
 HE 210/2005 vp 
  

 

292864 

 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelys-
tä annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi 
muutokset, jotka ovat tarpeen tiettyjen julkis-
ten ja yksityisten hankkeiden ympäristövai-
kutusten arvioinnista annettuun neuvoston di-
rektiiviin tehtyjen muutosten täytäntöönpa-
nemiseksi. 

Lain osallistumista koskevia säännöksiä 
täydennettäisiin järjestöjen osalta. Arviointi-
menettelyn soveltamisalaa hankkeiden muu-
toksiin täsmennettäisiin. 

Päätösvalta arviointimenettelyn soveltami-
sesta yksittäistapauksessa siirrettäisiin pää-
sääntöisesti alueellisille ympäristökeskuksil-
le. Muut tahot kuin hankkeesta vastaava eivät 
saisi hakea päätökseen muutosta erikseen, 

vaan samassa järjestyksessä ja yhteydessä 
kuin hankkeen lupa- tai sitä vastaavasta pää-
töksestä valitetaan. Lisäksi lakiin kirjattaisiin 
mahdollisuus hakea hankkeen lupa- tai sitä 
vastaavaan päätökseen muutosta arviointi-
menettelyn olennaisen puutteellisuuden pe-
rusteella. 

Samassa yhteydessä ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annettuun lakiin ehdo-
tetaan tehtäväksi uuden perustuslain edellyt-
tämät muutokset täsmentämällä valtuutus-
säännöksiä ja nostamalla tarvittavat säännök-
set ympäristövaikutusten arviointimenettelys-
tä annetusta asetuksesta lain tasolle. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

Yleistä 
 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelys-
tä annettu laki (468/1994), jäljempänä YVA-
laki, ja asetus (792/1994) tulivat voimaan 1 
päivänä syyskuuta 1994. Niillä pantiin täy-
täntöön tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnis-
ta annettu neuvoston direktiivi 85/337/ETY,  
jäljempänä YVA-direktiivi. Huhtikuun 1 päi-
vänä 1999 tulivat voimaan YVA-lain muu-
tokset, joilla pantiin täytäntöön neuvoston di-
rektiivi YVA-direktiivin muuttamisesta 
97/11/EY. Tässä yhteydessä annettiin myös 
uusi asetus ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä (268/1999), jäljempänä YVA-
asetus. 

Nyt ehdotetulla YVA-lain muutoksella ja 
siihen liittyvällä valtioneuvoston asetuksella 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
pantaisiin YVA-lainsäädännön osalta täytän-
töön Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi 2003/35/EY yleisön osallistumisesta 
tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien 
ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston di-
rektiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muutta-
misesta yleisön osallistumisen sekä muutok-
senhaku- ja vireillepano-oikeuden osalta, jäl-
jempänä osallistumisoikeusdirektiivi. Osal-
listumisoikeusdirektiivi liittyy tiedon saan-
nista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta 
ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen 
(SopS 121—122/2004), jäljempänä Århusin 
yleissopimus, ratifiointiin Euroopan yhtei-
sössä. Direktiivillä on mukautettu yhteisön 
lainsäädäntö Århusin yleissopimuksen vaa-
timuksiin siltä osin kuin sopimuksessa on 
määräyksiä yleisön osallistumis- ja muutok-
senhakuoikeudesta. Direktiivi on tullut panna 
täytäntöön jäsenvaltioissa viimeistään 25 
päivänä kesäkuuta 2005. 
 
YVA-direktiiviin tehdyt muutokset 
 

YVA-direktiivin muutoksista säädetään 
osallistumisoikeusdirektiivin 3 artiklassa. 

Muutokset koskevat lähinnä yleisön osallis-
tumista sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeutta. 

YVA-direktiiviin on lisätty yleisön sekä  
yleisön, jota asia koskee, määritelmät. Ylei-
söön, jota asia koskee, luetaan myös ympä-
ristönsuojelua edistävät valtiosta riippumat-
tomat järjestöt. YVA-direktiivin säännöksiä 
yleisölle tiedottamisesta ja yleisön, jota asia 
koskee, kuulemisesta on täsmennetty. Sa-
moin on täsmennetty valtioiden välistä arvi-
ointimenettelyä koskevia säännöksiä. 

YVA-direktiiviin on lisätty muutoksenha-
ku- ja vireillepano-oikeutta koskeva 10 a ar-
tikla. Sen mukaan jäsenvaltioiden on varmis-
tettava, että kansallisen oikeusjärjestelmän 
mukaisesti siihen yleisöön kuuluvilla, jota 
asia koskee, on mahdollisuus saattaa tuomio-
istuimessa tai muussa laillisesti perustetussa 
riippumattomassa ja puolueettomassa elimes-
sä YVA-direktiiviin sisältyvien yleisön osal-
listumista koskevien säännösten sovelta-
misalaan kuuluvien päätösten, toimien tai 
laiminlyöntien asiasisällön taikka niihin liit-
tyvien menettelyjen laillisuus uudelleen tut-
kittavaksi. Jäsenvaltioiden on määriteltävä, 
missä vaiheessa moite päätöksiä, toimia tai 
laiminlyöntejä vastaan voidaan esittää. Jä-
senvaltioiden on myös määriteltävä, mikä 
muodostaa riittävän edun ja oikeuden heiken-
tymisen, tavoitteenaan antaa yleisölle, jota 
asia koskee, laaja muutoksenhaku- ja vireil-
lepano-oikeus. 

YVA-direktiivin liitteen I hankeluetteloon 
on lisätty uusi kohta, jonka mukaan arvioin-
timenettelyä sovelletaan aina sellaisiin han-
keluettelon hankkeiden muutoksiin ja laajen-
nuksiin, jotka itsessään vastaavat hankeluet-
telossa mahdollisesti vahvistettuja raja-
arvoja. Myös YVA-direktiivin liitteen II 
hankeluetteloa on täsmennetty muutoshank-
keiden osalta. 

YVA-direktiivin 1 artiklan 4 kohtaa on 
muutettu siten, että jäsenvaltiot voivat, jos 
kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään, 
tapauskohtaisesti päättää olla soveltamatta 
YVA-direktiiviä maanpuolustustarkoituksia 
palveleviin hankkeisiin ja ohjelmiin, jos ne 
katsovat, että sen soveltaminen vaikuttaisi 
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haitallisesti näihin tarkoituksiin. 
Nykyinen YVA-lainsäädäntö täyttää muu-

tetun YVA-direktiivin vaatimukset suurelta 
osin. YVA-lakiin ja sen nojalla annettavaan 
valtioneuvoston asetukseen on kuitenkin tar-
peen tehdä joitakin muutoksia. 
 
Arviointimenettelyyn osallistuminen 
 

Voimassa olevassa YVA-laissa osallistu-
minen määritellään vuorovaikutukseksi ym-
päristövaikutusten arvioinnissa hankkeesta 
vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden vi-
ranomaisten sekä niiden välillä, joiden oloi-
hin tai etuihin hanke tai suunnitelma saattaa 
vaikuttaa. 

Lain osallistumista koskevia säännöksiä 
täydennettäisiin yhteisöillä ja säätiöillä, joi-
den toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat 
koskea. Tällöin säännökset kattaisivat kansa-
lais- ja edunvalvontajärjestöt riippumatta sii-
tä, voidaanko niitä pitää tahoina, joiden oloi-
hin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Täy-
dennys olisi vallitsevan käytännön mukainen, 
koska esimerkiksi valtakunnalliset järjestöt 
ovat aikaisemminkin voineet osallistua arvi-
ointimenettelyyn. Täydennyksellä varmistet-
taisiin, että arviointimenettelyyn osallistuvien 
tahojen määrittely YVA-laissa vastaisi muu-
tetun YVA-direktiivin vaatimuksia. 

Täydennys ei aiheuttaisi tarvetta muuttaa 
arviointimenettelyssä noudatettavia osallis-
tumismenettelyjä. Arviointiohjelmasta ja ar-
viointiselostuksesta tiedotettaisiin nykyiseen 
tapaan kuulutusmenettelyllä ja varattaisiin ti-
laisuus mielipiteiden esittämiseen. 
 
Arviointimenettelyn soveltamisala 
 

Arviointimenettelyä sovelletaan aina YVA-
asetuksen hankeluetteloon sisältyviin hank-
keisiin. Käytännössä arviointimenettelyn so-
veltamisalaa koskevia säännöksiä on Euroo-
pan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytän-
tö huomioon ottaen (asia C-431/93, komissio 
v. Saksa) tulkittu niin, että arviointimenette-
lyä sovelletaan aina myös olemassa olevien 
hankkeiden sellaisiin muutoksiin, jotka vas-
taavat hankeluettelossa määriteltyä kokora-
jaa. Yksittäistapauksessa arviointimenettelyä 
voidaan soveltaa muihinkin jo toteutettujen 
hankkeiden olennaisiin muutoksiin. Arvioin-

timenettelyn soveltamisalaa koskevat sään-
nökset täsmennettäisiin vastaamaan muutet-
tua YVA-direktiiviä ja vallitsevaa käytäntöä. 

Lisäksi lakiin lisättäisiin maanpuolustusta 
koskeva erityissäännös, jonka perusteella ar-
viointimenettelyn soveltamisesta voitaisiin 
luopua poikkeusoloissa toteutettavan puolus-
tusvoimien hankkeen osalta. 
 
Arviointimenettelyn soveltaminen yksittäis-
tapauksessa 
 

Arviointimenettelyn soveltamisesta yksit-
täistapauksessa päättää ympäristöministeriö 
lukuun ottamatta ydinenergialaissa 
(990/1987) tarkoitettuja ydinlaitoksia koske-
via hankkeita, joiden osalta toimivalta on 
kauppa- ja teollisuusministeriöllä. Jos ympä-
ristöministeriö päätyy siihen, että hankkee-
seen sovelletaan arviointimenettelyä, se tekee 
asiasta päätöksen. Jos ympäristöministeriö 
katsoo, ettei arviointimenettelyä sovelleta, se 
antaa asiasta lausunnon. Lausuntoja antavat 
myös yhteysviranomaisena toimivat alueelli-
set ympäristökeskukset. 

Hankkeesta vastaava saa hakea ympäristö-
ministeriön arviointimenettelyn soveltamista 
koskevaan päätökseen muutosta korkeimmal-
ta hallinto-oikeudelta. Sen sijaan muilla ta-
hoilla, kuten esimerkiksi hankkeen vaikutus-
alueen asukkailla, ei nykytilanteessa ole te-
hokkaita oikeussuojakeinoja yksittäistapauk-
sessa sovellettavan arviointimenettelyn tar-
vetta koskevan ratkaisun saattamiseksi muu-
toksenhakuviranomaisen tutkittavaksi. Kor-
kein hallinto-oikeus on katsonut, ettei hallin-
totuomioistuimilla ole toimivaltaa puuttua 
ympäristöministeriön arviointimenettelyn so-
veltamatta jättämistä koskevaan ratkaisuun 
hankkeen lupa- tai sitä vastaavaa päätöstä 
koskevan valitusasian yhteydessä (KHO 
2003:40). 

YVA-direktiivin uuden 10 a artiklan vaa-
timus muutoksenhakumahdollisuuden järjes-
tämisestä koskee myös päätöksentekoa arvi-
ointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapa-
uksessa. Direktiivin mukaan jäsenvaltiot voi-
vat määritellä, missä vaiheessa muutoksen-
hakumahdollisuus järjestetään. Lakiin ehdo-
tettavien muutosten tavoitteena on, että hal-
lintotuomioistuimet voisivat hankkeen lupa- 
tai sitä vastaavaa päätöstä koskevan vali-
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tusasian yhteydessä ottaa kantaa yksittäista-
pauksessa sovellettavan arviointimenettelyn 
tarpeeseen silloinkin, kun arviointimenette-
lyn soveltamatta jättämisestä on toimivaltai-
sen viranomaisen aikaisempi ratkaisu. 

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
myös arviointimenettelyn soveltamatta jät-
tämisestä tehtäisiin päätös. Lausuntomenette-
lystä luopuminen johtaisi tarpeeseen muuttaa 
viranomaisten toimivaltajakoa, koska ympä-
ristöministeriön ja alueellisen ympäristökes-
kuksen osittain päällekkäinen toimivalta ei 
olisi enää mahdollinen. Ehdotuksen mukaan 
kaikki päätökset tehtäisiin alueellisissa ym-
päristökeskuksissa lukuun ottamatta ydinlai-
toksia koskevia hankkeita, joiden osalta toi-
mivalta säilyisi kauppa- ja teollisuusministe-
riöllä. Jos hanke sijoittuisi useamman alueel-
lisen ympäristökeskuksen toimialueelle tai 
alueellinen ympäristökeskus vastaisi hank-
keen suunnittelusta tai toteuttamisesta, ympä-
ristöministeriö päättäisi toimivaltaisesta ym-
päristökeskuksesta. 

Päätöksiä koskevan toimivallan siirtäminen 
ympäristöministeriöltä alueellisille ympäris-
tökeskuksille olisi yhdenmukaista ympäristö-
lainsäädännön ja -hallinnon viimeaikaisen 
kehityksen kanssa. Päätösasioita koskevaa 
toimivaltaa on siirretty ministeriöltä alueelli-
sille ympäristökeskuksille esimerkiksi maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) sekä ym-
päristönsuojelulain (86/2000) mukaisissa 
asioissa. Alueellisille ympäristökeskuksille 
kuuluu jo nykyisin merkittävä osa YVA-lain 
mukaisesta toimivallasta. Ne toimivat yh-
teysviranomaisina, tekevät ministeriölle esi-
tyksiä arviointimenettelyn soveltamisesta se-
kä antavat valtaosan arviointimenettelyn so-
veltamatta jättämistä koskevista lausunnoista. 
Ehdotuksen mukaan alueellinen ympäristö-
keskus päättäisi asiasta itse esityksen tekemi-
sen sijasta, mikä poistaisi päällekkäistä työtä 
ja lisäisi hallinnon sujuvuutta. 

Ympäristöministeriöllä säilyisi tehtävä oh-
jata, seurata ja kehittää ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä. Lakiin otettaisiin nykyi-
sin YVA-asetuksessa oleva säännös, jonka 
mukaan ennen arviointimenettelyn sovelta-
mista koskevaa päätöksentekoa on arviointi-
menettelyn tarpeesta käytävä riittävät neuvot-
telut asianomaisten viranomaisten kesken. 
Alueellisen ympäristökeskuksen ja ympäris-

töministeriön välisen yhteydenpidon tarve 
korostuisi valtakunnallisesti merkittävien 
hankkeiden, kuten esimerkiksi liikennehank-
keiden ja puolustusvoimien hankkeiden, sekä 
uusien hanketyyppien kohdalla. 

Vaihtoehtoisina ratkaisuina on lakiehdotus-
ta valmisteltaessa harkittu toimivallan säilyt-
tämistä ympäristöministeriöllä sekä toimival-
lan jakamista ympäristöministeriön ja alueel-
listen ympäristökeskusten kesken. Jos toimi-
valta säilytettäisiin ympäristöministeriöllä, 
ministeriö tekisi päätökset myös siitä, ettei 
hankkeeseen sovelleta arviointimenettelyä. 
Käytännössä tämä tarkoittaisi merkittävää 
toimivallan siirtoa alueellisilta ympäristökes-
kuksilta ympäristöministeriölle, koska alueel-
liset ympäristökeskukset antavat nykyisin 
valtaosan (93 %) YVA-lain 6 §:n mukaisista 
lausunnoista. Päätösasioita koskevan toimi-
vallan siirtämistä alueellisilta ympäristökes-
kuksilta ympäristöministeriölle ei voitaisi pi-
tää perusteltuna ratkaisuna. Toimivallan ja-
kaminen ympäristöministeriön ja alueellisten 
ympäristökeskusten kesken puolestaan joh-
taisi varsin tulkinnanvaraiseen oikeustilaan. 
Hankkeiden moninaisuuden vuoksi niiden 
jakaminen riittävän yksiselitteisesti esimer-
kiksi valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkei-
siin ei olisi mahdollista. 

Arviointimenettelyn soveltamisen tarvetta 
koskeva päätös olisi lähtökohtaisesti valitus-
kelpoinen asiaratkaisu. Hankkeesta vastaa-
valla säilyisi suora valitusmahdollisuus. Alu-
eellisen ympäristökeskuksen päätöksestä oli-
si mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen ja 
edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Sen sijaan muut kuin hankkeesta vastaava 
eivät saisi hakea päätökseen muutosta erik-
seen, vaan samassa järjestyksessä ja yhtey-
dessä kuin hankkeen lupa- tai sitä vastaavasta 
päätöksestä valitetaan. YVA-lakiin ei tältä 
osin sisällytettäisi erillistä muutoksenhaku-
vaihetta, vaan muiden tahojen mahdollinen 
valitusoikeus perustuisi erityislainsäädän-
töön. Esimerkiksi ympäristölupa-asiassa ne 
tahot, joilla ympäristönsuojelulain mukaan 
on valitusoikeus ympäristölupapäätöksestä, 
voisivat samassa yhteydessä hakea muutosta 
myös päätökseen, jolla on katsottu, ettei ar-
viointimenettelyn soveltaminen kysymykses-
sä olevaan hankkeeseen ole tarpeen. 

Vaihtoehtoisena ratkaisuna on lakiehdotus-
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ta valmisteltaessa harkittu myös erillisen 
muutoksenhakuvaiheen sisällyttämistä YVA-
lakiin. Tämän seurauksena YVA-laissa tulisi 
määritellä ne tahot, joilla on oikeus hakea 
muutosta arviointimenettelyn soveltamista 
yksittäistapauksessa koskevaan päätökseen. 
Kun otetaan huomioon, että hankkeen toteut-
tamista voivat säännellä useat eri lait, joiden 
valitusoikeussäännökset vaihtelevat, valitus-
oikeuden määrittely YVA-laissa olisi ongel-
mallista. Tämän vuoksi voimassa olevan 
YVA-lain ratkaisua, jossa valitusoikeus mää-
räytyy erityislainsäädännön nojalla, voidaan 
edelleen pitää perusteltuna. Jos YVA-lakiin 
sisällytettäisiin erillinen muutoksenhakuvai-
he, myös muiden tahojen kuin hankkeesta 
vastaavan arviointimenettelyn soveltamista 
koskevaan päätökseen kohdistuva muutok-
senhaku ratkaistaisiin erillisenä kysymyksenä 
ennen lupavaihetta. Tämä voisi vaikuttaa 
hankkeiden aikatauluihin ja johtaa siihen hai-
talliseen kehitykseen, että hankkeita koskevat 
oikeudenkäynnit jakautuisivat nykyistä use-
ampaan vaiheeseen. 
 
Valitusoikeus arviointimenettelyn puutteelli-
suuden perusteella 
 

Hankkeen lupa- tai sitä vastaavasta päätök-
sestä on voimassa olevan YVA-lain sana-
muodon mukaan mahdollista valittaa sillä pe-
rusteella, ettei ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelyä ole suoritettu. Hallintotuomiois-
tuimet ovat kuitenkin säännönmukaisesti tut-
kineet myös arviointimenettelyn puutteelli-
suuteen liittyvät vaatimukset (esimerkiksi 
KHO 3.12.1999 t. 3969, KHO 9.1.2001 t. 13 
ja KHO 2002:64). 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi nimenomai-
set säännökset siitä, että muutoksenhaussa on 
mahdollista vedota paitsi arviointimenettelyn 
puuttumiseen myös sen olennaiseen puutteel-
lisuuteen. Tätä edellyttää myös YVA-
direktiivin uusi 10 a artikla. 
 
Asetuksenantovaltuudet 
 

YVA-lain valtuutussäännöksiä ei ole tar-
kistettu uuden perustuslain voimaan tulon 
jälkeen. Myös voimassa oleva YVA-asetus 
on annettu ennen perustuslain voimaan tuloa. 

Lakiehdotuksessa täsmennettäisiin YVA-

lakiin sisältyvät valtuutussäännökset ja nos-
tettaisiin asetuksesta lain tasolle soveltuvin 
osin sellaisinaan lähes kaikki päätöksente-
komenettelyä, osallistumista, yhteysviran-
omaista ja sen antamia lausuntoja sekä valti-
oiden välistä arviointimenettelyä koskevat 
säännökset. Tarkastelussa on kiinnitetty 
huomiota erityisesti perustuslain 80 §:n 1 
momenttiin sekä 20 §:n 2 momenttiin ja 21 
§:n 2 momenttiin, jotka koskevat hyvän hal-
linnon turvaamista ympäristöasioissa. 
 
2.  Esityksen vaikutukset  

2.1. Vaikutukset talouteen ja viranomais-
ten toimintaan 

Ehdotetuilla YVA-lain muutoksilla olisi 
lähinnä viranomaisiin kohdistuvia välillisiä 
taloudellisia vaikutuksia. Esityksellä ei olisi 
kotitalouksiin, yksityisiin henkilöihin tai 
toiminnanharjoittajiin kohdistuvia välittömiä 
taloudellisia vaikutuksia. 

Lakiin kirjattaisiin nykyinen soveltamis-
käytäntö arviointimenettelyn soveltamisalan 
ja järjestöjen osallistumisoikeuden osalta. 
Näistä muutoksista ei aiheutuisi taloudellisia 
vaikutuksia verrattuna nykyiseen tilantee-
seen. 

Päätöksenteon siirtäminen alueellisille ym-
päristökeskuksille YVA-lain 4 §:n 2 momen-
tin mukaisissa hankkeissa lisäisi niiden teh-
täviä vähäisessä määrin. Ympäristökeskukset 
tekevät jo nykyisin esitykset arviointimenet-
telyn soveltamisesta yksittäistapauksessa ja 
antavat valtaosan (93 %) arviointimenettelyn 
soveltamatta jättämistä koskevista lausun-
noista, joten työmäärän lisäys olisi verrattain 
vähäinen. Ympäristöministeriöltä puolestaan 
poistuisivat asiaa koskevat päätöstehtävät. 
Kaikkiaan muutos poistaisi päällekkäistä työ-
tä ja lisäisi hallinnon sujuvuutta. 

Ympäristöministeriö on vuosina 1994—
2004 antanut 48 päätöstä YVA-menettelyn 
soveltamisesta ja 39 lausuntoa siitä, ettei 
YVA-menettelyä ole tarpeen soveltaa, eli yh-
teensä 87 kannanottoa. Näistä ympäristömi-
nisteriö on tehnyt 23 omasta aloitteestaan ja 
64 yhteysviranomaisten esityksistä. Alueelli-
set ympäristökeskukset ovat siis tehneet 74 
%:ssa tapauksista esityksen YVA-menettelyn 
soveltamisesta. Lisäksi ympäristökeskukset 
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ovat antaneet yhteensä noin 230 lausuntoa 
siitä, ettei YVA-menettelyä ole tarpeen so-
veltaa. 

Ympäristöministeriössä säilyisi YVA-
menettelyn yleinen ohjaus, seuranta ja kehit-
täminen, joka koskisi myös arviointimenette-
lyn soveltamista yksittäistapauksessa. Tehtä-
väkokonaisuuden siirtyminen alueellisiin 
ympäristökeskuksiin edellyttäisi tehokkaan 
seurannan kehittämistä valtakunnallisen yh-
tenäisyyden turvaamiseksi. 

Muutoksenhakuun liittyvien ehdotusten 
vaikutuksia hallintotuomioistuinten työmää-
rään on ennakolta vaikea arvioida. Hankkees-
ta vastaava on YVA-lain voimassaoloaikana 
valittanut ympäristöministeriön arviointime-
nettelyn soveltamista koskevasta päätöksestä 
ainoastaan kaksi kertaa (KHO 3.7.1996 t. 
2256 [ATK] ja KHO 18.2.2000 t. 312 
[ATK]). Arviointimenettelyn puutteellisuu-
teen vetoaminen muutoksenhaussa saattaisi 
lisääntyä nykyisestä, kun asia kirjattaisiin la-
kiin. 

Ympäristöministeriö päättäisi toimivaltai-
sesta alueellisesta ympäristökeskuksesta 
hankkeissa, jotka sijoittuvat useamman ym-
päristökeskuksen alueelle tai jos alueellinen 
ympäristökeskus vastaa hankkeen suunnitte-
lusta tai toteuttamisesta. Tehtävä olisi uusi, 
mutta päätöksiä arvioidaan tehtävän vain 
muutama vuodessa. 
 
2.2. Ympäristö- ja yhteiskunnalliset vai-

kutukset 

Lakiin ja asetukseen kirjattaisiin arviointi-
menettelyn soveltaminen jo toteutettujen 
hankkeiden muutoksiin, jotka vastaavat kool-
taan hankeluettelon hankkeita. Nykyisen so-
veltamiskäytännön kirjaaminen selkeyttäisi 
arviointimenettelyn tarpeen määrittämistä 
etenkin hankkeesta vastaavan ja kansalaisten 
kannalta. Osallistumisen määrittely nykyisin 
sovelletussa laajuudessa selkeyttäisi arvioin-
timenettelyä kaikkien osallistuvien tahojen 
kannalta. 

Arviointimenettelyn olennaista puutteelli-
suutta koskevan valitusperusteen kirjaaminen 
lakiin selventäisi tilannetta kansalaisten, vi-
ranomaisten ja hankkeesta vastaavan kannal-
ta. Muutos todennäköisesti myös parantaisi 
arviointiasiakirjojen ja -menettelyn laatua. 

Hankkeesta vastaava joutuisi arviointimenet-
telyssä selkeästi ottamaan huomioon, että ar-
vioinnin puutteellisuus on muutoksenhaun 
peruste. Yhteysviranomainen puolestaan jou-
tuisi enenevässä määrin kiinnittämään huo-
miota lausuntojensa huolelliseen perusteluun. 
Muutos myös korostaisi yhteysviranomaisen 
lausuntojen ja arviointimenettelyn tulosten 
merkitystä hanketta koskevassa päätöksente-
ossa. 

Muutoksenhakua koskevat ehdotukset pa-
rantaisivat osaltaan hankkeen vaikutusalueel-
la asuvien ja työskentelevien mahdollisuuk-
sia vaikuttaa elinympäristöään koskevaan 
päätöksentekoon. Hankkeesta vastaavan 
mahdollisuus muutoksenhakuun säilyisi en-
nallaan. 
 
3.  Asian valmistelu 

Hallituksen esitys on valmisteltu ympäris-
töministeriössä. Työn alkuvaiheessa vaihto-
ehtojen oikeudellisista vaikutuksista kuultiin 
oikeusministeriön ja korkeimman hallinto-
oikeuden edustajia. Ympäristöministeriön 
kaavailemista lain muutoksista järjestettiin 
keskustelutilaisuus, johon osallistuivat kaup-
pa- ja teollisuusministeriön, liikenne- ja vies-
tintäministeriön, sosiaali- ja terveysministe-
riön, oikeusministeriön, korkeimman hallin-
to-oikeuden, Suomen Kuntaliiton, Elinkei-
noelämän keskusliiton ja Suomen luonnon-
suojeluliiton edustajat. 

Ympäristöministeriö tarkensi ehdotustaan 
käytyjen keskustelujen pohjalta ja pyysi hal-
lituksen esityksen luonnoksesta laajasti lau-
suntoja. Lausuntoja pyydettiin ministeriöiltä, 
muilta keskeisiltä viranomaisilta, hallinto-
oikeuksilta, useilta toiminnanharjoittajilta se-
kä monilta etu- ja kansalaisjärjestöiltä. 

Suuri osa lausunnonantajista, etenkin mo-
net viranomaiset, piti ehdotettuja muutoksia 
tarpeellisina, perusteltuina ja lainsäädäntöä 
selkeyttävinä. Ehdotuksen katsottiin myös 
olevan yhdenmukainen muun ympäristölain-
säädännön ja -hallinnon kehittämisen kanssa. 
Osa lausunnonantajista, etenkin osa toimin-
nanharjoittajien edustajista, ei pitänyt kaikkia 
muutoksia tarpeellisina. Esityksen katsottiin 
tuovan lisää epävarmuutta lupamenettelyyn, 
aiheuttavan valitusten lisääntymistä ja johta-
van hankkeiden aiottua myöhäisempään to-
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teuttamiseen. Useissa lausunnoissa esitettiin 
muutoksia ehdotuksen yksityiskohtiin. Monet 
lausunnonantajat tekivät myös uusia ehdo-
tuksia YVA-lainsäädännön kehittämiseksi. 
Oikeusministeriö edellytti lausunnossaan ko-
ko lain tarkistamista suhteessa uuden perus-
tuslain säännöksiin. 

Hallituksen esityksestä annetuista lausun-
noista on laadittu ympäristöministeriössä tii-
vistelmä. 

Hallituksen esitys perustuu ympäristömi-
nisteriön ehdotukseen sekä hallituksen esitys-
tä koskevasta luonnoksesta saatuihin lausun-
toihin. 

 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

2 §. Määritelmiä. Pykälän 2 ja 7 kohdan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja 
osallistumisen määritelmiin lisättäisiin mui-
den arviointimenettelyn kannalta keskeisten 
tahojen rinnalle yhteisöt ja säätiöt, joiden 
toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat 
koskea. Näitä olisivat hankkeesta riippuen 
erilaiset kansalais- ja edunvalvontajärjestöt. 
Muutoksella pantaisiin täytäntöön osallistu-
misoikeusdirektiivin 3 artiklan 1 kohta, jolla 
YVA-direktiiviin lisättiin yleisön, jota asia 
koskee, määritelmä. Määritelmän mukaan 
yleisöön, jota asia koskee, luetaan arviointi-
menettelyssä myös ympäristönsuojelua edis-
tävät valtiosta riippumattomat järjestöt. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentti ja 21 §:n 2 
momentti huomioon ottaen pykälän 6 kohdan 
yhteysviranomaisen määritelmästä poistettai-
siin säännös siitä, että yhteysviranomaisesta 
säädetään asetuksella. Perussäännökset toi-
mivaltaisesta yhteysviranomaisesta sisältyi-
sivät lain uuteen 6 a §:ään. 

4 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momenttia 
muutettaisiin siten, että arviointimenettelyä 
sovellettaisiin aina myös sellaisiin hankkei-
den muutoksiin, joista Suomea velvoittavan 
kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpane-
minen edellyttää arviointia taikka joista saat-
taa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäris-
tövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ym-
päristön erityispiirteiden vuoksi. Hankkeista 
ja niiden muutoksista säädettäisiin tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen 
hankeluettelon loppuun on tarkoitus lisätä 
uusi kohta, jonka nojalla arviointimenettelyä 
sovellettaisiin aina luetteloon kuuluvia hank-

keita kooltaan vastaaviin hankkeiden muu-
toksiin. Muutoksella pantaisiin täytäntöön 
osallistumisoikeusdirektiivin 3 artiklan 8 
kohta, jolla YVA-direktiivin liitteeseen I li-
sättiin erillinen muutoshankkeita koskeva 
kohta. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan selvyy-
den vuoksi lisättäväksi viittaus siitä, että ar-
viointimenettelyä voidaan yksittäistapaukses-
sa soveltaa muihinkin kuin 1 momentissa 
tarkoitettuihin hankkeiden olennaisiin muu-
toksiin. Siten esimerkiksi hankeluetteloon 
kuuluvan hankkeen luettelossa määriteltyä 
kokorajaa pienempään muutokseen voidaan 
yksittäistapauksessa soveltaa arviointimenet-
telyä. Lisäyksellä pantaisiin myös täytäntöön 
osallistumisoikeusdirektiivin 3 artiklan 9 
kohta, jolla YVA-direktiivin liitettä II täs-
mennettiin muutoshankkeiden osalta. 

Pykälän 3 momentin asetuksenantovaltuut-
ta täsmennettäisiin perustuslain 80 §:n 1 
momentti ja 21 §:n 2 momentti huomioon ot-
taen. 

5 §. Suhde muihin menettelyihin. Pykälän 2 
momenttiin lisättäisiin lain ehdotetun 2 §:n 2 
ja 7 kohdan mukaisesti yhteisöt ja säätiöt, 
joiden toimialaa hankeen vaikutukset saatta-
vat koskea. YVA-lain mukaista arviointime-
nettelyä vastaavan menettelyn osalta vaati-
muksena olisi, että selvityksistä on kuultu 
kaikkia niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, 
joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saat-
tavat koskea. 

6 §. Päätös arviointimenettelyn soveltami-
sesta. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin si-
ten, että päätöksen arviointimenettelyn sovel-
tamisesta lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitet-
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tuihin hankkeisiin tekisi alueellinen ympäris-
tökeskus. Pykälän voimassa olevassa 2 mo-
mentissa säädetystä lausuntomenettelystä 
luovuttaisiin ja alueellinen ympäristökeskus 
tekisi asiasta päätöksen myös katsoessaan, et-
tä hankkeeseen ei sovelleta arviointimenette-
lyä. Päätöstä koskevasta muutoksenhausta 
säädettäisiin lain 19 §:ssä. 

Samalla pykälän 1 momenttia olisi tarpeen 
muuttaa arviointimenettelyn soveltamista 
koskevan harkinnan vireilletuloa koskevan 
sääntelyn osalta. Koska arviointimenettelyn 
soveltamisesta tekisi päätöksen alueellinen 
ympäristökeskus, yhteysviranomaisen esitys-
tä koskeva säännös poistettaisiin. Ympäristö-
keskus voisi ilman nimenomaista säännöstä-
kin ratkaista asian omasta aloitteestaan. Asia 
voisi tulla ympäristökeskuksen tietoon eri ta-
voin. Nykyiseen tapaan esimerkiksi hank-
keesta vastaava, kansalainen tai kansalaisjär-
jestö voisi saattaa arviointimenettelyn sovel-
tamista koskevan kysymyksen ympäristökes-
kuksen tietoon. Perusteltu esitys voisi johtaa 
siihen, että ympäristökeskus käynnistäisi 
harkinnan ja tekisi asiassa päätöksen. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentti, 20 §:n 2 
momentti ja 21 §:n 2 momentti huomioon ot-
taen pykälän 1 momenttiin otettaisiin sovel-
tuvin osin sellaisinaan nykyisin YVA-
asetuksen 8 §:ssä olevat päätöksentekome-
nettelyä koskevat säännökset. Päätös annet-
taisiin tiedoksi hankkeesta vastaavalle todis-
teellisesti esimerkiksi saantitodistusta vas-
taan, koska hankkeesta vastaava saa hakea 
päätökseen muutosta lain 19 §:n 1 momentin 
mukaisesti. Lisäksi päätöksestä tiedotettaisiin 
kuuluttamalla siitä hankkeen vaikutusalueen 
kuntien ilmoitustauluilla ja julkaisemalla se 
sähköisesti esimerkiksi viranomaisen inter-
net-palvelussa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin menet-
telystä niissä tapauksissa, joissa hanke sijoit-
tuu useamman alueellisen ympäristökeskuk-
sen toimialueelle tai alueellinen ympäristö-
keskus vastaa hankkeen suunnittelusta tai to-
teuttamisesta. Tällöin ympäristöministeriö 
päättäisi toimivaltaisesta ympäristökeskuk-
sesta. 

6 a §. Yhteysviranomainen. Lakiin lisättäi-
siin perustuslain 80 §:n 1 momentti ja 21 §:n 
2 momentti huomioon ottaen uusi pykälä, 
jossa säädettäisiin toimivaltaisesta yhteysvi-

ranomaisesta. Nykyiseen tapaan yhteysviran-
omaisena toimisi alueellinen ympäristökes-
kus lukuun ottamatta ydinlaitoksia koskevia 
hankkeita, joissa yhteysviranomaisena toimi-
si kauppa- ja teollisuusministeriö. Tarkem-
masta toimivaltajaosta säädettäisiin valtio-
neuvoston asetuksella. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin sellaisi-
naan voimassa olevan YVA-asetuksen 10 
§:ssä olevat säännökset yhteysviranomaisen 
määräytymisestä silloin, kun hanke sijoittuu 
useamman alueellisen ympäristökeskuksen 
alueelle ja silloin, kun alueellinen ympäristö-
keskus vastaa hankkeen suunnittelusta tai to-
teuttamisesta. 

8 §. Arviointimenettelyn aloittaminen. Py-
kälän 1 momenttia täsmennettäisiin perustus-
lain 80 §:n 1 momentti huomioon ottaen si-
ten, että arviointiohjelman sisällöstä ja raken-
teesta säädettäisiin tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 

Pykälän 2—4 momentin arviointiohjelmas-
ta tiedottamista ja kuulemista koskevat sään-
nökset siirrettäisiin lain uuteen 8 a §:ään. 

8 a §. Arviointiohjelmasta kuuleminen. La-
kiin lisättäisiin uusi pykälä, johon otettaisiin 
perustuslain 80 §:n 1 momentti, 20 §:n 2 
momentti ja 21 §:n 2 momentti huomioon ot-
taen voimassa olevan lain 8 §:n 2—4 mo-
mentissa ja YVA-asetuksen 13 ja 14 §:ssä 
olevat arviointiohjelmasta tiedottamista ja 
kuulemista koskevat säännökset. Valtioneu-
voston asetuksella säädettäisiin kuulutuksen 
tarkemmasta sisällöstä. 

Voimassa olevan lain 8 §:n 3 momenttiin, 
joka siirtyisi 8 a §:n 3 momentiksi, lisättäisiin 
lain 2 §:n 2 ja 7 kohdan mukaisesti yhteisöt 
ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaiku-
tukset saattavat koskea. Muussa yhteydessä 
tapahtuvan menettelyn osalta vaatimuksena 
olisi siten, että hankkeesta on tiedotettu ja 
kuultu niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, 
joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saat-
tavat koskea.  

9 §. Yhteysviranomaisen lausunto. Pykälän 
1 momenttiin otettaisiin perustuslain 80 §:n 1 
momentti ja 21 §:n 2 momentti huomioon ot-
taen sellaisinaan nykyisin YVA-asetuksen 16 
§:n 1 momentissa olevat säännökset määrä-
ajasta lausunnon antamiselle. 

10 §. Arviointiselostus. Pykälän 2 moment-
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tia täsmennettäisiin perustuslain 80 §:n 1 
momentti huomioon ottaen siten, että arvi-
ointiselostuksen sisällöstä ja rakenteesta sää-
dettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. 

11 §. Arviointiselostuksesta kuuleminen. 
Pykälän 1 ja 2 momenttiin otettaisiin perus-
tuslain 80 §:n 1 momentti, 20 §:n 2 momentti 
ja 21 §:n 2 momentti huomioon ottaen sellai-
sinaan nykyisin YVA-asetuksen 13 ja 14 
§:ssä olevat arviointiselostuksesta tiedotta-
mista ja kuulemista koskevat menettelysään-
nökset. Valtioneuvoston asetuksella säädet-
täisiin kuulutuksen tarkemmasta sisällöstä. 

Pykälän voimassa oleva 2 momentti siirtyi-
si uudeksi 3 momentiksi. 

11 a §. Muu osallistuminen. Lakiin lisättäi-
siin uusi pykälä, johon otettaisiin perustus-
lain 80 §:n 1 momentti, 20 §:n 2 momentti ja 
21 §:n 2 momentti huomioon ottaen sellaisi-
naan nykyisin YVA-asetuksen 15 §:ssä ole-
vat säännökset siitä, että hankkeesta vastaava 
ja yhteysviranomainen voivat laissa säädetyn 
lisäksi sopia tiedottamisen ja kuulemisen jär-
jestämisestä myös muulla tavalla. 

12 §. Arviointimenettelyn päättyminen. Py-
kälään otettaisiin perustuslain 80 §:n 1 mo-
mentti ja 21 §:n 2 momentti huomioon ottaen 
soveltuvin osin sellaisinaan nykyisin YVA-
asetuksen 16 §:n 2 ja 3 momentissa olevat 
säännökset määräajasta lausunnon antamisel-
le ja lausunnon toimittamisesta viranomaisil-
le. 

14 §. Kansainväliset tehtävät. Pykälään li-
sättäisiin uusi 4 momentti, johon otettaisiin 
perustuslain 80 §:n 1 momentti ja 20 §:n 2 
momentti huomioon ottaen sellaisinaan ny-
kyisin YVA-asetuksen 17 §:ssä olevat sään-
nökset valtioiden väliseen arviointimenette-
lyyn liittyvän ilmoituksen sisällöstä. 

17 §. Valitusoikeus arvioinnin puuttumisen 
tai puutteellisuuden perusteella. Pykälän 1 ja 
2 momenttiin lisättäisiin nykyistä oikeuskäy-
täntöä vastaava säännös siitä, että alueellisel-
la ympäristökeskuksella ja 2 momentissa tar-
koitetuilla tahoilla olisi valitusoikeus paitsi 
arvioinnin puuttumisen myös sen olennaisen 
puutteellisuuden perusteella. Puutteellisuutta 
koskeva valitusperuste voisi koskea sekä ar-
vioinnin sisältöä että menettelyä. Puutteelli-
suuden tulisi olla arviointimenettelyn tarkoi-
tukseen ja sen sisällölle asetettaviin vaati-

muksiin nähden olennainen. Yhteysviran-
omaisen arviointiohjelmasta ja -selostuksesta 
antamilla lausunnoilla olisi keskeinen merki-
tys puutteellisuutta arvioitaessa. Muutoksella 
pantaisiin täytäntöön osallistumisoikeusdi-
rektiivin 3 artiklan 7 kohta, jolla YVA-
direktiiviin lisättiin uusi muutoksenhakua 
koskeva 10 a artikla. 

19 §. Muutoksenhaku arviointimenettelyn 
soveltamista koskevaan päätökseen. Pykälän 
1 momenttia muutettaisiin lain ehdotettua 6 
§:ää vastaavasti siten, että hankkeesta vas-
taava saisi hakea alueellisen ympäristökes-
kuksen tai kauppa- ja teollisuusministeriön 
päätökseen muutosta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 
momentti, jonka mukaan alueellinen ympä-
ristökeskus saisi oikeuskäytännön yhtenäi-
syyden turvaamiseksi hakea hallinto-
oikeuden päätökseen valittamalla muutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos hallin-
to-oikeus kumoaisi ympäristökeskuksen pää-
töksen. Kysymyksessä olisi hallintolainkäyt-
tölain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu erityis-
säännös viranomaisen valitusoikeudesta. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 
momentti, koska voimassa olevan lain 6 §:n 
2 momentissa säädetystä lausuntomenettelys-
tä luovuttaisiin ja alueellinen ympäristökes-
kus tai kauppa- ja teollisuusministeriö tekisi 
asiasta päätöksen myös katsoessaan, että 
hankkeeseen ei sovelleta arviointimenettelyä. 
Muut kuin hankkeesta vastaava eivät saisi 
hakea päätökseen muutosta erikseen. Edellä 
17 §:n 2 momentissa tarkoitetut tahot saisivat 
kuitenkin hakea muutosta päätökseen, jolla 
on katsottu, ettei arviointimenettelyn sovel-
taminen ole tarpeen, samassa järjestyksessä 
ja yhteydessä kuin 4 §:ssä tarkoitettua han-
ketta koskevasta muun lain mukaisen lupa-
asian ratkaisusta tai hankkeen toteuttamisen 
kannalta muusta olennaisesta päätöksestä va-
litetaan. 

Ehdotettavilla muutoksilla pantaisiin täy-
täntöön osallistumisoikeusdirektiivin 3 artik-
lan 7 kohta, jolla YVA-direktiiviin lisättiin 
uusi muutoksenhakua koskeva 10 a artikla. 

21 §. Maanpuolustusta koskevat erityis-
säännökset. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin 
selventävä viittaus viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annettuun lakiin (621/1999). 
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Pykälään lisättäisiin uusi poikkeusoloja 
koskeva 2 momentti. Poikkeusolot voivat 
edellyttää sotilaallisen puolustusvalmiuden 
kohottamiseen tähtääviä toimenpiteitä, joihin 
lain 4 §:n perusteella sovellettaisiin ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyä. Hankkeet, 
kuten esimerkiksi erilaisten aineiden varas-
tointi tai lentokentän rakentaminen, on kui-
tenkin poikkeusoloissa voitava toteuttaa no-
peasti. Tällöin ympäristöministeriö voisi 
puolustusministeriön esityksestä päättää, ettei 
puolustusvoimien hankkeeseen sovelleta ar-
viointimenettelyä. Edellytyksenä olisi, että 
arviointimenettelyn soveltaminen vaikeuttaisi 
maanpuolustusta. Säännöksen tarkoituksen 
turvaamiseksi ympäristöministeriön päätök-
seen ei saisi hakea valittamalla muutosta. 

23 §. Tarkemmat säännökset. Pykälää 
muutettaisiin siten, että siitä poistettaisiin 
maininnat tiedottamisesta, kuulemisesta ja 
kansainvälisistä tehtävistä, koska niitä kos-
kevat säännökset on edellä siirretty lain tasol-
le tai valtuutussäännös on siirretty asian-
omaisen pykälän kohdalle. 
 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Lakiehdotuksessa on säännöksiä, jotka si-
sältävät valtioneuvoston asetuksenantoval-
tuuksia. Ehdotettavat valtuutussäännökset 
ovat 4 §:n 1 ja 3 momentissa, 6 a §:n 1 mo-
mentissa, 8 §:ssä, 8 a §:n 1 momentissa, 10 
§:n 2 momentissa, 11 §:n 1 momentissa sekä 
23 §:ssä. 

Lakiehdotuksen 4 §:n 1 momentissa sää-
dettäisiin hankkeista ja niiden muutoksista, 
joihin sovellettaisiin aina arviointimenette-
lyä. Valtuutussäännöksen mukaan näistä 
hankkeista ja niiden muutoksista säädettäisiin 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Ase-
tuksella on tarkoitus säätää hankeluettelosta, 
joka olisi pääosin samansisältöinen kuin 
voimassa olevan YVA-asetuksen 6 §:n luet-
telo. Hankeluetteloon on kuitenkin tarkoitus 
lisätä uusi 12 kohta, jonka mukaan arvioin-
timenettelyä sovellettaisiin aina myös luette-
lossa tarkoitettuja hankkeita kooltaan vastaa-
viin hankkeiden muutoksiin. Lisäksi voimas-
sa olevan asetuksen 6 §:n mukaisen hanke-
luettelon 6 kohdan e alakohtaa olisi tarpeen 
muuttaa kemikaalilain (744/1989) muutoksen 

(391/2005) vuoksi. 
Lakiehdotuksen 4 §:n 3 momentissa määri-

teltäisiin pääasialliset harkintaperusteet arvi-
ointimenettelyn soveltamiselle yksittäistapa-
uksessa. Valtuutussäännöksen mukaan tar-
kemmat säännökset arviointimenettelyn tar-
peen harkintaperusteista annettaisiin valtio-
neuvoston asetuksella. Asetuksella on tarkoi-
tus antaa asiasta voimassa olevan YVA-
asetuksen 7 §:ää vastaavat säännökset. 

Lakiehdotuksen 6 a §:n 1 momenttiin sisäl-
tyisivät perussäännökset toimivaltaisesta yh-
teysviranomaisesta. Pykälän 1 momentin val-
tuutussäännöksen mukaan tarkemmat sään-
nökset alueellisen ympäristökeskuksen ja 
kauppa- ja teollisuusministeriön välisestä 
toimivallan jaosta annettaisiin valtioneuvos-
ton asetuksella. Asetuksella on tarkoitus an-
taa asiasta voimassa olevan YVA-asetuksen 
9 §:ää vastaavat säännökset. 

Arviointiohjelman ja arviointiselostuksen 
sisältöä koskeville vaatimuksille asetetaan 
raamit YVA-lain 2 §:n 3 ja 4 kohdassa sekä 8 
ja 10 §:ssä. Lakiehdotuksen 8 §:ssä ja 10 §:n 
2 momentissa valtioneuvosto valtuutettaisiin 
antamaan asetuksella tarkempia säännöksiä 
arviointiohjelman ja arviointiselostuksen si-
sällöstä ja rakenteesta. Asetuksella on tarkoi-
tus antaa asiasta säännökset, jotka pääosin 
vastaisivat voimassa olevan YVA-asetuksen 
11 ja 12 §:ää. Arviointiohjelman ja arvioin-
tiselostuksen sisältövaatimuksia on kuitenkin 
tarkoitus tarkistaa asetusluonnoksen 9 §:n 1, 
2 ja 4 kohdassa sekä 10 §:n 1, 8, 10 ja 11 
kohdassa esitetyllä tavalla. 

Lakiehdotuksen 8 a §:n 1 momentissa ja 11 
§:n 1 momentissa valtioneuvosto valtuutet-
taisiin antamaan asetuksella tarkempia sään-
nöksiä arviointiohjelmaa ja arviointiselostus-
ta koskevan kuulutuksen sisällöstä. Asetuk-
sella on tarkoitus antaa asiasta säännökset, 
jotka pääosin vastaisivat voimassa olevan 
YVA-asetuksen 13 §:n 2 momenttia. 

Lakiehdotuksen 23 §:ssä valtioneuvosto 
valtuutettaisiin antamaan asetuksella tarkem-
pia säännöksiä arviointimenettelyn kannalta 
keskeisistä viranomaisista ja niiden tehtävis-
tä. 

Hallituksen esityksen liitteenä on luonnos 
valtioneuvoston asetukseksi ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä, jolla on tarkoi-
tus korvata kokonaisuudessaan voimassa 
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oleva YVA-asetus. Lakiehdotuksessa on nos-
tettu voimassa olevasta YVA-asetuksesta lain 
tasolle lähes kaikki päätöksentekomenettelyä, 
osallistumista, yhteysviranomaista ja sen an-
tamia lausuntoja sekä valtioiden välistä arvi-
ointimenettelyä koskevat säännökset. Muuten 
asetusluonnos vastaa voimassa olevaa YVA-
asetusta edellä selostetuin poikkeuksin. 
 
3.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian. Osallistumisoikeusdirek-
tiivin 6 artiklan mukaan direktiivi on tullut 
panna täytäntöön jäsenvaltioissa viimeistään 
25 päivänä kesäkuuta 2005. 

Siirtymäsäännöksen mukaan ympäristömi-
nisteriön tai kauppa- ja teollisuusministeriön 
ennen lain voimaantuloa tekemään päätök-
seen arviointimenettelyn soveltamisesta yk-
sittäistapauksessa sovellettaisiin ennen lain 
voimaantuloa voimassa ollutta lakia. Sama 
koskisi ympäristöministeriön, kauppa- ja te-
ollisuusministeriön tai alueellisen ympäristö-
keskuksen antamaa lausuntoa siitä, ettei 
hankkeeseen sovelleta arviointimenettelyä. 
Ympäristöministeriössä lain voimaan tullessa 
vireillä olevat lain 4 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetut asiat siirrettäisiin toimivaltaisen alueel-
lisen ympäristökeskuksen käsiteltäväksi. 

 
4.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Lakiehdotuksen 19 §:n mukaan hankkeesta 
vastaava saisi hakea arviointimenettelyn so-
veltamista koskevaan päätökseen erikseen 
muutosta. Muut tahot voisivat lakiehdotuk-
sen 19 §:n 3 momentin mukaan hakea muu-
tosta päätökseen, jossa on katsottu, ettei arvi-
ointimenettelyn soveltaminen ole tarpeen, 
hankkeen toteuttamista koskevan luvan tai 
muun päätöksen yhteydessä. 

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja 
velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomiois-
tuimen tai muun riippumattoman lainkäyttö-
elimen käsiteltäväksi. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyssä ei tehdä hankkeen to-
teuttamista koskevaa päätöstä, vaan hank-
keen sallittavuus ratkaistaan erityislainsää-
dännön nojalla. Tämän vuoksi päätös siitä, 

sovelletaanko hankkeeseen arviointimenette-
lyä, ei koske perustuslain 21 §:n 1 momentis-
sa tarkoitetulla tavalla muiden kuin hank-
keesta vastaavan oikeuksia ja velvollisuuk-
sia. Kun otetaan lisäksi huomioon lakiehdo-
tuksen 19 §:n 3 momentin toinen lause ja 17 
§:n 2 momentti, lakiehdotukseen sisältyvää 
muutoksenhaun pidättämistä itse pääasian 
yhteyteen ei voida pitää ongelmallisena pe-
rustuslain 21 §:n 1 momentin kannalta. La-
kiehdotus on sopusoinnussa myös perustus-
lain 20 §:n 2 momentin kanssa, jonka mu-
kaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan 
jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa elinympä-
ristöään koskevaan päätöksentekoon. 

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyk-
si asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivy-
tystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomiois-
tuimessa tai muussa viranomaisessa. Myös 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 
1 kappaleessa asetetaan vaatimus asian käsit-
telystä kohtuullisessa ajassa. Perustuslakiva-
liokunta on Århusin yleissopimuksen hyväk-
symistä ja voimaansaattamista koskevasta 
hallituksen esityksestä antamassaan lausun-
nossa korostanut sen tärkeyttä, että muutok-
senhakuoikeutta koskevassa lainsäädännössä 
kiinnitetään huomiota tuomioistuinten mah-
dollisuuksiin toimia perustuslain 21 §:n 1 
momentissa edellytetyllä tavalla asianmukai-
sesti ja ilman aiheetonta viivästystä (PeVL 
15/2004 vp). Lakiehdotuksessa mahdollisuus 
valittaa arviointimenettelyn puuttumisesta tai 
puutteellisuudesta pidätettäisiin hankkeen lu-
pavaiheeseen. Näin edistettäisiin hankkeiden 
käsittelyaikojen pysymistä perustuslain 21 
§:n 1 momentin ja Euroopan ihmisoikeusso-
pimuksen 6 artiklan 1 kappaleen mukaisina. 
Erillisen muutoksenhakuvaiheen sisällyttä-
minen ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyyn saattaisi johtaa siihen haitalliseen ke-
hitykseen, että hankkeita koskevat oikeuden-
käynnit jakautuisivat nykyistä useampaan 
vaiheeseen. 

Lakiehdotuksen 19 §:n 2 momentin perus-
teella alueellisella ympäristökeskuksella olisi 
oikeus hakea oikeuskäytännön yhtenäisyyden 
turvaamiseksi valittamalla muutosta hallinto-
oikeuden päätökseen, jos hallinto-oikeus 
kumoaa ympäristökeskuksen arviointimenet-
telyn soveltamista koskevan päätöksen. Pe-
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rustuslakivaliokunta on useissa viimeaikai-
sissa lausunnoissaan kiinnittänyt huomiota 
viranomaisen muutoksenhakuoikeuteen. Va-
liokunta on pitänyt viranomaisen muutok-
senoikeutta hallintolainkäyttöjärjestelmässä 
poikkeuksellisena ja katsonut etenkin viran-
omaisen yleisen muutoksenhakuoikeuden 
voivan muodostua ongelmalliseksi perustus-
lain 21 §:n 1 momentissa vaaditun asianmu-
kaisen menettelyn kannalta, koska tällöin vi-
ranomainen saatetaan nähdä asianosaisen 
muodolliseksi vastapuoleksi (PeVL 4/2005 
vp, PeVL 4/2004 vp, PeVL 36/2004 vp ja 
PeVL 37/2004 vp). Valiokunta on toisaalta 
pitänyt viranomaisen muutoksenhakuoikeutta 
perustuslain näkökulmasta ongelmattomana, 
jos se on lailla rajoitettu esimerkiksi oikeus-
käytännön yhtenäisyyden ylläpitoon liittyviin 
perusteisiin (PeVL 4/2005 vp ja PeVL 
4/2004 vp). 

Koska lakiehdotuksen 19 §:n 2 momentissa 
alueellisen ympäristökeskuksen muutoksen-
hakuoikeus rajoitettaisiin oikeuskäytännön 
yhtenäisyyden turvaamiseen, säännöstä ei 
voida pitää ongelmallisena perustuslain 21 
§:n 1 momentin kannalta. Muutoksenhakuoi-
keus täydentäisi alueelliselle ympäristökes-
kukselle YVA-lain 16 §:n 2 momentissa ja 
17 §:n 1 momentissa annettua ohjaus- ja val-
vontatehtävää ja turvaisi osaltaan arviointi-
menettelyn soveltamiskäytännön yhtenäi-
syyttä. 

Ehdotettu laki voidaan edellä sanotun mu-
kaisesti säätää tavallisessa lainsäätämis-
järjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 

Laki 

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 10 päivänä kesäkuuta 1994 annetun 

lain (468/1994) 2 §:n 2, 6 ja 7 kohta, 4 §, 5 §:n 2 momentti, 6 ja 8 §, 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 
2 momentti sekä 11, 12, 17, 19, 21 ja 23 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 6 ja 7 kohta, 5 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentti sekä 11 ja 
12 § laissa 267/1999, 4 ja 8 § osaksi viimeksi mainitussa laissa ja 17 § osaksi laissa 59/1995,  
sekä 

lisätään lakiin uusi 6 a, 8 a ja 11 a § sekä 14 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa 
laissa 267/1999, uusi 4 momentti, seuraavasti: 
 

2 § 

Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyllä 2 luvun mukaista menettelyä, jossa sel-
vitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkeiden 
ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomai-
sia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, 
joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saat-
tavat koskea; 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) yhteysviranomaisella viranomaista, joka 
huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövai-
kutusten arviointimenettely järjestetään; sekä 

7) osallistumisella hankkeesta vastaavan, 
yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten 
ja niiden, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjen ja säätiöi-
den, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset 
saattavat koskea, välistä vuorovaikutusta 
ympäristövaikutusten arvioinnissa. 
 

4 § 

Soveltamisala 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, 

joista Suomea velvoittavan kansainvälisen 
sopimuksen täytäntöönpaneminen edellyttää 
arviointia taikka joista saattaa aiheutua mer-
kittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia 
Suomen luonnon ja muun ympäristön eri-
tyispiirteiden vuoksi. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyssä arvioitavista hankkeista 
ja niiden muutoksista säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yk-
sittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai 
jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 
momentissa tarkoitettuun olennaiseen muu-
tokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laa-
dultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkei-
den yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 
momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaiku-
tuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia. 

Harkittaessa vaikutusten merkittävyyttä 
yksittäistapauksessa on sen lisäksi, mitä 2 
momentissa säädetään, otettava huomioon 
hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaiku-
tusten luonne. Harkintaperusteista säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

5 § 

Suhde muihin menettelyihin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ellei 3 luvun säännöksistä muuta johdu, 
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arviointimenettelyä ei sovelleta 4 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuun hankkeeseen tai toteu-
tetun hankkeen muutokseen, jos vaikutukset 
on selvitetty muun lain mukaisessa menette-
lyssä tässä laissa edellytetyllä tavalla ja selvi-
tyksistä on kuultu kaikkia niitä, joiden oloi-
hin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä 
yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hank-
keen vaikutukset saattavat koskea. Yhteysvi-
ranomainen arvioi tarvittaessa muun lain 
mukaisesti tehtyjen selvitysten ja kuulemis-
ten riittävyyden ennen hankkeen toteuttamis-
ta koskevan lupa- tai muun siihen rinnastet-
tavan päätöksen tekemistä. 
 
 

6 § 

Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta 

Alueellinen ympäristökeskus tekee päätök-
sen arviointimenettelyn soveltamisesta 4 §:n 
2 momentissa tarkoitettuihin hankkeisiin. 
Päätös on tehtävä viipymättä, kuitenkin vii-
meistään kuukauden kuluessa siitä, kun alu-
eellinen ympäristökeskus on saanut hank-
keesta riittävät tiedot. Ennen päätöksentekoa 
on arviointimenettelyn tarpeesta käytävä riit-
tävät neuvottelut asianomaisten viran-
omaisten kesken ja hankkeesta vastaavalle on 
varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. 
Päätös on annettava tiedoksi hankkeesta vas-
taavalle siten kuin hallintolain (434/2003) 60 
§:ssä säädetään. Päätöksestä on tiedotettava 
viipymättä kuuluttamalla vähintään 14 päi-
vän ajan hankkeen todennäköisen vaikutus-
alueen kuntien ilmoitustauluilla siten kuin 
julkisista kuulutuksista annetussa laissa 
(34/1925) säädetään. Päätös on julkaistava 
myös sähköisesti ja lähetettävä tiedoksi asi-
anomaisille viranomaisille. 

Jos hanke sijoittuu useamman alueellisen 
ympäristökeskuksen toimialueelle tai alueel-
linen ympäristökeskus vastaa hankkeen 
suunnittelusta tai toteuttamisesta, ympäris-
töministeriö määrää, mikä alueellisista ympä-
ristökeskuksista tekee päätöksen arviointi-
menettelyn soveltamisesta. Ympäristöminis-
teriön asiassa tekemään päätökseen ei saa 
hakea valittamalla muutosta. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö huolehtii 1 
momentin mukaisista tehtävistä ydinenergia-

laissa (990/1987) tarkoitettuja ydinlaitoksia 
koskevien hankkeiden osalta. 
 

6 a § 

Yhteysviranomainen 

Yhteysviranomaisena toimii alueellinen 
ympäristökeskus. Ydinenergialaissa tarkoi-
tettuja ydinlaitoksia koskevissa hankkeissa 
yhteysviranomaisena toimii kuitenkin kaup-
pa- ja teollisuusministeriö. Toimivallan jaos-
ta alueellisen ympäristökeskuksen ja kauppa- 
ja teollisuusministeriön välillä säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Jos hanke sijoittuu useamman alueellisen 
ympäristökeskuksen toimialueelle, viran-
omaisten on sovittava, mikä niistä toimii 
hankkeen yhteysviranomaisena. Jos yhteysvi-
ranomaisesta syntyy epäselvyyttä tai alueel-
linen ympäristökeskus vastaa hankkeen 
suunnittelusta tai toteuttamisesta, ympäris-
töministeriö määrää, mikä alueellisista ympä-
ristökeskuksista toimii hankkeen yhteysvi-
ranomaisena. Ympäristöministeriön asiassa 
tekemään päätökseen ei saa hakea valittamal-
la muutosta. 
 

8 § 

Arviointimenettelyn aloittaminen 

Hankkeesta vastaavan on toimitettava arvi-
ointiohjelma yhteysviranomaiselle suunnitte-
lun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
hankkeen muu valmistelu huomioon ottaen. 
Arviointiohjelman sisällöstä ja rakenteesta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

8 a § 

Arviointiohjelmasta kuuleminen 

Yhteysviranomaisen on huolehdittava arvi-
ointiohjelman tiedottamisesta kuuluttamalla 
siitä viipymättä vähintään 14 päivän ajan 
hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kun-
tien ilmoitustauluilla siten kuin julkisista 
kuulutuksista annetussa laissa säädetään. 
Kuulutus on lisäksi julkaistava sähköisesti ja 
ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella 
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yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kuulu-
tuksen sisällöstä säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 

Yhteysviranomaisen on huolehdittava 
myös siitä, että arviointiohjelmasta pyyde-
tään tarvittavat lausunnot ja varataan mah-
dollisuus mielipiteiden esittämiseen. Yhteys-
viranomaisen on varattava hankkeen vaiku-
tusalueen kunnille tilaisuus antaa lausuntonsa 
arviointiohjelmasta. Mielipiteet ja lausunnot 
on toimitettava yhteysviranomaiselle kuulu-
tuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa kuu-
lutuksen julkaisemispäivästä ja kestää vähin-
tään 30 päivää ja enintään 60 päivää. 

Arviointiohjelmasta ei tarvitse tiedottaa, 
jos se on ilmeisen tarpeetonta siksi, että 
hankkeesta on jo muussa yhteydessä tässä 
laissa edellytetyllä tavalla tiedotettu ja kuultu 
niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa 
vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden 
toimialaa hankeen vaikutukset saattavat kos-
kea. 

Tiedottamisen ajankohta ja sisältö on mää-
ritettävä siten, että hankkeesta vastaavan kil-
pailuasemaa ei vaaranneta. Samalla on otet-
tava huomioon, mitä 3 luvussa säädetään val-
tioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksis-
ta. 
 
 

9 § 

Yhteysviranomaisen lausunto 

Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa ar-
viointiohjelmasta. Lausunto on annettava 
hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa 
lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esit-
tämiseen varatun määräajan päättymisestä. 
Yhteysviranomaisen on lausunnossaan tarvit-
taessa todettava, miltä osin arviointiohjelmaa 
on tarkistettava. Lausunnosta on myös käytä-
vä ilmi, kuinka tämän lain mukaisten tarpeel-
listen selvitysten hankkiminen sekä niistä 
tiedottaminen ja kuuleminen järjestetään ja 
sovitetaan tarpeen mukaan yhteen hanketta 
koskevien muiden lakien mukaisten menette-
lyjen kanssa. Lausunnossa on esitettävä yh-
teenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

10 § 

Arviointiselostus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arviointiselostuksen sisällöstä ja raken-

teesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 
 
 

11 § 

Arviointiselostuksesta kuuleminen 

Yhteysviranomaisen on huolehdittava arvi-
ointiselostuksen tiedottamisesta kuuluttamal-
la siitä viipymättä vähintään 14 päivän ajan 
hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kun-
tien ilmoitustauluilla siten kuin julkisista 
kuulutuksista annetussa laissa säädetään. 
Kuulutus on lisäksi julkaistava sähköisesti ja 
ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella 
yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kuulu-
tuksen sisällöstä säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 

Yhteysviranomaisen on huolehdittava 
myös siitä, että arviointiselostuksesta pyyde-
tään tarvittavat lausunnot ja varataan mah-
dollisuus mielipiteiden esittämiseen. Yhteys-
viranomaisen on varattava hankkeen vaiku-
tusalueen kunnille tilaisuus antaa lausuntonsa 
arviointiselostuksesta. Mielipiteet ja lausun-
not on toimitettava yhteysviranomaiselle 
kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa 
kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää 
vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu tiedot-
taminen ja kuuleminen voidaan järjestää han-
ketta koskevassa muussa laissa edellytetyn 
tiedottamisen ja kuulemisen yhteydessä. 
 
 

11 a § 

Muu osallistuminen 

Edellä 8 a ja 11 §:ssä säädetyn lisäksi 
hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen 
voivat sopia tiedottamisen ja kuulemisen jär-
jestämisestä myös muulla tavalla. 
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12 § 

Arviointimenettelyn päättyminen 

Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa ar-
viointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. 
Lausunto on annettava hankkeesta vastaaval-
le kahden kuukauden kuluessa lausuntojen 
antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen va-
ratun määräajan päättymisestä. Lausunnossa 
on esitettävä yhteenveto muista lausunnoista 
ja mielipiteistä. Arviointimenettely päättyy, 
kun yhteysviranomainen toimittaa lausunton-
sa sekä muut lausunnot ja mielipiteet hank-
keesta vastaavalle. Lausunto on samalla toi-
mitettava tiedoksi hanketta käsitteleville vi-
ranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kun-
nille sekä tarvittaessa maakuntien liitoille ja 
muille asianomaisille viranomaisille. 
 
 

14 § 

Kansainväliset tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ilmoituksesta on käytävä ilmi erityisesti: 
1) tiedot hankkeesta; 
2) tiedot mahdollisesti valtioiden rajat ylit-

tävistä ympäristövaikutuksista; 
3) tiedot arviointimenettelystä ja hankkeen 

toteuttamisen kannalta olennaisesta päätök-
sestä; sekä 

4) kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa 
viranomaisten, kansalaisten ja yhteisöjen 
mahdolliset ilmoitukset osallistumisesta ar-
viointimenettelyyn on toimitettava ympäris-
töministeriölle. 
 
 

17 § 

Valitusoikeus arvioinnin puuttumisen tai 
puutteellisuuden perusteella 

Sen lisäksi, mitä muutoksenhausta erikseen 
säädetään, alueellisella ympäristökeskuksella 
on oikeus valittaa 4 §:ssä tarkoitettua hanket-
ta koskevasta muun lain mukaisen lupa-asian 
ratkaisusta tai hankkeen toteuttamisen kan-
nalta muusta olennaisesta päätöksestä sillä 
perusteella, että tässä laissa tarkoitettua ym-

päristövaikutusten arviointia ei ole suoritettu 
tai se on suoritettu olennaisilta osin puutteel-
lisesti. 

Se, jolla muutoin on oikeus hakea päätök-
seen valittamalla muutosta, voi valitukses-
saan vedota siihen, ettei arviointimenettelyä 
ole suoritettu tai se on suoritettu olennaisilta 
osin puutteellisesti. 
 
 

19 § 

Muutoksenhaku arviointimenettelyn sovelta-
mista koskevaan päätökseen 

Hankkeesta vastaava saa hakea 6 §:n 1 
momentin nojalla tehtyyn päätökseen valit-
tamalla muutosta siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. 

Alueellisella ympäristökeskuksella on oi-
keus hakea oikeuskäytännön yhtenäisyyden 
turvaamiseksi valittamalla muutosta hallinto-
oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on 
kumonnut alueellisen ympäristökeskuksen 6 
§:n 1 momentin nojalla tekemän päätöksen. 

Lain 6 §:n 1 momentin nojalla tehtyyn pää-
tökseen ei saa muutoin erikseen hakea valit-
tamalla muutosta. Edellä 17 §:n 2 momentis-
sa tarkoitetut tahot saavat kuitenkin hakea 
muutosta päätökseen, jolla on katsottu, ettei 
arviointimenettelyn soveltaminen ole tar-
peen, samassa järjestyksessä kuin 4 §:ssä tar-
koitettua hanketta koskevasta muun lain mu-
kaisen lupa-asian ratkaisusta tai hankkeen to-
teuttamisen kannalta muusta olennaisesta 
päätöksestä valitetaan. 
 
 

21 § 

Maanpuolustusta koskevat erityissäännökset 

Tämän lain mukaisesta tiedottamisesta ja 
kuulemisesta voidaan tarpeellisilta osin poi-
keta, jos hanketta koskevat tiedot ovat viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa (621/1999) säädetyllä tavalla maan-
puolustuksen kannalta salassa pidettäviä. 

Ympäristöministeriö voi puolustusministe-
riön esityksestä päättää, ettei ympäristövai-
kutusten arviointimenettelyä sovelleta puo-
lustusvoimien hankkeeseen, joka toteutetaan 
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valmiuslaissa (1080/1991) tarkoitetuissa 
poikkeusoloissa, jos arviointimenettelyn so-
veltaminen vaikeuttaisi maanpuolustusta. 
Ympäristöministeriön asiassa tekemään pää-
tökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. 
 

23 § 

Tarkemmat säännökset 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin viranomaisista ja niiden tehtävistä 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. 

————— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

Ympäristöministeriössä tämän lain voi-
maan tullessa vireillä olevat 4 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetut asiat siirretään tämän lain 
mukaan toimivaltaisen alueellisen ympäris-
tökeskuksen käsiteltäväksi. Tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olevaa lakia sovelle-
taan kuitenkin edelleen sellaiseen 4 §:n 2 
momentin soveltamista koskevaan ympäris-
töministeriön tai kauppa- ja teollisuusminis-
teriön päätökseen taikka ympäristöministeri-
ön, kauppa- ja teollisuusministeriön tai alu-
eellisen ympäristökeskuksen lausuntoon, jo-
ka on tehty tai annettu ennen tämän lain voi-
maantuloa. 

————— 

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2005 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Ministeri Hannes Manninen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 

Laki 

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 10 päivänä kesäkuuta 1994 annetun 

lain (468/1994) 2 §:n 2, 6 ja 7 kohta, 4 §, 5 §:n 2 momentti, 6 ja 8 §, 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 
2 momentti sekä 11, 12, 17, 19, 21 ja 23 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 6 ja 7 kohta, 5 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentti sekä 11 ja 
12 § laissa 267/1999, 4 ja 8 § osaksi viimeksi mainitussa laissa ja 17 § osaksi laissa 59/1995, 
sekä 

lisätään lakiin uusi 6 a, 8 a ja 11 a § sekä 14 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa 
laissa 267/1999, uusi 4 momentti, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyllä 2 luvun mukaista menettelyä, jossa 
selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkei-
den ympäristövaikutukset ja kuullaan vi-
ranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etui-
hin hanke saattaa vaikuttaa; 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
6) yhteysviranomaisella asetuksella sää-

dettävää viranomaista, joka huolehtii siitä, 
että hankkeen ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettely järjestetään; sekä 

7) osallistumisella vuorovaikutusta ympä-
ristövaikutusten arvioinnissa hankkeesta 
vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden vi-
ranomaisten sekä niiden välillä, joiden oloi-
hin tai etuihin hanke tai suunnitelma saattaa 
vaikuttaa. 

2 § 

Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyllä 2 luvun mukaista menettelyä, jossa 
selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkei-
den ympäristövaikutukset ja kuullaan vi-
ranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etui-
hin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä 
ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vai-
kutukset saattavat koskea; 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) yhteysviranomaisella viranomaista, jo-
ka huolehtii siitä, että hankkeen ympäristö-
vaikutusten arviointimenettely järjestetään; 
sekä 

7) osallistumisella hankkeesta vastaavan, 
yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten 
ja niiden, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjen ja säätiöi-
den, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset 
saattavat koskea, välistä vuorovaikutusta 
ympäristövaikutusten arvioinnissa. 
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4 § 

Soveltamisala 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
sovelletaan asetuksella tarkemmin säädettä-
viin hankkeisiin: 

1) joista Suomea velvoittavan kansainvä-
lisen sopimuksen täytäntöönpaneminen 
edellyttää arviointia; taikka 

2) joista saattaa aiheutua merkittäviä hai-
tallisia ympäristövaikutuksia Suomen luon-
non ja muun ympäristön erityispiirteiden 
vuoksi. 

 
 
Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi 

yksittäistapauksessa hankkeeseen tai jo to-
teutetun hankkeen olennaiseen muutokseen, 
joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja 
laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteis-
vaikutukset huomioon ottaen, 1 momentissa 
tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rin-
nastettavia merkittäviä haitallisia ympäris-
tövaikutuksia. 

 
Harkittaessa vaikutusten merkittävyyttä 

yksittäistapauksessa on sen lisäksi, mitä 2 
momentissa säädetään, otettava huomioon 
hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vai-
kutusten luonne siten kuin asetuksella tar-
kemmin säädetään. 
  

4 § 

Soveltamisala 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutok-
siin, joista Suomea velvoittavan kansainvä-
lisen sopimuksen täytäntöönpaneminen 
edellyttää arviointia taikka joista saattaa ai-
heutua merkittäviä haitallisia ympäristövai-
kutuksia Suomen luonnon ja muun ympä-
ristön erityispiirteiden vuoksi. Ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelyssä arvioita-
vista hankkeista ja niiden muutoksista sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. 

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi 
yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen 
tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 
1 momentissa tarkoitettuun olennaiseen 
muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa 
laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hank-
keiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 
1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden 
vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä hai-
tallisia ympäristövaikutuksia. 

Harkittaessa vaikutusten merkittävyyttä 
yksittäistapauksessa on sen lisäksi, mitä 2 
momentissa säädetään, otettava huomioon 
hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vai-
kutusten luonne. Harkintaperusteista sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. 

 
5 § 

Suhde muihin menettelyihin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ellei 3 luvun säännöksistä muuta johdu, 

arviointimenettelyä ei sovelleta 4 §:n 2 
momentissa tarkoitettuun hankkeeseen tai 
toteutetun hankkeen muutokseen, jos vaiku-
tukset on selvitetty muun lain mukaisessa 
menettelyssä tässä laissa edellytetyllä taval-
la ja selvityksistä on kuultu kaikkia niitä, 
joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vai-
kuttaa. Yhteysviranomainen arvioi tarvitta-
essa muun lain mukaisesti tehtyjen selvitys-
ten ja kuulemisten riittävyyden ennen 
hankkeen toteuttamista koskevan lupa- tai 

5 §

Suhde muihin menettelyihin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ellei 3 luvun säännöksistä muuta johdu, 

arviointimenettelyä ei sovelleta 4 §:n 2 
momentissa tarkoitettuun hankkeeseen tai 
toteutetun hankkeen muutokseen, jos vaiku-
tukset on selvitetty muun lain mukaisessa 
menettelyssä tässä laissa edellytetyllä taval-
la ja selvityksistä on kuultu kaikkia niitä, 
joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vai-
kuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden 
toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat 
koskea. Yhteysviranomainen arvioi tarvitta-
essa muun lain mukaisesti tehtyjen selvitys-
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muun siihen rinnastettavan päätöksen teke-
mistä. 

ten ja kuulemisten riittävyyden ennen 
hankkeen toteuttamista koskevan lupa- tai 
muun siihen rinnastettavan päätöksen teke-
mistä. 

 
6 § 

Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta 

Ympäristöministeriö päättää yhteysviran-
omaisen esityksestä tai omasta aloitteestaan 
arviointimenettelyn soveltamisesta 4 §:n 2 
momentissa tarkoitettuihin hankkeisiin. So-
veltamista koskevasta päätöksestä sääde-
tään tarkemmin asetuksella. Ennen päätök-
sentekoa hankkeesta vastaavalle on varatta-
va tilaisuus tulla kuulluksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos yhteysviranomainen katsoo, että 

hankkeeseen ei sovelleta arviointimenette-
lyä, se antaa asiasta tarvittaessa lausuntonsa 
hankkeesta vastaavalle. 

 
 
 
 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriö huolehtii 

1 ja 2 momentin mukaisista tehtävistä ydin-
energialaissa (990/87) tarkoitettuja ydinlai-
toksia koskevien hankkeiden osalta. 

6 § 

Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta 

Alueellinen ympäristökeskus tekee pää-
töksen arviointimenettelyn soveltamisesta 4 
§:n 2 momentissa tarkoitettuihin hankkei-
siin. Päätös on tehtävä viipymättä, kuiten-
kin viimeistään kuukauden kuluessa siitä, 
kun alueellinen ympäristökeskus on saanut 
hankkeesta riittävät tiedot. Ennen päätök-
sentekoa on arviointimenettelyn tarpeesta 
käytävä riittävät neuvottelut asianomaisten 
viranomaisten kesken ja hankkeesta vastaa-
valle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi 
asiassa. Päätös on annettava tiedoksi hank-
keesta vastaavalle siten kuin hallintolain 
(434/2003) 60 §:ssä säädetään. Päätökses-
tä on tiedotettava viipymättä kuuluttamalla 
vähintään 14 päivän ajan hankkeen toden-
näköisen vaikutusalueen kuntien ilmoitus-
tauluilla siten kuin julkisista kuulutuksista 
annetussa laissa (34/1925) säädetään. Pää-
tös on julkaistava myös sähköisesti ja lähe-
tettävä tiedoksi asianomaisille viranomai-
sille. 

Jos hanke sijoittuu useamman alueellisen 
ympäristökeskuksen toimialueelle tai alu-
eellinen ympäristökeskus vastaa hankkeen 
suunnittelusta tai toteuttamisesta, ympäris-
töministeriö määrää, mikä alueellisista ym-
päristökeskuksista tekee päätöksen arvioin-
timenettelyn soveltamisesta. Ympäristömi-
nisteriön asiassa tekemään päätökseen ei 
saa hakea valittamalla muutosta. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö huolehtii 
1 momentin mukaisista tehtävistä ydinener-
gialaissa (990/1987) tarkoitettuja ydinlai-
toksia koskevien hankkeiden osalta. 

 
 6 a § 

Yhteysviranomainen 

Yhteysviranomaisena toimii alueellinen 
ympäristökeskus. Ydinenergialaissa tarkoi-
tettuja ydinlaitoksia koskevissa hankkeissa 
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yhteysviranomaisena toimii kuitenkin kaup-
pa- ja teollisuusministeriö. Toimivallan ja-
osta alueellisen ympäristökeskuksen ja 
kauppa- ja teollisuusministeriön välillä 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 

Jos hanke sijoittuu useamman alueellisen 
ympäristökeskuksen toimialueelle, viran-
omaisten on sovittava, mikä niistä toimii 
hankkeen yhteysviranomaisena. Jos yhteys-
viranomaisesta syntyy epäselvyyttä tai alu-
eellinen ympäristökeskus vastaa hankkeen 
suunnittelusta tai toteuttamisesta, ympäris-
töministeriö määrää, mikä alueellisista ym-
päristökeskuksista toimii hankkeen yhteys-
viranomaisena. Ympäristöministeriön asi-
assa tekemään päätökseen ei saa hakea va-
littamalla muutosta. 

 
8 § 

Arviointimenettelyn aloittaminen 

Hankkeesta vastaavan on toimitettava ar-
viointiohjelma yhteysviranomaiselle suun-
nittelun mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa hankkeen muu valmistelu huomioon 
ottaen. Arviointiohjelman sisällöstä sääde-
tään tarkemmin asetuksella.  

Yhteysviranomaisen on huolehdittava ar-
viointiohjelman tiedottamisesta kuulutta-
malla siitä hankkeen arvioidulla vaikutus-
alueella. Yhteysviranomaisen on huolehdit-
tava myös siitä, että arviointiohjelmasta 
pyydetään tarvittavat lausunnot ja varataan 
mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen. 

Arviointiohjelmasta ei tarvitse tiedottaa, 
jos se on ilmeisen tarpeetonta siksi, että 
hankkeesta on jo muussa yhteydessä tässä 
laissa edellytetyllä tavalla tiedotettu ja kuul-
tu niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa. 

Tiedottamisen ajankohta ja sisältö on 
määritettävä siten, että hankkeesta vastaa-
van kilpailuasemaa ei vaaranneta. Samalla 
on otettava huomioon, mitä 3 luvussa sää-
detään valtioiden rajat ylittävistä ympäris-
tövaikutuksista.  

 8 § 

Arviointimenettelyn aloittaminen 

Hankkeesta vastaavan on toimitettava ar-
viointiohjelma yhteysviranomaiselle suun-
nittelun mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa hankkeen muu valmistelu huomioon 
ottaen. Arviointiohjelman sisällöstä ja ra-
kenteesta säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. 
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 8 a § 

Arviointiohjelmasta kuuleminen 

Yhteysviranomaisen on huolehdittava ar-
viointiohjelman tiedottamisesta kuulutta-
malla siitä viipymättä vähintään 14 päivän 
ajan hankkeen todennäköisen vaikutusalu-
een kuntien ilmoitustauluilla siten kuin jul-
kisista kuulutuksista annetussa laissa sää-
detään. Kuulutus on lisäksi julkaistava säh-
köisesti ja ainakin yhdessä hankkeen vaiku-
tusalueella yleisesti leviävässä sanomaleh-
dessä. Kuulutuksen sisällöstä säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Yhteysviranomaisen on huolehdittava 
myös siitä, että arviointiohjelmasta pyyde-
tään tarvittavat lausunnot ja varataan mah-
dollisuus mielipiteiden esittämiseen. Yh-
teysviranomaisen on varattava hankkeen 
vaikutusalueen kunnille tilaisuus antaa lau-
suntonsa arviointiohjelmasta. Mielipiteet ja 
lausunnot on toimitettava yhteysviranomai-
selle kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, jo-
ka alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja 
kestää vähintään 30 päivää ja enintään 60 
päivää. 

Arviointiohjelmasta ei tarvitse tiedottaa, 
jos se on ilmeisen tarpeetonta siksi, että 
hankkeesta on jo muussa yhteydessä tässä 
laissa edellytetyllä tavalla tiedotettu ja kuul-
tu niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöi-
tä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset 
saattavat koskea. 

Tiedottamisen ajankohta ja sisältö on 
määritettävä siten, että hankkeesta vastaa-
van kilpailuasemaa ei vaaranneta. Samalla 
on otettava huomioon, mitä 3 luvussa sää-
detään valtioiden rajat ylittävistä ympäris-
tövaikutuksista. 

 
9 § 

Yhteysviranomaisen lausunto 

Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa 
arviointiohjelmasta. Yhteysviranomaisen on 
lausunnossaan tarvittaessa todettava, miltä 
osin arviointiohjelmaa on tarkistettava. 
Lausunnosta on myös käytävä ilmi, kuinka 

9 § 

Yhteysviranomaisen lausunto 

Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa 
arviointiohjelmasta. Lausunto on annettava 
hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa 
lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden 
esittämiseen varatun määräajan päättymi-
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tämän lain mukaisten tarpeellisten selvitys-
ten hankkiminen sekä niistä tiedottaminen 
ja kuuleminen järjestetään ja sovitetaan tar-
peen mukaan yhteen hanketta koskevien 
muiden lakien mukaisten menettelyjen 
kanssa. Lausunnossa on esitettävä yhteen-
veto muista lausunnoista ja mielipiteistä. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

sestä. Yhteysviranomaisen on lausunnos-
saan tarvittaessa todettava, miltä osin arvi-
ointiohjelmaa on tarkistettava. Lausunnosta 
on myös käytävä ilmi, kuinka tämän lain 
mukaisten tarpeellisten selvitysten hankki-
minen sekä niistä tiedottaminen ja kuulemi-
nen järjestetään ja sovitetaan tarpeen mu-
kaan yhteen hanketta koskevien muiden la-
kien mukaisten menettelyjen kanssa. Lau-
sunnossa on esitettävä yhteenveto muista 
lausunnoista ja mielipiteistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
10 § 

Arviointiselostus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arviointiselostuksen sisällöstä säädetään 

tarkemmin asetuksella. 
 

10 § 

Arviointiselostus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arviointiselostuksen sisällöstä ja raken-

teesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

 
11 § 

Arviointiselostuksesta kuuleminen 

Yhteysviranomaisen on huolehdittava ar-
viointiselostuksen tiedottamisesta kuulut-
tamalla siitä hankkeen arvioidulla vaikutus-
alueella. Yhteysviranomaisen on huolehdit-
tava myös siitä, että arviointiselostuksesta 
pyydetään tarvittavat lausunnot ja varataan 
mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu tiedotta-

11 §

Arviointiselostuksesta kuuleminen 

Yhteysviranomaisen on huolehdittava ar-
viointiselostuksen tiedottamisesta kuulut-
tamalla siitä viipymättä vähintään 14 päi-
vän ajan hankkeen todennäköisen vaikutus-
alueen kuntien ilmoitustauluilla siten kuin 
julkisista kuulutuksista annetussa laissa 
säädetään. Kuulutus on lisäksi julkaistava 
sähköisesti ja ainakin yhdessä hankkeen 
vaikutusalueella yleisesti leviävässä sano-
malehdessä. Kuulutuksen sisällöstä sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-
la. 

Yhteysviranomaisen on huolehdittava 
myös siitä, että arviointiselostuksesta pyy-
detään tarvittavat lausunnot ja varataan 
mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen. 
Yhteysviranomaisen on varattava hankkeen 
vaikutusalueen kunnille tilaisuus antaa lau-
suntonsa arviointiselostuksesta. Mielipiteet 
ja lausunnot on toimitettava yhteysviran-
omaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aika-
na, joka alkaa kuulutuksen julkaisemispäi-
västä ja kestää vähintään 30 päivää ja 
enintään 60 päivää. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu tie-
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minen ja kuuleminen voidaan järjestää han-
ketta koskevassa muussa laissa edellytetyn 
tiedottamisen ja kuulemisen yhteydessä. 

dottaminen ja kuuleminen voidaan järjestää 
hanketta koskevassa muussa laissa edellyte-
tyn tiedottamisen ja kuulemisen yhteydessä. 

 
 11 a § 

Muu osallistuminen 

Edellä 8 a ja 11 §:ssä säädetyn lisäksi 
hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen 
voivat sopia tiedottamisen ja kuulemisen 
järjestämisestä myös muulla tavalla. 

 
12 § 

Arviointimenettelyn päättyminen 

Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa 
arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. 
Lausunnossa on esitettävä yhteenveto muis-
ta lausunnoista ja mielipiteistä. Arviointi-
menettely päättyy, kun yhteysviranomainen 
toimittaa lausuntonsa sekä muut lausunnot 
ja mielipiteet hankkeesta vastaavalle. Lau-
sunto on samalla toimitettava tiedoksi han-
ketta käsitteleville viranomaisille. 

12 § 

Arviointimenettelyn päättyminen 

Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa 
arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. 
Lausunto on annettava hankkeesta vastaa-
valle kahden kuukauden kuluessa lausunto-
jen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen 
varatun määräajan päättymisestä. Lausun-
nossa on esitettävä yhteenveto muista lau-
sunnoista ja mielipiteistä. Arviointimenette-
ly päättyy, kun yhteysviranomainen toimit-
taa lausuntonsa sekä muut lausunnot ja mie-
lipiteet hankkeesta vastaavalle. Lausunto on 
samalla toimitettava tiedoksi hanketta käsit-
televille viranomaisille, hankkeen vaikutus-
alueen kunnille sekä tarvittaessa maakunti-
en liitoille ja muille asianomaisille viran-
omaisille. 

 
 14 § 

Kansainväliset tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ilmoituksesta on käytävä ilmi erityisesti: 
1) tiedot hankkeesta; 
2) tiedot mahdollisesti valtioiden rajat 

ylittävistä ympäristövaikutuksista; 
3) tiedot arviointimenettelystä ja hank-

keen toteuttamisen kannalta olennaisesta 
päätöksestä; sekä 

4) kohtuullinen määräaika, jonka kulues-
sa viranomaisten, kansalaisten ja yhteisöjen 
mahdolliset ilmoitukset osallistumisesta ar-
viointimenettelyyn on toimitettava ympäris-
töministeriölle. 
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17 § 

Valitusoikeus arvioinnin puuttumisen pe-
rusteella 

Sen lisäksi, mitä muutoksenhausta on 
erikseen säädetty, alueellisella ympäristö-
keskuksella on oikeus valittaa 4 §:ssä tar-
koitettua hanketta koskevasta muun lain 
mukaisen lupa-asian ratkaisusta tai hank-
keen toteuttamisen kannalta muusta olen-
naisesta päätöksestä sillä perusteella, että 
tässä laissa tarkoitettua ympäristövaikutus-
ten arviointia ei ole suoritettu.  
 

Se, jolla muutoin on oikeus hakea päätök-
seen valittamalla muutosta, voi valitukses-
saan vedota siihen, ettei arviointimenettelyä 
ole suoritettu. 

17 § 

Valitusoikeus arvioinnin puuttumisen tai 
puutteellisuuden perusteella 

Sen lisäksi, mitä muutoksenhausta erik-
seen säädetään, alueellisella ympäristökes-
kuksella on oikeus valittaa 4 §:ssä tarkoitet-
tua hanketta koskevasta muun lain mukai-
sen lupa-asian ratkaisusta tai hankkeen to-
teuttamisen kannalta muusta olennaisesta 
päätöksestä sillä perusteella, että tässä laissa 
tarkoitettua ympäristövaikutusten arviointia 
ei ole suoritettu tai se on suoritettu olennai-
silta osin puutteellisesti. 

Se, jolla muutoin on oikeus hakea päätök-
seen valittamalla muutosta, voi valitukses-
saan vedota siihen, ettei arviointimenettelyä 
ole suoritettu tai se on suoritettu olennaisil-
ta osin puutteellisesti. 

 
 

 
19 § 

Muutoksenhaku ympäristöministeriön pää-
tökseen 

Hankkeesta vastaava saa hakea ympäris-
töministeriön 6 §:n 1 momentin perusteella 
tekemään päätökseen muutosta korkeim-
malta hallinto-oikeudelta siinä järjestykses-
sä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa 
annetussa laissa (154/50) säädetään. 

19 § 

Muutoksenhaku arviointimenettelyn sovel-
tamista koskevaan päätökseen 

Hankkeesta vastaava saa hakea 6 §:n 1 
momentin nojalla tehtyyn päätökseen valit-
tamalla muutosta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Alueellisella ympäristökeskuksella on oi-
keus hakea oikeuskäytännön yhtenäisyyden 
turvaamiseksi valittamalla muutosta hallin-
to-oikeuden päätökseen, jolla hallinto-
oikeus on kumonnut alueellisen ympäristö-
keskuksen 6 §:n 1 momentin nojalla teke-
män päätöksen. 

Lain 6 §:n 1 momentin nojalla tehtyyn 
päätökseen ei saa muutoin erikseen hakea 
valittamalla muutosta. Edellä 17 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut tahot saavat kuitenkin 
hakea muutosta päätökseen, jolla on katsot-
tu, ettei arviointimenettelyn soveltaminen 
ole tarpeen, samassa järjestyksessä kuin 4 
§:ssä tarkoitettua hanketta koskevasta 
muun lain mukaisen lupa-asian ratkaisusta 
tai hankkeen toteuttamisen kannalta muusta 
olennaisesta päätöksestä valitetaan. 
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21 § 

Poikkeus kuulemisvelvollisuudesta 

 
Tämän lain mukaisesta tiedottamisesta ja 

kuulemisesta voidaan tarpeellisilta osin 
poiketa, jos hanketta koskevat tiedot ovat 
maanpuolustuksen kannalta salassa pidettä-
viä.  

21 § 

Maanpuolustusta koskevat erityissäännök-
set 

Tämän lain mukaisesta tiedottamisesta ja 
kuulemisesta voidaan tarpeellisilta osin 
poiketa, jos hanketta koskevat tiedot ovat 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa (621/1999) säädetyllä tavalla 
maanpuolustuksen kannalta salassa pidettä-
viä. 

Ympäristöministeriö voi puolustusminis-
teriön esityksestä päättää, ettei ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelyä sovelleta 
puolustusvoimien hankkeeseen, joka toteu-
tetaan valmiuslaissa (1080/1991) tarkoite-
tuissa poikkeusoloissa, jos arviointimenette-
lyn soveltaminen vaikeuttaisi maanpuolus-
tusta. Ympäristöministeriön asiassa teke-
mään päätökseen ei saa hakea valittamalla 
muutosta. 

 
23 § 

Tarkemmat säännökset 

Asetuksella säädetään viranomaisista ja 
niiden tehtävistä ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyssä, tiedottamisesta, kuule-
misesta sekä kansainvälisistä tehtävistä. 

23 § 

Tarkemmat säännökset 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
tarkemmin viranomaisista ja niiden tehtä-
vistä ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyssä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
Ympäristöministeriössä tämän lain voi-

maan tullessa vireillä olevat 4 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut asiat siirretään tämän 
lain mukaan toimivaltaisen alueellisen ym-
päristökeskuksen käsiteltäväksi. Tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olevaa lakia so-
velletaan kuitenkin edelleen sellaiseen 4 §:n 
2 momentin soveltamista koskevaan ympä-
ristöministeriön tai kauppa- ja teollisuus-
ministeriön päätökseen taikka ympäristö-
ministeriön, kauppa- ja teollisuusministeri-
ön tai alueellisen ympäristökeskuksen lau-
suntoon, joka on tehty tai annettu ennen 
tämän lain voimaantuloa. 

——— 
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Asetusluonnos 

 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

10 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain nojalla: 
 

1 luku 

Viranomaisten tehtävät 

1 § 

Ympäristöministeriön tehtävät 

Ympäristöministeriö ohjaa, seuraa ja kehit-
tää ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyä yleisesti sekä huolehtii ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain (468/1994) 3 luvun, 6 §:n 2 momentin, 6 
a §:n 2 momentin ja 21 §:n 2 momentin mu-
kaisista tehtävistä. 
 

2 § 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävät 

Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee pää-
töksen arviointimenettelyn soveltamisesta 
yksittäistapauksessa ja toimii yhteysviran-
omaisena ydinenergialaissa (990/1987) tar-
koitettuja ydinlaitoksia koskevien hankkei-
den osalta. 
 

3 § 

Suomen ympäristökeskuksen tehtävät 

Suomen ympäristökeskus: 
1) huolehtii ympäristövaikutusten arvioin-

tiin liittyvästä yleisestä koulutuksesta, tiedo-
tuksesta ja tutkimuksesta yhteistyössä mui-
den viranomaisten, tutkimuslaitosten ja yli-
opistojen kanssa; 

2) avustaa arviointimenettelyssä tarvittavan 
asiantuntemuksen hankkimisessa; 

3) tallentaa ja pitää saatavilla laaditut arvi-
ointiohjelmat ja arviointiselostukset sekä yh-
teysviranomaisen niistä antamat lausunnot; 

4) seuraa ja kerää kokemuksia ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain ja tämän asetuksen soveltamisesta; 

5) suorittaa ympäristöministeriön sille an-
tamat muut ympäristövaikutusten arviointiin 
liittyvät asiantuntijatehtävät. 
 

4 § 

Alueellisen ympäristökeskuksen tehtävät 

Alueellinen ympäristökeskus: 
1) ohjaa ja valvoo arviointimenettelyn täy-

täntöönpanoa toimialueellaan; 
2) tekee päätöksen arviointimenettelyn so-

veltamisesta yksittäistapauksessa; 
3) toimii yhteysviranomaisena siten kuin 2 

luvussa säädetään; 
4) huolehtii laissa ja tässä asetuksessa sille 

säädetyistä muista tehtävistä. 
 

5 § 

Yhteysviranomaisen tehtävät 

Yhteysviranomainen: 
1) sovittaa yhteen arviointimenettelyä mui-

den lakien mukaisiin menettelyihin yhteis-
työssä asianomaisten viranomaisten kanssa; 

2) hoitaa ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä annetun lain 8 a ja 11 §:n mu-
kaiset tiedotukset ja kuulutukset sekä järjes-
tää tarvittavat julkiset kuulemistilaisuudet; 
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3) toimittaa tarvittaessa ympäristöministe-
riölle tiedot hankkeesta ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettua toiselle 
valtiolle ilmoittamista varten; 

4) tarkistaa arviointiohjelman ja arvioin-
tiselostuksen sekä antaa niistä lausuntonsa; 

5) huolehtii tarvittaessa muiden viran-
omaisten ja hankkeesta vastaavan kanssa, et-
tä hankkeen ympäristövaikutusten seuranta 
järjestetään; 

6) toimittaa arviointiohjelman ja arvioin-
tiselostuksen sekä niistä antamansa lausunnot 
mahdollisine käännöksineen Suomen ympä-
ristökeskukselle; 

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

2 luku 

Arviointimenettelyn soveltaminen 

6 § 

Hankeluettelo 

Hankkeita, joihin sovelletaan arviointime-
nettelyä ympäristövaikutusten arviointime-
nettelystä annetun lain 4 §:n 1 momentin no-
jalla, ovat: 

1) eläinten pito: kanalat ja sikalat, joissa 
kasvatetaan yli 

a) 85 000 kananpoikaa tai 60 000 kanaa, 
b) 3000 sikaa (paino yli 30 kg/sika) tai 
c) 900 emakkoa; 
2) luonnonvarojen otto ja käsittely: 
a) metallimalmien tai muiden kaivoskiven-

näisten louhinta, rikastaminen ja käsittely, 
kun irrotettavan aineksen kokonaismäärä on 
vähintään 550 000 tonnia vuodessa tai avo-
kaivokset, joiden pinta-ala on yli 25 hehtaa-
ria; 

b) kiven, soran tai hiekan otto, kun louhin-
ta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaa-
ria tai otettava ainesmäärä on vähintään 200 
000 kiintokuutiometriä vuodessa; 

c) asbestin louhinta tai laitokset, jotka kä-
sittelevät ja muuntavat asbestia tai asbestia 
sisältäviä tuotteita; 

d) turvetuotanto, kun yhtenäiseksi katsotta-
va tuotantopinta-ala on yli 150 hehtaaria; 

e) 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 kuulumat-
tomilla puulajeilla; 

f) raakaöljyn tai maakaasun kaupallinen 
tuotanto; 

3) vesistön rakentaminen ja säännöstely: 
a) patoturvallisuuslain (413/1984) 9 §:n 2 

momentissa tarkoitetut padot; 
b) tekoaltaat kun padottu tai varastoitu uusi 

vesimäärä tai vesimäärän lisäys on yli 10 
miljoonaa kuutiometriä; 

c) vesistön säännöstelyhankkeet, jos vesis-
tön keskivirtaama on yli 20 kuutiometriä se-
kunnissa ja virtaama- tai vedenkorkeusolo-
suhteet muuttuvat olennaisesti lähtötilantee-
seen nähden; 

d) veden siirto vesistöalueelta toiselle siir-
rettävän vesimäärän ylittäessä 3 kuutiometriä 
sekunnissa; 

e) tulvasuojeluhankkeet, joiden hyötyala on 
vähintään 1000 hehtaaria; 

4) metalliteollisuus: 
a) valimot tai sulatot, joiden tuotanto on 

vuodessa vähintään 5 000 tonnia; 
b) rautatehtaat, terästehtaat, sintraamot, 

rautalejeerinkien valmistuslaitokset tai pasu-
tuslaitokset; 

c) muita kuin rautametalleja jalostavat me-
tallitehtaat tai pasutuslaitokset; 

5) metsäteollisuus: 
a) massatehtaat; 
b) paperi- tai kartonkitehtaat, kun tuotanto-

kapasiteetti on yli 200 tonnia päivässä; 
6) kemianteollisuus ja mineraalituotteiden 

valmistus: 
a) raakaöljynjalostamot; 
b) laitokset, jotka kaasuttavat tai nesteyttä-

vät öljyliusketta, kivihiiltä tai turvetta vähin-
tään 500 tonnia päivässä; 

c) tekokuituja valmistavat tehtaat; 
d) liuottimia tai liuottimia sisältäviä aineita 

käyttävät laitokset, joiden liuottimien käyttö 
on vähintään 1 000 tonnia vuodessa; 

e) [kemikaalilain (744/1989) 32 §:ssä] tar-
koitetut terveydelle ja ympäristölle vaaralli-
sia kemikaaleja laajamittaisesti valmistavat 
tehtaat; 



 HE 210/2005 vp 
  

 

30

f) mineraalivillaa tai sementtiä valmistavat 
tehtaat; 

7) energian tuotanto: 
a) kattila- tai voimalaitokset, joiden suurin 

polttoaineteho on vähintään 300 megawattia; 
b) ydinvoimalaitokset ja muut ydinreakto-

rit, mukaan lukien näiden laitosten tai reakto-
reiden purkaminen tai käytöstä poistaminen, 
lukuun ottamatta halkeamis- ja hyötämiskel-
poisten aineiden tuotantoon ja konversioon 
tarkoitettuja tutkimus-laitoksia, joiden suurin 
jatkuva lämpöteho ei ylitä yhtä kilowattia; 
ydinvoimalaitokset ja muut ydinreaktorit 
lakkaavat olemasta tällaisia laitoksia, kun 
kaikki ydinpolttoaine ja muut radioaktiivises-
ti saastuneet elementit on pysyvästi poistettu 
laitosalueelta; 

c) laitokset, joissa jälleenkäsitellään sätei-
lytettyä ydinpolttoainetta; 

d) laitokset, jotka on suunniteltu 
- ydinpolttoaineen tuottamiseen ja isotoop-

pirikastamiseen, 
- säteilytetyn ydinpolttoaineen tai runsasak-

tiivisen jätteen käsittelyyn, 
- säteilytetyn ydinpolttoaineen loppusijoi-

tukseen, 
- ainoastaan radioaktiivisen jätteen loppusi-

joittamiseen tai 
- ainoastaan säteilytettyjen ydinpolttoainei-

den tai radioaktiivisen jätteen varas-
toimiseen muualla kuin tuotantopaikassa 
(suunniteltu pidemmäksi ajaksi kuin 10 vuo-
deksi); 

8) energian ja aineiden siirto sekä varas-
tointi: 

a) öljyn tai muiden nesteiden kuin veden ja 
jäteveden kaukokuljettamiseen tarkoitetut 
runkoputket; 

b) kaasuputket, joiden halkaisija on yli DN 
800 millimetriä ja pituus yli 40 kilometriä; 

c) vähintään 220 kilovoltin maanpäälliset 
voimajohdot, joiden pituus on yli 15 kilomet-
riä; 

d) öljyn, petrokemian tuotteiden tai kemial-
listen tuotteiden varastot, joissa näiden ainei-
den varastosäiliöiden tilavuus on yhteensä 
vähintään 50 000 kuutiometriä; 

9) liikenne: 
a) moottoriteiden tai moottoriliikennetei-

den rakentaminen; 

b) neli- tai useampikaistaisen, vähintään 10 
kilometrin pituisen yhtäjaksoisen uuden tien 
rakentaminen; 

c) tien uudelleenlinjaus tai leventäminen si-
ten, että näin muodostuvan yhtäjaksoisen ne-
li- tai useampikaistaisen tieosan pituudeksi 
tulee vähintään 10 kilometriä; 

d) kaukoliikenteen rautateiden rakentami-
nen; 

e) lentokenttien rakentaminen, kun pääkii-
torata on vähintään 2 100 metriä pitkä;  

f) pääosin kauppamerenkulun käyttöön ra-
kennettavat meriväylät, satamat, lastaus- tai 
purkulaiturit yli 1350 tonnin aluksille; 

g) yli 1350 tonnin aluksille rakennettavat 
kanavat, alusliikenteen sisävesiväylät tai sa-
tamat; 

10) vesihuolto: 
a) pohjaveden otto tai tekopohjaveden 

muodostaminen, jos sen vuotuinen määrä on 
vähintään 3 miljoonaa kuutiometriä; 

b) suuret raakavesi- tai jätevesitunnelit; 
c) yli 100 000 asukasvastineluvulle mitoi-

tetut jätevesien käsittelylaitokset; 
11) jätehuolto: 
a) ongelmajätteiden käsittelylaitokset, joi-

hin ongelmajätteitä otetaan poltettavaksi, kä-
siteltäväksi fysikaalis-kemiallisesti tai sijoi-
tettavaksi kaatopaikalle, sekä sellaiset biolo-
giset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu 
vähintään 5000 tonnin vuotuiselle ongelma-
jätemäärälle; 

b) muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden 
polttolaitokset tai fysikaalis-kemialliset käsit-
telylaitokset, joiden mitoitus on enemmän 
kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa sekä 
biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoi-
tettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jä-
temäärälle; 

c) yhdyskuntajätteiden tai -lietteiden kaa-
topaikat, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 
tonnin vuotuiselle jätemäärälle; 

d) muiden kuin a tai c kohdassa tarkoitettu-
jen jätteiden kaatopaikat, jotka on 

mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotui-
selle jätemäärälle; 

12) edellä 1—11 kohdassa tarkoitettuja 
hankkeita kooltaan vastaavat hankkeiden 
muutokset. 
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7 § 

Arviointimenettelyn soveltaminen yksittäista-
pauksessa 

Harkittaessa arviointimenettelyn sovelta-
mista yksittäistapauksessa ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hank-
keeseen on tarkasteltava erityisesti: 

1) hankkeen ominaisuuksia, kuten 
a) hankkeen koko; 
b) yhteisvaikutus muiden hankkeiden kans-

sa; 
c) luonnonvarojen käyttö; 
d) jätteiden muodostuminen; 
e) pilaantuminen ja muut haitat; 
f) onnettomuusriskit ottaen erityisesti huo-

mioon käytettävät aineet ja tekniikat; 
2) hankkeen sijaintia, kuten 
a) nykyinen maankäyttö; 
b) alueen luonnonvarojen suhteellinen run-

saus, laatu ja uudistumiskyky; 
c) luonnon sietokyky, ottaen erityisesti 

huomioon 
- kosteikot, 
- rannikkoalueet, 
- vuoristo- ja metsäalueet, 
- luonnon- ja maisemansuojelualueet, 
- lain nojalla luokitellut tai suojellut alueet, 
- alueet, joilla yhteisön lainsäädännössä 

vahvistetut ympäristön tilaa kuvaavat oh-
jearvot on jo ylitetty,  

- tiheään asutut alueet sekä 
- historiallisesti, kulttuurisesti tai arkeolo-

gisesti merkittävät alueet; 
3) vaikutusten luonnetta, kuten 
a) vaikutusalueen laajuus ottaen huomioon 

vaikutuksen kohteena olevan väestön määrä; 
b) valtioiden rajat ylittävä vaikutus; 
c) vaikutuksen suuruus ja monitahoisuus; 
d) vaikutuksen todennäköisyys; 
e) vaikutuksen kesto, toistuvuus ja palautu-

vuus. 
 

8 § 

Yhteysviranomainen 

Yhteysviranomaisena toimivat: 
 

1) asianomainen alueellinen ympäristökes-
kus 6 §:n 1—6 kohdassa, 7 kohdan a alakoh-
dassa ja 8—11 kohdassa sekä ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 
§:n 2 momentissa tarkoitetuissa hankkeissa ja 

2) kauppa- ja teollisuusministeriö 6 §:n 7 
kohdan b—d alakohdassa ja ydinlaitoksia 
koskevissa ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä annetun lain 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuissa hankkeissa. 
 
 

3 luku 

Arviointiohjelma ja arviointiselostus 

9 § 

Arviointiohjelma 

Arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeelli-
sessa määrin: 

1) tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, 
suunnitteluvaiheesta, sijainnista, maankäyttö-
tarpeesta ja sen liittymisestä muihin hankkei-
siin, hankkeesta vastaavasta sekä siitä, sovel-
letaanko hankkeeseen valtioiden välistä arvi-
ointimenettelyä; 

2) hankkeen vaihtoehdot, joista yhtenä 
vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jät-
täminen, ellei tällainen vaihtoehto erityisestä 
syystä ole tarpeeton; 

3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyt-
tämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rin-
nastettavista päätöksistä; 

4) kuvaus ympäristöstä, tiedot ympäristö-
vaikutuksia koskevista laadituista ja suunni-
telluista selvityksistä sekä aineiston hankin-
nassa ja arvioinnissa käytettävistä menetel-
mistä ja niihin liittyvistä oletuksista; 

5) ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen 
rajauksesta; 

6) suunnitelma arviointimenettelyn ja sii-
hen liittyvän osallistumisen järjestämisestä; 
sekä 

7) arvio hankkeen suunnittelu- ja toteutta-
misaikataulusta sekä arvio selvitysten ja ar-
viointiselostuksen valmistumisajankohdasta. 
 
 
 
 



 HE 210/2005 vp 
  

 

32

10 § 

Arviointiselostus 

Arviointiselostuksessa on esitettävä tar-
peellisessa määrin: 

1) edellä 9 §:ssä tarkoitetut tiedot tarkistet-
tuina; 

2) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen 
suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä 
hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvaro-
jen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin 
suunnitelmiin ja ohjelmiin; 

3) hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tek-
niset ratkaisut, kuvaus toiminnasta kuten 
tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, 
liikenteestä, materiaaleista ja arvio jätteiden 
ja päästöjen laadusta ja määristä ottaen huo-
mioon hankkeen suunnittelu-, rakentamis- ja 
käyttövaiheet mahdollinen purkaminen mu-
kaan lukien; 

4) arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto; 
5) selvitys ympäristöstä sekä arvio hank-

keen ja sen vaihtoehtojen ympäristö-
vaikutuksista, käytettyjen tietojen mahdolli-
sista puutteista ja keskeisistä epävarmuuste-
kijöistä, mukaan lukien arvio mahdollisista 
ympäristöonnettomuuksista ja niiden seura-
uksista; 

6) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen 
toteuttamiskelpoisuudesta; 

7) ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja ra-
joitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia; 

8) hankkeen vaihtoehtojen vertailu; 
9) ehdotus seurantaohjelmaksi; 
10) selvitys arviointimenettelyn vaiheista 

osallistumismenettelyineen ja siitä, miten yh-
teysviranomaisen lausunto arviointiohjelmas-
ta on otettu huomioon; sekä 

11) yleistajuinen ja havainnollinen yhteen-
veto 1—10 kohdassa esitetyistä tiedoista. 

11 § 

Kuulutus 

Arviointiohjelmaa koskevasta kuulutukses-
ta on käytävä ilmi riittävästi yksilöidyt tiedot 
hankkeesta, sen sijainnista, hankkeesta vas-
taavasta sekä siitä, miten arviointiohjelmasta 
voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja. 
Lisäksi kuulutuksessa on mainittava, missä 
arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen siitä 
myöhemmin antama lausunto pidetään näh-
tävänä arviointimenettelyn aikana. Jos hank-
keeseen sovelletaan valtioiden välistä arvi-
ointimenettelyä, tämä on mainittava kuulu-
tuksessa. 

Arviointiselostusta koskevasta kuulutuk-
sesta on voimassa soveltuvin osin, mitä edel-
lä 1 momentissa säädetään. 
 
 

4 luku 

Voimaantulo 

12 § 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

Tämä asetus tulee voimaan   päivänä    
kuuta 20  . 

Tällä asetuksella kumotaan ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä 5 päivänä 
maaliskuuta 1999 annettu asetus (268/1999). 

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimas-
sa olevan asetuksen arviointiohjelman ja ar-
viointiselostuksen sisältöä koskevia säännök-
siä sovelletaan kuitenkin edelleen sellaiseen 
arviointiohjelmaan ja arviointiselostukseen, 
joka on toimitettu yhteysviranomaiselle en-
nen tämän asetuksen voimaantuloa. 

————— 
 
 


