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Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely)

• Lakisääteinen menettely (YVA-laki (252/2017) ja asetus (277/2017)
• Vaikutusten arvioinnin keskiössä ovat hankkeen todennäköisesti

merkittävät ympäristövaikutukset.
• Tavoitteena on, että hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella

hankkeen haitallisia vaikutuksia vähennetään / poistetaan.
• YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan YVA-menettelyllä tuotetaan

lisätietoa suunnittelua ja päätöksentekoa (lupamenettelyä) varten ja lisätään
osallistumismahdollisuuksia.

• YVA-menettely on avoin ja julkinen.
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YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen todennäköisesti
merkittävät ympäristövaikutukset

• Arvioitavat ympäristövaikutukset ovat moninaisia hankkeen tai
toiminnan välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat ihmisten
terveyteen, elinoloihin, viihtyvyyteen,
• maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon

monimuotoisuuteen,
• yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, kaupunkikuvaan,

kulttuuriperintöön tai –maisemaan,
• luonnonvarojen hyödyntämiseen, sekä
• edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
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YVA-menettelyä sovelletaan
• Hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä

ympäristövaikutuksia.
• YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon hankkeet edellyttävät aina YVA-menettelyä

(YVA-laki 3 § 1 mom).
• Yksittäistapauksissa ELY-keskuksen erillisellä päätöksellä voidaan YVA-

menettelyä edellyttää myös muilta hankkeilta (YVA-laki 3 § 2 mom.)
• Peruste: hanke todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia,

joiden vaikutukset ovat vastaavia kuin hankeluettelon hankkeilla.
• YVA-menettelyn tarve on huomattava hankkeen mahdollisimman aikaisessa

vaiheessa, jotta itse YVA-menettely ehditään toteuttamaan mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa.
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YVA-menettelyyn osallistuvat
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Kansalaiset,
Yhteisöt,

Viranomaiset

Hankkeesta
vastaava

Yhteysviran-
omainen

(Varsinais-
Suomen ELY-

keskus)

YVA-HANKE

YVA-
konsultti

Vastaa hankkeen suunnittelusta tai
toteuttamisesta ja ympäristö-
vaikutusten arvioinnista.

Toteuttaa YVA-arviointiin liittyvän
asiantuntijatyön (suunnittelu,
selvitykset, arvioinnit, tiedotus,
kokoukset) hankkeesta vastaavan
toimeksiannosta.

Ohjaa YVA–menettelyä ja arvioi YVA-
menettelyn riittävyyttä ja
lainmukaisuutta.
Antaa lausunnon YVA – ohjelmasta ja
perustellun päätelmän YVA –
selostuksesta.

Antavat
mielipiteitä ja

lausuntoja



YVA-menettelyn tarve hankkeessa Valtatie 8 Rauma –
Eurajoki perusparantaminen perustuu

• Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri –vastuualue
suunnittelee Valtatie 8:n perusparantamista välille Rauma - Eurajoki.

• Valtatie 8:n YVA-menettelyn tarve määräytyy YVA-lain liitteen 1 kohdan 9 c
mukaan:

• Tien uudelleen linjaus tai leventäminen siten, että näin muodostuvan
yhtäjaksoisen neli- tai useampikaistaisen tieosan pituudeksi tulee vähintään
10 kilometriä.
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Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

• YVA-menettelyssä laaditaan kaksi dokumenttia:
1) Arviointiohjelma = suunnitelma, miten hankkeen vaikutusten arviointi

aiotaan toteuttaa.
2) Arviointiselostus = yhtenäinen raportti ympäristövaikutusten

vaikutusten arvioinnin tuloksista.
• Valtatie 8 perusparantamishanke Rauma - Eurajoki YVA-menettely on

arviointiselostusvaiheessa.
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VT8 Rauma-Eurajoki YVA-menettelyn vaiheet
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Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiohjelman
nähtävilläolo
2.5.– 2.6.2022

Lausunto arviointi-
ohjelmasta
2.7.2022

Mielipiteet ja lausunnot
2.5.–2.6.2022

Mielipiteet ja lausunnot
3.3.- 3.5.2023

Arviointiselostuksen
nähtävilläolo
3.3.- 3.5.2023

Perusteltu päätelmä
arviointiselostuksesta
annetaan 2 kk kuluessa
kuulutusajan päätyttyä,
viimeistään 3.7.2023

HANKKEESTA
VASTAAVA

YHTEYSVIRANOMAINEN
(ELY-KESKUS)

ASUKKAAT,
VIRANOMAISET, MUUT
TAHOT

YVA-menettely päättyy ja
hanke siirtyy

päätösvaiheeseen



YVA-selostuksen tulee sisältää mm. (YVA-asetus 4§)

• Tiedot hankkeesta, sen tarpeesta, vaihtoehdoista ja hankkeesta
vastaavasta,

• Kuvaus hankeympäristön nykytilasta,
• Tiedot hankkeen edellyttämistä luvista ja päätöksistä,
• Arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä

ympäristövaikutuksista,
• Hankevaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu,
• Ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan

tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.
• Ehdotus, miten haitallisiksi tunnistettuja vaikutuksia tullaan

seuraamaan.
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Mihin kiinnitän huomiota mielipiteessä?

• Asukkaat ovat oman elinympäristönsä asiantuntijoita.
• Hankkeen YVA-selostusvaiheen mielipiteissä pyydetään kiinnittämään

huomiota:
‒ onko hankealueen nykytila on kuvattu riittävästi?
‒ onko hankkeen merkittävät arvioitavat vaikutukset tunnistettu ja arvioitu

riittävästi?
‒ onko eri hankevaihtoehtoja käsitelty arvioinnissa ja vertailussa

tasapuolisesti?
‒ ovatko vaikutusten arvioinnin johtopäätökset riittäviä?

• Hyvä ja merkittävä mielipide voi olla myös lyhyt, yksittäinen huomio!
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Valtatie 8:n Rauma – Eurajoki perusparantaminen YVA-
selostusvaiheen kuuleminen

• Arviointiselostus on nähtävillä 3.3.- 3.5.2023.
• Arviointiselostus ja sen liitteet, kuulutus ja lausuntopyynnöt ovat luettavissa

ympäristöhallinnon verkkosivuilla:
http://www.ymparisto.fi/vt8RaumaEurajokiYVA.

• YVA-selostuksen painettuversio on samanaikaisesti nähtävillä Rauman
kaupungin palvelupiste Pyyrmannissa ja Eurajoen kunnanviraston
neuvonnassa.

• YVA-selostuksesta voi jättää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävillä oloaikana
Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.
• Sähköisesti: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai
• Postitse: Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku
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Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä (PP)
• YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään.
• PP tehdään arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja

lausuntojen, sekä yhteysviranomaisen oman arvion pohjalta.
• PP on yhteysviranomaisen tekemä johtopäätös hankkeen arvioiduista

merkittävistä ympäristövaikutuksista
• PP:ssä yhteysviranomainen voi päätyä arvioiduista vaikutuksista

samaan tai eri lopputulemaan kuin hankkeesta vastaava.
• Valtatie 8:n perusparantamista koskeva PP tulee nähtäville

verkkosivuille www.ymparisto.fi/vt8RaumaEurajokiYVA 3.7.2022
mennessä.
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Voit vaikuttaa Valtatie 8 Rauma-Eurajoki YVA-hankkeeseen
• YVA-selostuksen yleisötilaisuuden aineisto tallennetaan 17.3.2023 mennessä

osoitteeseen http://www.ymparisto.fi/vt8RaumaEurajokiYVA.
• Lähetä mielipiteesi YVA-selostuksesta kirjallisena ELY-keskukselle 3.5.2023

mennessä yhteysviranomaiselle Varsinais-Suomen ELY-keskukseen
• Sähköisesti: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai
• Postitse: Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku

• Mielipiteen voi esittää vapaamuotoisella kirjeellä tai sähköpostiviestillä, voit myös
käyttää mielipidelomaketta, joka löytyy osoitteesta
(http://www.ymparisto.fi/vt8RaumaEurajokiYVA)

• Lisää omat yhteystietosi mielipiteesi kirjaamista varten.
• Yksittäisten henkilöiden nimiä ei julkaista verkossa tai perustellussa päätelmässä!
• Hankkeen diaarinumero on VARELY/2579/2022.
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Kiitos mielenkiinnosta!

Asta Asikainen 15.3.2023


