YVA-lainsäädännön keskeiset
muutokset
YVA-lainsäädännön uudistuksen koulutuspäivä
12.5.2017 Ympäristöministeriö

YVA-lain uusi rakenne
1 luku Yleiset säännökset
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3 luku Ympäristövaikutusten arviointimenettely
4 luku Ympäristövaikutusten arvioinnin huomioon ottaminen
lupamenettelyssä ja luvassa
5 luku Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset

6 luku Erinäiset säännökset
7 luku Voimaantulo
Liite 1 Hankeluettelo
Liite 2 Yksittäistapauspäätöksenteossa käytettävät tekijät
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Keskeiset muutokset
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• Menettelyyn ja sisältöön liittyviä muutoksia

• Ennakkoneuvottelu, tarkoituksena sujuvoittaa YVAn ja muiden menettelyjen kokonaisuutta
• Perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista
• Korvaa nykyisen selostuslausunnon
• Arviointiselostuksen täydentäminen mahdollista, jos perusteltua päätelmää ei voi antaa
• Oltava ajan tasalla lupamenettelyssä
• YVA kohdennetaan todennäköisesti merkittäviin ympäristövaikutuksiin
• Pätevyysvaatimukset YVAn tekijöille ja viranomaisille
• YVA-menettely käsittää myös perustellun päätelmän huomioimisen lupamenettelyssä ja
luvassa
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Keskeiset muutokset
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• Soveltamispäätöksissä yksittäistapauksessa voidaan huomioida lieventämistoimet ja
hankkeesta vastaavan on toimitettava säädetyt tiedot päätöksentekoa varten
• YVA voidaan jatkossa tehdä hankekaavoituksen yhteydessä
• Natura tehdään pääsääntöisesti YVAn yhteydessä
• Käsittelyajat lyhenevät

• Natura-arviointi YVAn yhteydessä lyhentää Natura-lausunnon antoajan (6kk->2-4kk)
• Arviointiohjelman kuulemisaika lyhenee kuukaudella

Ympäristöministeriö
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1 LUKU Yleiset säännökset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 §. Tavoite
2 §. Määritelmät
3 §. Lain soveltamisala ja arviointimenettelyn soveltaminen
4 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön ja muihin menettelyihin
5 §. Ympäristövaikutusten arviointi muun lain mukaisessa menettelyssä
6 §. Viranomaisten yhteistyö
7 §. Hankkeesta vastaavan tiedonsaantioikeus
8 §. Ennakkoneuvottelu
9 §. Lain soveltaminen Suomen talousvyöhykkeellä
10 §. Yhteysviranomainen

•
•
•

11 §. Toimivaltainen viranomainen
12 §. Hankkeesta vastaavalta edellytettävät tiedot
13 §. Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa

YVA-laki

2 § Merkittävät vaikutukset,
muutoksia ympäristövaikutuksiin,
perusteltu päätelmä, lupa
4 § Natura ja YVA yhdessä ->LsL 65.4§
5 § -> ks. MRL YVA ja hankekaava
8 § Ennakkoneuvottelu
2 LUKU Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa

3 LUKU Ympäristövaikutusten arviointimenettely
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Luku
-Hankkeesta vastaavan
toimitettava tietoja
päätöksentekoon (YVAA 1 §)
-Lieventämistoimien
huomiointimahdollisuus
päätöksenteossa

14 § YVA ei pääty perusteltuun päätelmään
17, 20 ja 22 § Tiedottamisen ja kuulemisen muuttuneet
käytännöt
23 § Perusteltu päätelmä
24 § Puutteellisen selostuksen täydentäminen

14 §. Arviointimenettelyn sisältö
15 §. Arviointimenettelyn ajankohta
16 §. Arviointiohjelma
17 §. Arviointiohjelmasta kuuleminen
18 §. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta
19 §. Arviointiselostus
20 §. Arviointiselostuksesta kuuleminen
21 §. Muu osallistuminen
22 §. Hanketta koskevan kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kuulemisten yhteensovittaminen
23 §. Perusteltu päätelmä
24 § Puutteellisen arviointiselostuksen täydentäminen

4 LUKU Ympäristövaikutusten arvioinnin huomioon ottaminen lupamenettelyssä ja luvassa
•
•
•

25 §. Arvioinnin huomioon ottaminen lupamenettelyssä
26 §. Arvioinnin huomioon ottaminen luvassa
27 §. Perustellun päätelmän ajantasaisuus

5 LUKU Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset
•
•
•

28 § Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella toteutettavat hankkeet
29 §. Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella toteutettaviin hankkeisiin liittyvä kansainvälinen kuuleminen
30 §. Toisen valtion lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella toteutettavat hankkeet

27 § Perustellun päätelmän
ajantasaisuus

6 LUKU Erinäiset säännökset
•
•
•
•
•
•
•
•

31 §. Selvilläolovelvollisuus
32 §. Ohjaus, valvonta ja seuranta
33 §. Hankkeesta vastaavan ja yhteysviranomaisen pätevyys
34 §. Valitusoikeus arvioinnin puuttumisen tai puutteellisuuden perusteella
35§. Pakkokeinot
36 §. Maanpuolustusta ja siviilivalmiutta koskevat erityissäännökset
37 §. Muutoksenhaku arviointimenettelyn soveltamista koskevaan päätökseen
38 § Kustannusvastuu

7 LUKU Voimaantulo

33 § Pätevyydet
36 § Maanpuolustuspoikkeus
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YVA-asetus
1 § Hankkeesta vastaavalta edellytettävät tiedot päätettäessä arviointimenettelyn
soveltamisesta yksittäistapauksessa

Uusi, YVA-direktiivin liite IIA

2 § Luonnonympäristön sietokyvyn ottaminen huomioon päätettäessä arviointimenettelyn
soveltamisesta yksittäistapauksessa
YVAL:n liite 2:n tarkennus luonnonympäristön
sietokyvyn osalta huomioitavat alueet

3 § Arviointiohjelman sisältö
4 § Arviointiselostuksen sisältö

-Muutoksia sisältöön, johtuen direktiivimuutoksesta
-Ohjelma- ja selostus kuvataan omina kokonaisuuksinaan
pykälissä

5 § Kuulutuksen sisältö
6 § Voimaantulo
•

Ei muutoksia

Viranomaisten tehtävät poistuneet asetuksesta , niistä säädetään lain tasolla (huom ! SYKEllä ei enää tehtäviä)

Ympäristöministeriö
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Eri viranomaisten tehtävät
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Ympäristöministeriö
•

Lain täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja seuranta sekä ympäristövaikutusten arvioinnin yleinen
kehittäminen (YVAL 32.1 §)

•

Määrää yhteysviranomaisen epäselvissä tapauksissa tai kun ELY vastaa hankkeen suunnittelusta tai
toteuttamisesta (YVAL 10.2 §)

•

Määrää toimivaltaisen ELYn tekemään yksittäistapauspäätöksen, jos hanke useamman ELYn alueella tai
kun ELY vastaa hankkeen suunnittelusta tai toteuttamisesta (YVAL 11.2 §)

•

Toimivaltainen viranomainen niiltä osin, kun hankkeella valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia

Muut ministeriöt
•

Huolehtivat täytäntöönpanon ohjauksesta ja seurannasta sekä arvioinnin kehittämisestä toimialallaan
(YVAL 32.2 §)

Ympäristöministeriö
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Eri viranomaisten tehtävät
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ELY
•

Toimii yhteysviranomaisena (YVAL 10.1 §)

•

Tekee päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa (11.1 §)

•

Maanpuolustus –ja siviilivalmiuteen liittyviin hankkeisiin liittyvä poikkeaminen (36 §)

TEM
•

Toimii yhteysviranomaisena ja tekee päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa

ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevissa hankkeissa (YVAL 10.1 ja 11.3 §)

Kunnat ja maakuntien liitot
•

YVA – hankekaava –yhteismenettelyssä kuulemisten hoitaminen ja asiakirjaliikenne

•

Valtion, kuntien ja maakunnan liiton on oltava keskenään yhteistyössä YVAn toteuttamiseksi ja
sovittamiseksi hanketta koskevien muiden lakien mukaisiin menettelyihin (YVAL 6 §)

Lupaviranomaiset
•

Yhteistyö (ks. YVAL 6 §)

•

YVAn huomiointi lupamenettelyssä ja luvassa sekä varmistettava perustellun päätelmän ajantasaisuus
Ympäristöministeriö
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YVA-menettelyn soveltaminen
yksittäistapauksissa
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Yleistä yksittäistapauspäätöksenteosta
•
•

•
•
•

Järjestelmän perusrakenteeseen ei muutoksia
Yksittäistapauksissa tehtävän YVAn piiriin kuuluvat hankkeet voivat
olla hanketyypiltään erilaisia tai samantyyppisiä mutta pienempiä
kuin hankeluettelon hankkeet
Toimivaltaiset viranomaiset ja näiden välinen työnjako ennallaan,
ELYt/TEM (YVAL 11 §)
Muutoksia päätöksentekomenettelyä ja päätöksen sisältöä koskien
Uudessa laissa myös päätöksenteon perustana oleviin tekijöihin
useita täydennyksiä ja täsmennyksiä –YVAL liite 2 ja YVAA 2 §
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12 § Hankkeesta vastaavalta edellytettävät tiedot
• hankkeesta vastaavan toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle
kuvaus hankkeesta ja sen todennäköisistä merkittävistä
ympäristövaikutuksista.
• Kuvaus voi sisältää myös hankkeen ominaisuuksiin liittyviä tietoja
sekä suunniteltuja toimenpiteitä, joilla pyritään välttämään tai
ehkäisemään hankkeen merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.
Hankkeesta vastaavan viranomaiselle toimitettavista tiedoista
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

YVA-asetus 1 §
Ympäristöministeriö
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13 § Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa

• Ennen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista
yksittäistapauksessa koskevan päätöksen tekemistä on
arviointimenettelyn tarpeesta kuultava asianomaisia viranomaisia,
ellei tämä ole ilmeisen tarpeetonta.
• Niissä tapauksissa, joissa arviointimenettelyä ei edellytetä,
päätöksessä on todettava myös mahdolliset hankkeesta vastaavan
esittämät hankkeen ominaisuudet ja erityiset toimenpiteet, joilla
pyritään välttämään tai ehkäisemään hankkeen merkittäviä haitallisia
ympäristövaikutuksia.

Ympäristöministeriö
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YVA-menettely
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Ympäristöministeriö
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2 § Määritelmät: ympäristövaikutus-käsite
• Vähäisiä muutoksia
Ympäristövaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia
Suomessa ja sen alueen ulkopuolella:
a) väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;
b) maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen, erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on suojeltu luontotyyppien sekä
luonnonvaraisen elimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja
luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY

nojalla.
c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön;
d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä
e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Ympäristöministeriö
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YVAA 4 § 2 mom

Todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten on katettava
hankkeen välittömät ja välilliset, kasautuvat, sekä lyhyen, keskipitkän ja
pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, myönteiset ja kielteiset
vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja
hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.

Ympäristöministeriö
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Aineellinen omaisuus – mihin viittaa?
Aineellinen omaisuus jo ennen YVA-lainsäädännön uudistusta YVA-direktiivin
3 artiklassa

Ei muutosta oikeustilaan

Unionin tuomioistuin, tapaus C-420/11, Leth:

• Ratkaisun perusteella ympäristövaikutusten arviointiin ei kuulu niiden
vaikutusten arviointi, jotka kyseisellä hankkeella on kiinteän ja irtaimen
omaisuuden arvoon.

• YVA-menettelyssä otettava huomioon hankkeen todennäköisesti
merkittävät vaikutukset siihen, miten kiinteää ja irtainta omaisuutta
käytetään.
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Ennakkoneuvottelu

Ympäristöministeriö
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8§

Ennakkoneuvottelu

• Ennen ympäristövaikutusten arviointiohjelman toimittamista tai
arviointimenettelyn kuluessa

• yhteysviranomainen voi järjestää omasta aloitteestaan
• toisen asiaa käsittelevän viranomaisen tai
• hankkeesta vastaavan pyynnöstä
•

yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa

• Tavoitteena on edistää

• hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden
hallintaa

• hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa
• parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä
• sujuvoittaa menettelyjä.
•

Kokonaisvaltainen lähestymistapa
•

(vrt. ei ole ainoastaan YVA-menettelyn toteutusta koskeva neuvonta ja tiedonvaihto)
Ympäristöministeriö
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Arviointiohjelma

Ympäristöministeriö

Arviointiohjelma: rooli suhteessa nykytilaan
• Arviointiohjelman keskeinen rooli ja sisältö säilyy
• Ei suuria muutoksia sisältövaatimuksiin. Huomioi kuitenkin yhteys
perusteltuun päätelmään, maininta rajat ylittävistä vaikutuksista ja
yhteisvaikutuksista, perustelujen esittäminen rajauksille sekä
pätevyystiedot (YVAA 3 §:n 5 ja 7 kohdat).

• Olennaisimpana muutoksena kuulemisen enimmäisajan lyhentyminen
aikaisemmasta 30-60 päivästä 30 päivään. Erityisestä syystä 60 päivää.
HE: erityisenä syynä pidennykselle esim. Espoon sopimuksen
soveltaminen.
Ympäristöministeriö
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18 § Arviointiohjelmalausunto
Lausunto (ja muut lausunnot ja mielipiteet) annetaan hankkeesta vastaavalle 1 kk
kuluessa kuulemisen päättymisestä ja tiedoksi ao. viranomaisille
Lausunnon sisällöstä

• Esitettävä yhteysviranomaisen kanta arviointiohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen
• Käytävä ilmi, kuinka tarvittavat selvitykset sovitetaan tarpeen mukaan yhteen muissa
laeissa edellytettyjen selvitysten kanssa

• Arvioitava arviointiohjelman laatijoiden asiantuntemus (YVAL 33.1 §)
• Esitettävä yhteenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä
Lausunto julkaistaan yhteysviranomaisen internetsivuilla
22
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Arviointiohjelmasta ja –selostuksesta tiedottaminen (YVAL 17 ja 20 §)

Yhteysviranomainen

• kuuluttaa sähköisesti omilla internetsivuillaan
• kuuluttaa hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa (kuulutus
sähköisesti kunnan internetsivuilla)

• tiedottaa ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä lehdessä
• kuulutusta ei tarvitse julkaista
• riittää tiedottaminen hankkeesta ja tieto, missä kuulutus on luettavissa
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Arviointiselostus

Ympäristöministeriö

Arviointiselostuksen laatimisesta
YVAL 19.1 §: ”Hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten
arviointiselostuksen arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman

lausunnon pohjalta. Arviointiselostus on toimitettava yhteysviranomaiselle.”

• ohjelmavaiheen rajaukset ja yhteysviranomaisen lausunto keskeisessä
asemassa selostuksen sisällön kannalta

• Huomioitava kuitenkin, että yhteysviranomaisen arviointiohjelmalausunto ei
ole menettelyssä tehtävien selvitysten vahvistamismenettely, vaan kyse on
YVA-menettelyn alkuvaiheen viranomaisohjauksesta, joka on otettava

huomioon arviointiselostusta laadittaessa

Ympäristöministeriö
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19 § 2 mom Arviointiselostuksen tulee sisältää…
• ”tarvittavat tiedot hankkeesta, kuvaus ympäristön nykytilasta, kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten
vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, niiden lieventämisestä,
seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta, tiedot ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
toteuttamisesta ja yleistajuinen yhteenveto. Arviointiselostuksen sisällöstä säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.”

YVAA 4 §

• Merkittävyyskynnys olennaisena muutoksena suhteessa nykylainsäädäntöön
• Hankkeesta vastaava: todennäköisesti merkittävät

Yhteysviranomainen: merkittävät

• Selostuksen sisältövaatimusten yhteys perusteltuun päätelmään
• Asetukseen nykyistä yksityiskohtaisempaa sääntelyä selostukseen tapauksen mukaan
sisällytettävistä tiedoista (YVA-direktiivin liitteen IV täytäntöönpano)

• Hanketyyppi-/hanke-/vaikutusaluekohtaiset erojen sekä tiedon ja arviointimenetelmien
kehittymisen huomioonottaminen tulkinnassa
26
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23 § Perusteltu päätelmä
• Korvaa nykyisen YVA-lain yv:n arviointiselostuslausunnon
• Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen
riittävyyden ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä
hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

• Yhteysviranomaisen roolin vahvistuminen
• Vrt. nykylainsäädäntö, jossa yhteysviranomaiselle ei ole annettu
nimenomaista tehtävää tehdä itse päätelmiä hankkeen
ympäristövaikutuksista, vaan ne kuvataan systemaattisesti lain sanamuotoon
perustuen vain hankkeesta vastaavan asiakirjassa (arviointiselostus).
• Päätelmän laatimista edeltää arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun
tarkastus sekä tarvittaessa selostuksen täydennys.

Ympäristöministeriö
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24 § Puutteellisen arviointiselostuksen täydentäminen
Jos yhteysviranomainen ei voi tehdä perusteltua päätelmää YVAselostuksen puutteellisuuden vuoksi, sen on ilmoitettava hankkeesta
vastaavalle, miltä osin arviointiselostusta on täydennettävä.
•

Puutteellinen niin olennaisella tavalla, ettei sen pohjalta ole mahdollista tehdä

perusteltua päätelmää
•

Täydentämispyyntö ensisijaisesti ennen selostuksen kuuluttamista

•

Jos puutteellisuus tulee esiin vasta kuulemispalautteen yhteydessä:

Yhteysviranomaisen on huolehdittava siitä, että YVA-selostuksesta kuullaan
täydentämisen jälkeen siten kuin 20 §:ssä säädetään. Yhteysviranomainen
antaa tämän jälkeen perustellun päätelmän 23 §:n mukaisesti.

Ympäristöministeriö
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27 § Perustellun päätelmän ajantasaisuus
•

Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa
ratkaistaessa

•

Myös hankkeesta vastaava voi pyytää, ennen lupa-asian vireille tuloa

•

Yhteysviranomaisen tehtävä arvioida ajantasaisuus

• Jos täydennettävä, kuuleminen 20 §:n mukaisesti
• Kuulemisen jälkeen ajantasaistettu perusteltu päätelmä 23 §:n mukaisesti

Ympäristöministeriö
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YVA ja Natura yhdessä

Ympäristöministeriö

YVA - Natura
YVAL 4 §: Suhde muuhun lainsäädäntöön ja muihin menettelyihin
Tätä lakia sovellettaessa otetaan huomioon, mitä hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista
on muussa yhteydessä selvitetty, sekä sovitetaan yhteen tässä laissa ja muussa
lainsäädännössä edellytetyt selvitykset.
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen käyttämisestä muun lain mukaisena selvityksenä
säädetään erikseen. Arviointiselostuksen käyttämisestä luonnonsuojelulain (1096/1996)
65 §:n mukaisena arviointina säädetään mainitun pykälän 4 momentissa.

LSL 65.4 §: Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
(/ ) 3 luvussa tarkoitettua arviointimenettelyä, 1 momentissa tarkoitettu arviointi tehdään
tapauksen mukaan arviointimenettelyn yhteydessä. Mainitun lain mukaisen yhteysviranomaisen
on sisällytettävä 2 momentissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja
luonnonsuojelualueen haltijan lausunnot lain 23 §:ssä tarkoitettuun perusteltuun päätelmään.
Ympäristöministeriö
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Pätevyys

32
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33 § Hankkeesta vastaavan ja yhteysviranomaisen pätevyys

Hankkeesta vastaavan on varmistettava, että sillä on käytettävissään
riittävä asiantuntemus ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja
-selostuksen laadintaan. Yhteysviranomainen arvioi arviointiohjelmaa ja
-selostusta tarkastaessaan asiantuntemuksen.
Yhteysviranomaisen on varmistettava, että sen omalla
ympäristövaikutusten arviointiohjelmien ja –selostusten tarkasteluun ja
yhteysviranomaisen lausuntojen ja perusteltujen päätelmien laadintaan
osallistuvalla henkilöstöllä on kulloisenkin hankkeen laadun ja laajuuden
sekä tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä asiantuntemus.

Ympäristöministeriö
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Valtioiden rajat ylittävät
ympäristövaikutukset

Ympäristöministeriö
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Luku 5 Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset
28 § Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella toteutettavat hankkeet
29 § Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella toteutettaviin hankkeisiin liittyvä
kansainvälinen kuuleminen
30 § Toisen valtion lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella toteutettavat hankkeet
• Selkeytetty pykälien rakennetta ja tarkennettu menettelyn kuvausta
lainsäädännössä

• Ei muutoksia kv-menettelyyn

Ympäristöministeriö
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Ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen
kaavoituksen yhteydessä

Ympäristöministeriö
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YVA kaavoituksen yhteydessä – lain valmistelun
vaiheita
HE 259/2017 YVAlainsäädännön uudistamiseksi

Hallitusohjelma

Asetusluonnokset (YvaA ja
MRA:n muutos) lausunnolla
7.3.-3.4.2017

29.5.2015:

yhdistetään
hankekaavoitus ja
YVA-menettely

Eduskunta hyväksyi lain
5.4.2017 (YmVM 4/2017), VN
hyväksyi asetukset 11.5.2017
Laki ja asetukset voimaan,
tavoite: 16.5.2017

Ympäristöministeriö
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YVAL 1 LUKU Yleiset säännökset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 §. Tavoite
2 §. Määritelmät
3 §. Lain soveltamisala ja arviointimenettelyn soveltaminen
4 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön ja muihin menettelyihin
5 §. Ympäristövaikutusten arviointi muun lain mukaisessa menettelyssä
6 §. Viranomaisten yhteistyö
7 §. Hankkeesta vastaavan tiedonsaantioikeus
8 §. Ennakkoneuvottelu
9 §. Lain soveltaminen Suomen talousvyöhykkeellä
10 §. Yhteysviranomainen

Mikä rooli menettelyllä on
YVAL:n kokonaisuudessa?

2 LUKU Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa
•
•
•

MRL 9 §
YVAL 5 §

11 §. Toimivaltainen viranomainen
12 §. Hankkeesta vastaavalta edellytettävät tiedot
13 §. Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa

3 LUKU Ympäristövaikutusten arviointimenettely
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 §. Arviointimenettelyn sisältö
15 §. Arviointimenettelyn ajankohta
16 §. Arviointiohjelma
17 §. Arviointiohjelmasta kuuleminen
18 §. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta
19 §. Arviointiselostus
20 §. Arviointiselostuksesta kuuleminen
21 §. Muu osallistuminen
22 §. Hanketta koskevan kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kuulemisten yhteensovittaminen
23 §. Perusteltu päätelmä
24 § Puutteellisen arviointiselostuksen täydentäminen

Kaavoituksen yhteydessä
tehty hanke-YVA korvaa
YvaL:n 3 luvun
menettelyn

4 LUKU Ympäristövaikutusten arvioinnin huomioon ottaminen lupamenettelyssä ja luvassa
•
•
•

25 §. Arvioinnin huomioon ottaminen lupamenettelyssä
26 §. Arvioinnin huomioon ottaminen luvassa
27 §. Perustellun päätelmän ajantasaisuus

5 LUKU Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset
•
•
•

28 § Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella toteutettavat hankkeet
29 §. Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella toteutettaviin hankkeisiin liittyvä kansainvälinen kuuleminen
30 §. Toisen valtion lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella toteutettavat hankkeet

6 LUKU Erinäiset säännökset
•
•
•
•
•
•
•
•

31 §. Selvilläolovelvollisuus
32 §. Ohjaus, valvonta ja seuranta
33 §. Hankkeesta vastaavan ja yhteysviranomaisen pätevyys
34 §. Valitusoikeus arvioinnin puuttumisen tai puutteellisuuden perusteella
35§. Pakkokeinot
36 §. Maanpuolustusta ja siviilivalmiutta koskevat erityissäännökset
37 §. Muutoksenhaku arviointimenettelyn soveltamista koskevaan päätökseen
38 § Kustannusvastuu

7 LUKU Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Ympäristöministeriö

38

Milloin YVA tehdään kaavan yhteydessä?

Hankevastaavan ja viranomaisten yksimielinen tahtotila
• Hankkeesta vastaava voi tehdä yhteysviranomaiselle aloitteen
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn korvaamisesta muun lain
mukaisella menettelyllä. Yhteysviranomainen ja muun lain mukaisesta
menettelystä vastaava viranomainen voivat sopia ympäristövaikutusten
arvioinnin toteuttamisesta muun lain mukaisessa menettelyssä, jos siihen
on 1 momentissa säädetyt edellytykset. (YVAL 5.3 §)

Täyttyvät uusien
MRA-§:ien
mukaisessa
menettelyssä
aina

Ei mahdollista, jos kaavoituksesta vastaava viranomainen on
itse hankevastaava
• Jos hankkeesta vastaava on sama kuin kyseisen kaavan laatimisesta
vastaava viranomainen, ei hankkeen ympäristövaikutusten arviointia voida
kuitenkaan tehdä kaavan laatimisen yhteydessä. (MRL 9.4 §)
Ympäristöministeriö
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Yhteismenettelyn alussa on suositeltavaa pitää YVAL
8 §:n ennakkoneuvottelu
Aloite
• Hankevastaavan, yhteysviranomaisen tai muun viranomaisen aloite
Osallistujat
• Hankkeesta vastaava ja keskeiset viranomaiset
Tavoite
• Hanketta koskevien viranomaismenettelyjen kokonaisuuden hallinta
• Hankevastaavan ja viranomaisten hyvä tiedonvaihto ja sujuva
menettely
• Paremmat selvitykset ja asiakirjat
Ympäristöministeriö
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Hanke-YVA kaavamenettelyssä
Hankkeesta vastaava

Suunnitelma
ympäristövaikutusten
arvioimisesta
(arviointiohjelma)

YVA-selostus

Kaavan laatimisesta
vastaava viranomainen

Kaavan aloitusvaihe, OAS
(nähtävilläpito)
Viranomaisneuvottelu (lausunnot)

Kaavan valmisteluvaihe
(kaavaluonnos)
Viranomaislausunnot (neuvottelu)

Yhteysviranomainen

Lausunto vaikutusten
arvioinnin laajuudesta
ja tarkkuudesta

Perusteltu päätelmä 1)

1) Voidaan kytkeä myös kaavaehdotusvaiheeseen

Kaavaehdotusvaihe

Kaavan hyväksyminen

Kuva: Matti Laitio

Ympäristöministeriö
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Pykälät
Hankkeesta vastaava

MRA 30
a§

Kaavan laatimisesta
vastaava viranomainen

YVAsuunnitelma

Kaavan
aloitusvaihe

YVA-selostus

Kaavan
valmisteluvaihe

Yhteysviranomainen

Lausunto

YVAA 3 §

MRA 30
b§

Perusteltu 1)
päätelmä

YVAA 4 §

MRA 32
a§

Internettiedottaminen

+ YVAL 18 ja 23 §

Kaavaehdotusvaihe

1) Voidaan kytkeä myös
kaavaehdotusvaiheeseen

Kaavan
hyväksyminen

Ympäristöministeriö
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Edellisen ”kuvateksti” eli
yhteismenettelyn pääpiirteet
Kaavamenettely on runkona
• Yhteismenettelyssä on kaavoitus-§:ien lisäksi noudatettava erityissäännöksiä YVA-asiakirjojen
kulusta ja kuulemisista (MRA 20 a ja 30 b sekä 32 a §)
• Menettelyssä syntyy sekä kaava että hankkeen YVA

Hankevastaava laatii YVA-suunnitelman (=YVA-ohjelma) ja YVA-selostuksen
• Toimitetaan kaavoittajalle, kaavoittaja huolehtii eteenpäin yhteysviranomaiselle

Kaavoittaja on prosessinjohtaja ja kaava-asiantuntija, yhteysviranomainen
on YVA-asiatuntija
•Kaavoittaja huolehtii asiakirjaliikenteestä ja kuulemisista - YVA-asiakirjat liitetään kuulemista
varten kaava-aineistoihin
•Kaavoittaja laatii kaavan ja huolehtii selvitysten riittävyydestä siihen liittyen
•Yhteysviranomainen (ELY) arvioi vanhaan tapaan YVA-suunnitelman ja –selostuksen laadun ja
riittävyyden ja antaa niitä koskevat lausunnon ja perustellun päätelmän hankevastaavalle
Ympäristöministeriö

43

Uusi menettely – tärkeä muistaa

Viranomaisten yhteistyö menettelyn
toimivuuden takeena
Roolijako asiakirjojen läpikäynnissä
Työnjako selvitysten tekemisessä
Osallisten informoiminen

”Tämä =
kaava+YVA kuuleminen”

Tämä =
kaava+YVAtiedote

Ympäristöministeriö
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Arvioinnin huomioiminen luvassa

Ympäristöministeriö
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Arvioinnin huomioon ottaminen lupamenettelyssä
• Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä liitettävä lupahakemukseen
• Viranomainen ei voi myöntää lupaa ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja
perustellun päätelmän sekä kv. Aineiston

• Lupaviranomainen varmistaa, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa
 Yhteysviranomainen esittää lupaviranomaisen pyynnöstä näkemyksensä ajantasaisuudesta ja
 Tarvittaessa yksilöi, miltä osin ei enää ole ajan tasalla ja miltä osin täydennettävä
 Kuuleminen täydennyksestä
 Ajantasaistettu perusteltu päätelmä 23 §:n mukaisesti
 Hankkeesta vastaava voi pyytää ennen lupa-asian vireille tuloa yhteysviranomaisen näkemystä ajantasaisuudesta

 Esim. hankkeen muutos, ympäristöolosuhteiden muutos, YVA-menettelyyn osallistuneiden ja vaikutuksen kohteina olleiden tahojen
muutos

Ympäristöministeriö
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Arvioinnin huomioon ottaminen luvassa
• Perusteltu päätelmä => lupapäätöksen osaksi
• Muutoksia myös lupamenettelyjä sisältäviin sektorilakeihin
• Huomioon 20 ja 29 § mukaisten kuulemisten tulokset
• 20 §: arviointiselostuksesta kuuleminen
• 29 §: Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella toteutettaviin
hankkeisiin liittyvä kansainvälinen kuuleminen
• Miten perusteltu päätelmä ja kuulemisten tulokset on otettu
huomioon => avattava

Ympäristöministeriö
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Artiklat, joissa linkki lupamenettelyyn
1 artikla: Määritelmät (YVA:n määritelmä, päätelmän määritelmä)

6 artikla: Hankeluvan vireilläoloon liittyvä kuulemis- ja osallistumismenettely
[7 artikla: Jäsenvaltioiden väliset neuvottelut ja yleisön kuuleminen vireillä olevan hankkeen
merkittävistä ympäristövaikutuksista, jotka ulottuvat toisen jv:n alueelle]
8 artikla: YVA-selostuksen, kuulemisten ja neuvotteluiden tulosten huomioon ottaminen
lupaharkinnassa
8 a artikla: Luvan myöntämispäätöksen sisältö ja aikataulu (päätelmä, y-ehdot,
ympäristövaikutusten seuranta, perustelut, aikataulu, päätelmän ajantasaisuus)
9 artikla: Päätöksestä tiedottaminen yleisölle, viranomaisille ja niille j-valtioille, joiden kanssa on
neuvoteltu (tiedottamisessa annettavat tiedot)
9 a artikla: Lupaviranomaisen riippumattomuus ja puolueettomuus

Ympäristöministeriö
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Mukana lupamenettelypaketissa
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Ympäristönsuojelulaki
Vesilaki
Maa-aineslaki
Kaivoslaki
Ydinenergialaki
Maantielaki
Ratalaki
Ilmailulaki
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta
Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden
lunastusluvasta

Ympäristöministeriö
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YVA-lainsäädännön voimaantulo 16.5.2017
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Ympäristöministeriö

Miten vireillä olevat asiat hoidetaan ?
YVA yksittäistapauksessa
• lain voimaan tullessa voimassa olevia säännöksiä sovelletaan sellaiseen 3 §:n 2
momentissa tarkoitettua hanketta tai hankkeen muutosta koskevaan toimivaltaisen
viranomaisen päätökseen, jota koskeva aloite on tehty ennen tämän lain
voimaantuloa.
YVA-menettely

• lain voimaan tullessa voimassa olevia säännöksiä sovelletaan hankkeeseen tai
hankkeen muutokseen, jonka ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on ennen
tämän lain voimaantuloa tiedotettu kuuluttamalla.

Ympäristöministeriö
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