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VIDEO 2
YVA-selostus

VIDEOESITTELYJEN SARJA

• VIDEO 1 Hanke ja YVA-menettely
• Mitä tehdään, miksi tehdään
• Prosessi ja osapuolet
• Palaute ja vaikutusmahdollisuudet
• Jatkosuunnittelu

VIDEO 2 Tutustu YVA-selostukseen
• YVA-selostuksen sisällön esittely
• Vaikutusten arvioinnin periaatteet

VIDEO 3 Vaihtoehdot
• Vaihtoehtojen muodostaminen
• Vaihtoehtojen esittely

VIDEO 4 Ympäristövaikutukset ja johtopäätökset
• Lähtökohdat
• Vaikutukset alueittain
• Johtopäätökset ja vaihtoehtojen vertailu

VIDEO 5 Luontoarvot
• Maastoselvitykset
• Vaikutukset luontoarvoihin



Ympäristövaikutusten selostus 

YVA-selostus
nähtävillä 19.6.2020 saakka!

Tutustu siihen 
ww.ymparisto.fi/MT152parantaminenYVA



Ympäristövaikutukset
YVA-laki 252/2017 2§

välittömät 
ja  välilliset 

väestö ja terveys 
elinolot ja viihtyvyys

maa ja maaperä vesi 
ja ilma

ilmasto

kasvillisuus, eliöt  

luonnon 
monimuotoisuus

yhdyskunta-
rakenne

aineellinen
omaisuus

maisema
kaupunkikuva 

kulttuuriperintö

luonnonvarojen 
hyödyntäminen

vaikutusten
keskinäiset

vuorovaikutus-
suhteet

Väylän 
rakentamisen
ja liikenteen
vaikutukset

• Ympäristövaikutuskäsitys on laaja.
• Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on 

tunnistaa tämän hankkeen 
todennäköisesti merkittävät 
vaikutukset. 

Mitä arvioidaan 
YVA-menettelyssä?



Miten merkittävyyttä arvioidaan?

Kuinka suuri on ”suuri 
vaikutus?” 

Mitä tarkoitetaan 
”vähäisellä vaikutuksella”?

Soveltaen: Suomen ympäristökeskus (SYKE) kehittämishanke ”Monitavoitearvioinnin käytännöt 
ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden 
parantamisessa (IMPERIA). )

• Menetelmän tavoitteena yhtenäistää 
vaikutusten arviointia, helpottaa tulkintaa ja 
tuoda esiin merkittävyyteen vaikuttavat tekijät 
läpinäkyvänä päättelyketjuna.

• Tuodaan esille keskeisten vaikutusryhmien 
vaikutusten merkittävyyden kriteerit. 

• Sanallisessa kuvauksessa käytetään jatkuvasti ja 
johdonmukaisesti merkittävyysasteikkoa. 

• Vaihtoehtojen vertailutaulukoissa tuodaan esille 
värikoodein. 

• Vaikutuksen merkittävyyden arvioiminen 
perustuu vaikutuksen kohteen tai alueen 
herkkyyteen ja vaikutuksen muutoksen  
suuruuteen.

• Aina kuitenkin asiantuntijan kokonaisarvioina 
eri tekijöistä!



Hankkeen kuvaus

YVA-menettely

Vaihtoehdot

Johtopäätökset

Jatkosuunnittelu

Vaikutukset

• Vaihtoehtojen kokonaisvertailu
• Keskeiset vaikutukset

• Luvat
• Seuranta
• Jatkossuunnittelussa huomioon otettavat asiat
• Jatkosuunnittelun aikataulu

• Hankkeen perustiedot
• Tausta ja tavoitteet

• YVA-menettelyn kuvaus 
• Vuorovaikutus ja tiedottaminen
• Muut lähtökohdat arviointiin 

• Suunnitteluhistoria
• Vaihtoehtojen muodostaminen
• Tutkittavien vaihtoehtojen kuvaus

• Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
• Ihmisten elinolot
• Melu ja tärinä
• Maisema ja kulttuuriperintö
• Luonnonolot
• Maa- ja kallioperä, luonnonvarat
• Pinta- ja pohjavedet
• Ilmasto
• Liikenne
• Rakentamisaika

YVA-selostuksen
pääsisältö

• Nykytila ja 
kehittyminen

• Menetelmät 
• Vaikutukset
• Haittojen torjunta 

ja lieventäminen
• Vertailu ja 

johtopäätös


