranomaisen on lisäksi toimitettava 
arviointiselostus ja siitä antamansa lausunto 
tiedoksi vesi- ja ympäristöhallitukselle, arvioin
tiselostus liitteineen hankkeen vaikutusalueen 
kunnille sekä tarvittaessa seutukaavoituksesta 
vastaaville kuntainliitoille ja muille asianomai
sille viranomaisille. 

5 luku 

Valtioiden välinen arviointimenettely 

16 § 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

annetun lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen mukaisesta ilmoi
tuksesta on käytävä ilmi erityisesti: 

1) hanketta koskevat tiedot; 
2) tiedot mahdollisesti valtioiden rajat ylittä

vistä ympäristövaikutuksista; 
3) tiedot arviointimenettelystä ja hankkeen 

toteuttamisen kannalta olennaisesta päätökses
tä; sekä 

4) kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa 
viranomaisten, kansalaisten ja yhteisöjen mah
dolliset ilmoituksen osallistumisesta arviointi
menettelyyn on toimitettava ympäristöministe
riölle. 

6 luku 

Voimaantulo 

17 § 
Tämä asetus tulee voimaan 

kuuta 199 . 
päivänä 

Asetus 
rakennusasetuksen muuttamisesta 

Ympäristöministeriön esittelystä 
muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/59) 115 §:n 1 momentti 

sekä 
lisätään 18 §:ään, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa ( 686/86) uusi 

5 momentti, 27 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti sekä 
38 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

18 § kaan esitettävä kaavan toteuttamisen ympäris-
- - - - - - - - - - - - - - tölliset, yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, 

Seutukaavan selostuksessa on tarpeen mu- kulttuuri- ja muut vaikutukset. 
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27 § 

Yleiskaavan selostuksessa on tarpeen mu
kaan esitettävä kaavan toteuttamisen ympäris
tölliset, yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, 
kulttuuri- ja muut vaikutukset. 

38 § 

Asemakaavan selostuksessa on tarpeen mu
kaan esitettävä kaavan toteuttamisen ympäris
tölliset, yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, 
kulttuuri- ja muut vaikutukset. 

115 § 
Rakennuskaava on laadittava pohjakartalle 

mittakaavaan 1 :2 000 tai erityisessä tapaukses
sa sitä suuremmaksi. Rakennuskaavaan kuuluu 
selostus, joka sisältää ehdotuksen perustelut ja 
tarpeelliset selvitykset. Lisäksi rakennuskaavan 
selostuksessa on tarpeen mukaan esitettävä 
kaavan toteuttamisen ympäristölliset, yhdys
kuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuri- ja 
muut vaikutukset. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Asetus 
ydinenergia-asetuksen muuttamisesta 

Ympäristöministeriön esittelystä 
muutetaan 12 päivänä helmikuuta 1988 annetun ydinenergia-asetuksen (161188) 24 §:n 6 kohdan 

f alakohta seuraavasti: 

24 § 
Hakemukseen on liitettävä seuraavat selvi

tykset: 

6) ydinlaitoshankkeen yleispiirteinen rahoi
tussuunnitelma; sekä kunkin ydinlaitoshank
keen osalta: 

f) ympäristövaikutusten arviointimenettelys-

tä annetun lain ( 1 ) mukaisesti laadittu 
arviointiselostus sekä selvitys suunnitteluperus
teista, joita hakija aikoo noudattaa ympäristö
vahinkojen välttämiseksi ja ympäristörasituk
sen rajoittamiseksi; 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 




