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Mikä YVA-menettely?

▪ Tavoitteena arvioida ympäristövaikutukset ja vähentää / poistaa haitalliset

vaikutukset

▪ YVA-menettely on avoin ja julkinen.

▪ YVA tuottaa tietoa suunnittelua ja päätöksentekoa varten.

→ Tulokset huomioitava päätöksenteossa.

Huom: YVA-menettely ei ole päätöksentekomenettely.

Linkki ympäristöministeriön laatimaan YVA-videoon



YVA-menettely: ketkä?

Hankkeesta 
vastaava

• Vastaa ympäristövaikutusten arvioinnista ja selvityksistä

Konsultti
• Hankkeesta vastaava voi tilata vaikutusten 

arvioinnin ja YVA-selvitykset konsultilta
→ konsultti toteuttaa asiantuntijatyön

ELY-keskus

• Ohjaa YVA-menettelyä

• Antaa lausunnon YVA-ohjelmasta

• Antaa perustellun päätelmän YVA-selostuksesta

• Tarvittaessa arvioi YVAn ajantasaisuuden 
lupavaiheessa.

Kansalaiset, 

yhteisöt, 

viranomaiset: 

mielipiteet ja 

lausunnot



YVA-menettelyn soveltaminen

▪ YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua 

merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 

▪ Osa hankkeista edellyttää YVAa suoraan YVA-lain (252/2017) 

liitteen 1 hankeluettelon perusteella.

▪ YVAa voidaan edellyttää myös yksittäistapausharkinnan perusteella.

▪ Helsinki-Turku ratahanke edellyttää YVAa hankeluettelon kohdan 9d 

(kaukoliikenteen rautateiden rakentaminen) perusteella. Hankkeesta 

on annettu Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten 

yhteinen lausunto 14.5.2019.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170252


YVAssa arvioitavat ympäristövaikutukset ovat 

hankkeen välittömiä tai välillisiä vaikutuksia

▪ Väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

▪ Maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen 

sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen

▪ Yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, 

kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

▪ Luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 

▪ em. tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin



YVA osana suunnittelujärjestelmää

YVA-MENETTELY

• Avoin ja laaja osallistuminen

• Tietoa suunnittelua ja 

päätöksentekoa varten

Väylävirasto

= 

Hankkeesta 

vastaava

ELY-keskus 

=

Yhteys-

viranomainen

Viranomaiset 

kansalaiset 

ym. osalliset

Hanke-

suunnittelu

Ympäristö-

selvitykset

YVA-

ohjelma

YVA-

selostus

Ratasuunnitelmien 

hyväksymispäätökset

Liikenne- ja 

viestintävirasto 

Traficom

Ympäristö- ja vesiluvat

Aluehallintovirasto 

(AVI)

Tiesuunnitelma

Liittymälupa jne.

ELY-KESKUS

/ L-vastuualue

Kemikaaliturvallisuus-

lupa

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

(Tukes)

Kaavoitus

Luvat + valvonta

• ympäristöluvat  ja 

maa-ainesten 

ottoluvat

• Rakennuslupa, 

maisematyölupa 

jne.

Kunta

Luonnonsuojelulain 

poikkeuslupa

ELY-keskus

Metsänkäyttö-

ilmoitus (hakkuut, 

metsäautotiet)

Metsäkeskus



YVA-menettelyn vaiheet

YVA-ohjelma

YVA-selostus

Arviointiohjelma 

nähtävillä
25.11.2019−20.1.2020 

Lausunto arviointi-

ohjelmasta

Mielipiteet ja 

lausunnot

Arviointiselostus 

nähtävillä 

6.11.2020-4.1.2021

Perusteltu päätelmä

HANKKEESTA

VASTAAVA

YHTEYSVIRANOMAINEN 

(ELY-KESKUS)

ASUKKAAT, 

VIRANOMAISET, 

MUUT TAHOT

Lupa- ja muut 

päätöksenteko-

menettelyt

Mielipiteet ja 

lausunnot

1 kk

2 kk



YVA-selostuksen tulee sisältää mm.

▪ tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista

▪ kuvaus ympäristön nykytilasta

▪ ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista 
ympäristövaikutuksista

▪ arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti 
merkittävistä ympäristövaikutuksista

▪ vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu

▪ ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai 
poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia



Hankkeen YVA-selostusvaiheen kuuleminen

▪ Arviointiselostus nähtävillä 6.11.2020−4.1.2021 Internetissä osoitteessa: 

www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA sekä paperisena seuraavissa paikoissa:
• Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan asiakaspalvelu, Tekniikantie 15

• Espoon keskuksen asiointipiste, Kamreerintie 3, Kauppakeskus Espoontori, 2. krs

• Halikon virastotalo, palvelupiste, Hornintie 2-4 

• Helsingin kaupunginkirjasto, Pasilan kirjasto, Kellosilta 9

• Helsingin kaupunki, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

• Inkoon kunta, kirjasto, Rantatie 2

• Kaarinan kaupunki, Palvelupiste Fiskari, Lautakunnankatu 1

• Kirkkonummen kunta, Kunnantalo, Ervastintie 2

• Liedon kunta, Kunnantalo, Asiointipiste, Kirkkotie 13

• Lohjan kaupunki, kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4

• Paimion kaupunki, Palvelupiste, Vistantie 18

• Piikkiön palvelupiste, Hadvalantie 9

• Raaseporin kaupunki, Info, Raaseporintie 37

• Salon kaupunki, Infopiste, Tehdaskatu 2

• Siuntion kunta, Kunnantalo, Puistopolku 1

• Suomusjärven kirjasto, Kitulantie 1

• Turun kaupunki, Konsernihallinnon kirjaamo, Puolalankatu 5

• Vihdin kunta, kunnanvirasto, Asemantie 30

• Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Opastinsilta 12 B, 5. krs

• Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2

http://www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA


Mielipiteet

▪ Mielipiteen YVA-selostuksesta voi lähettää kuka tahansa, lausuntoja pyydetty eri 

viranomaisilta.

▪ Mielipiteet toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 4.1.2021 

osoitteeseen: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

▪ Linkki YVA-videoon (https://www.youtube.com/watch?v=yIDCDTM1V3c)

▪ Linkki kuvitettu YVA-oppaaseen

Tekijä: Kimmo Jalava

(goo.gl/pwSFEF)

Kuva: Kimmo Jalava

mailto:kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
https://www.youtube.com/watch?v=yIDCDTM1V3c
goo.gl/pwSFEF

