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Kaupunginhallitus

Ympäristökeskuksen lausunto kaupunginhallitukselle YVA-lainsää-
dännön muuttamisesta ja hankekaavoituksen ja YVA:n yhdistämis-
vaihtoehdoista

HEL 2016-004953 T 03 00 00

Kaupunginhallitus pyytää lausuntoa 19.5.2016 mennessä.

Hallituksen lakimuutosesityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, joka korvaisi voimassa ole-
van lain. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sovel-
tamisala, arviointimenettely sekä viranomaisten tehtävät säilyisivät pää-
osin ennallaan.

Ympäristöllisten menettelyjen sujuvoittamiseksi ehdotetaan ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelyn ja hankekaavan valmistelun yhdistämis-
tä, milloin ei ole perusteita jättää yhdistämättä. Vastaavasti ehdotetaan 
myös yhdistettäväksi luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi ja 
ympäristövaikutusten arviointimenettely. Ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyä koskevaan lakiin ehdotetaan myös sisällytettäväksi sään-
nös ennakkoneuvottelumenettelystä. Lisäksi YVA-menettelyn ja hanke-
kaavoituksen yhdistämisen eri vaihtoehtoja on tarkasteltu lainvalmiste-
lun yhteydessä. 

Ympäristökeskus kannattaa hankekaavoituksen ja YVA-menettelyn yh-
distämistä lausuntopyyntöasiakirjoissa esitetyn A-vaihtoehdon mukai-
sesti. Kaava- ja YVA-prosessien nivominen tiiviimmin toisiinsa parantaa 
hankevalmistelun laatua ja kustannustehokkuutta, kun selvitykset voi-
daan suunnitella molempia palveleviksi ja päällekkäisyydet vältetään. 
Haasteena kaavoituksen ja YVA-menettelyn yhteensovittamisessa on 
tilanteet, joissa hankkeella on useampi sijaintivaihtoehto, jolloin ei vält-
tämättä ole tiedossa minkä sijainnin mukaan kaava tulisi laatia.

Kaavoituksen ja YVAn käynnistäminen yhteysviranomaisen, kaavoitus-
viranomaisen ja hankkeesta vastaavan kesken ennakkoneuvottelume-
nettelyllä keskinäisen työnjaon sopimiseksi prosessien alkuvaiheessa 
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on kannatettavaa. Ennakkoneuvottelu todennäköisesti vahvistaa eri vi-
ranomaisten ja hankkeesta vastaavan yhteydenpitoa, varmistaisi tiedon 
kulkua eri toimijoiden välillä sekä helpottaisi menettelyn viivytyksetöntä 
ja sujuvaa läpiviemistä.

Ympäristökeskus pitää hyvänä, että lakimuutoksen myötä yhteysviran-
omaisen lausuntoon sisältyisi perusteltu päätelmä, joka todennäköisesti 
selkeyttää annettua lausuntoa ja parantaa jatkokäyttöä. Sujuvoittami-
sen kannalta myönteinen tekijä on myös suunnata YVA-menettely mer-
kittävimpiin vaikutuksiin, jolloin voidaan myös vaikuttaa ympäristöhaitto-
jen vähentämiseen, kun resurssit voidaan hyödyntää kohdennetusti.
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