
YLEISÖTILAISUUS

1

LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO



Ympäristövaikutusten arviointi 

(YVA)

5.2.2020

Kari Leinonen

Lyhyesti prosessista



YLEISÖTILAISUUDEN ETENEMINEN

 lyhyesti YVA-prosessista

 YVA-selostuksen sisällön esittelyä 

(hankevastaavan konsultti)

 esittely vaihemaakuntakaavatyöstä (Päijät-

Hämeen liitto)

 kysymykset - tilaisuuden päättäminen viimeistään 

klo 19.45
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YLEISÖTILAISUUDEN PELISÄÄNNÖT

 tämä tilaisuus luonteeltaan epävirallinen 

tiedonvaihto- ja keskustelufoorumi 

 konsultti tekee tilaisuuden asiakokonaisuuksista 

vain yhteenvedon

 odotamme kaikinpuolista asiallista käytöstä

 täällä kunnioitamme erilaisia näkemyksiä

 toivomme, ettei tilaisuutta yksityisesti videoida ja 

kuvamateriaalia levitetä

 tilaisuuden loppupuolella mahdollisuus esittää 

kysymyksiä – toivomus, että äänessä oleva 

esittelee aluksi itsensä
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ESIINTYJIEN TAUSTAT JA ROOLIT
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 hankkeesta vastaava –

Päijät-Hämeen 

Jätehuolto Oy

 hankkeesta vastaavan 

konsultti – Sweco

Ympäristö Oy

 Päijät-Hämeen liitto -

maakuntakaava-

viranomainen 

 Hämeen ELY-keskus -

YVA-yhteys-

viranomainen  



YVA-prosessista



YVA-MENETTELYN LÄHTÖKOHDISTA 

JA TAVOITTEISTA

 Laki (252/2017) ja asetus (277/2017) ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä 

 Edellytetään tietyiltä hanketyypeiltä

 Tavoitteena on varmistaa ympäristövaikutusten riittävä 

selvittäminen ja arviointi hankkeen suunnitteluvaiheessa

– kuullaan eri tahoja 

– tuotetaan ja kootaan tietoa päätöksentekoa varten 

– toimii suunnittelun apuvälineenä

– pyrkii haitallisten vaikutusten tunnistamiseen, ehkäisemiseen 

ja lieventämiseen

 YVA-menettelyssä ei tehdä viranomaispäätöksiä hankkeen 

toteutuksesta – siinä tuotetaan tietoa päätöksenteon perustaksi
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YVA-PROSESSIN VAIHEITA

8

YVA-ohjelma YVA-selostus Lupa- ja päätös-

menettelyt

nykyhetki

maakuntavaihekaavan laatiminen
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Hankkeesta 

vastaava laatii 

arviointiohjelman

YVA-ohjelma 

nähtäville

Selvitykset

Arviointiohjelmasta 

voi antaa mielipiteitä

ELY-keskus antaa 

lausuntonsa 

arviointiohjelmasta

Hankkeesta 

vastaava kokoaa 

arviointiselostuksen

Mallinnukset Maastokäynnit Kartat

Suunnitelmat

YVA-selostus 

nähtäville

Arviointiselostuksesta 

voi antaa mielipiteitä

ELY-keskus antaa 

perustellun päätelmän 

arviointiselostuksesta

Arviointiohjelmavaihe Arviointiselostusvaihe
Lupa- ja 

päätösmenettelyt

Kaavoitus- ja 

lupamenettelyt

YVA-prosessin polku



YVA-SELOSTUS – mikä se on?

 hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, arvio 

suunnitellun hankkeen ympäristövaikutuksista 

 toimitettu ELY-keskukseen tarkasteltavaksi

 sisältää kuvauksen

- hankkeesta ja sen vaihtoehdoista

- ympäristön nykytilasta

- merkittävistä ympäristövaikutuksista

- vaihtoehtojen vertailusta
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HÄMEEN ELY-KESKUKSEN 

TEHTÄVÄT YVA-MENETTELYSSÄ

 toimii YVA-menettelyssä YVA-lain 

mukaisena yhteysviranomaisena 

(puolueeton taho)

 hoitaa YVA-lain mukaiset tiedottamiset, 

kuulutukset ja lausuntopyynnöt

 tarkastelee YVA-selostuksen sekä antaa 

siitä perustellun päätelmän 

(asiantuntijalausunto)
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Nyt ajankohtaista



MAHDOLLISUUS OTTAA KANTAA 

YVA-SELOSTUKSEN SISÄLTÖÖN

YVA-selostus on virallisesti kuulutettu ja kuulutusaikana 

asiakirjan sisällöstä voi ilmaista yhteysviranomaiselle 

(ELY-keskukselle) kirjallisen mielipiteensä

Mielipiteen voivat antaa:

 yksityishenkilöt 

 yhteisöt



MAHDOLLISUUS

YVA-selostuksen (asiakirjan) sisällöstä voi ilmaista 

mielipiteensä, esimerkiksi ottamalla kantaa siihen:

 onko ympäristövaikutusten arvioinnissa otettu huomioon  

kaikki oleellinen tieto ?

 onko keskeisiä ympäristövaikutuksia selvitetty riittävästi?

 onko arvioinnissa käytetty tarkoituksenmukaisia 

menetelmillä laadukkaasti ?

 onko vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa puutteita?

 onko vaihtoehtojen vertailussa seikkoja, joita ei ole 

riittävästi painotettu?



MAHDOLLISUUS 

Mielipide YVA-selostuksesta on toimitettava kirjallisena 

28.2.2020 mennessä osoitteeseen: 

 Hämeen ELY-keskus, PL 29 (Kirkkokatu 12), 15141 Lahti; 

tai

 sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.hame@ely-keskus.fi

(kirjoittajan nimi ja osoite mukaan!)

 YVA-selostus löytyy sähköisesti verkkosivuilta: 

www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA

sekä paperiversiot kirjastoista ja Lahti-pisteestä

- samanaikaisesti myös vaihemaakuntakaavatyöstä (luonnos) 

kuuleminen meneillään Päijät-Hämeen liiton toimesta
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