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1 Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 
Sekä projektihallintatutkimuksessa että ympäristövaikutusten arviointien (YVA) tutkimuk-
sessa menetelmäluonne on hallinnut tutkimusta ja kehittämistä. Molempien ilmiöiden sys-
teeminen luonne on jäänyt melko vähälle huomiolle. Tässä tutkimuksessa pyritään astu-
maan menetelmäluonteesta ulos ja näkemään ympäristövaikutusten arviointi projekteissa 
osana suomalaista alue- ja yhdyskuntasuunnittelua.  
 
Minzberg (1983) huomasi, että kaikki toisen maailmansodan jälkeen kasvaneet teollisuuden 
toimialat ovat organisoituneet projekteihin. Globalisaatio, tehokkuusvaatimukset ja yhteis-
kunnan eri toimialojen toiminnan nopeutuminen ovat edesauttaneet projektitoiminnan siir-
tymistä elinkeinoelämästä yhteiskunnan muillekin sektoreille. Projekti-intensiivisyyden 
kasvaessa yhteiskunnassa tarve arviointeihin ja sertifiointeihin on noussut.  
 
Projekti tarkoittaa ainutkertaista toisiinsa kytkeytyvien toimintojen sarjaa, joilla on määri-
telty tavoite, ja joka pitää toteuttaa tietyssä ajassa määrätyllä budjetilla. Ainutkertaisuus ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, ettei projekteissa ole säännönmukaisuuksia. Niitä tutkimaan on 
syntynyt projektitutkimus, joka on insinööritieteitten soveltava ala. Paljon tutkimusta on 
tehty ja aikaa uhrattu etsittäessä projektin onnistumisen takaavaa geneeristä tekijää (mm. 
Williams ym. 2009) ja epäonnistumisen faktoreita (mm. Hällgren 2010).  
 
Insinööritieteisiin ja soveltavaan matematiikkaan liittyvästä historiastaan johtuen projek-
tinhallinta on ymmärretty lähinnä työkaluna, erikoistuneena ongelmanratkaisumenetelmä-
nä. Vähemmän tutkimusta on tehty liittyen projektien systeemiseen luonteeseen, jonka tra-
ditio ei nojaakaan enää soveltavaan matematiikkaan vaan esimerkiksi sosiologiaan tai orga-
nisaatioteoriaan. Projektit tarjoavat näkymän organisaation aktiviteettien analysointiin. 
(Söderholm 2004)  
 
Tämä on huomattu muuallakin kuin projektitutkimuksessa, esimerkiksi Regional Studies -
sarjajulkaisu toimitti erikoisnumeron projekteista keväällä 2002. Projektien hallinnan (pro-
ject management research) tutkimuksesta onkin siirrytty kohti projektien tutkimusta (pro-
ject research). Laajan kontekstin huomioivaa tutkimusta kutsutaan projektiekologiaksi 
(project ecology). (Söderholm 2004) 
 
Monet alat, jotka ennen ovat toimineet leimallisesti vertikaalisesti sektoreittain, toimivat 
nykyään horisontaalisesti projekteittain entistä lyhytjännitteisemmässä maailmassa. Haas-
tetta luovat konteksti ja luottamuksen vaatimus väliaikaisissa organisaatioissa ja verkostois-
sa. Projektoitunutta yhteiskuntaa ovat tutkineet mm. Lundin & Söderholm (1998) ja verkos-
toja, luottamuksen vaatimusta ja kontekstia projektin ympärillä ovat tutkineet mm. Ekins-
myth (2002) ja Grabher (2002).  
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Kehittämishankkeista infrastruktuuriprojekteihin, kaikki konkretisoituvat alueella. Emme 
ehkä ymmärrä riittävän hyvin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat projektien kautta alueeseen. 
Emme myöskään ymmärrä riittävän hyvin, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, millainen ym-
päristövaikutusten arviointi projektin kohdealueesta syntyy. Kuitenkin ympäristövaikutus-
ten arviointimenettely on laissa määritelty tietyntyyppisille ja -kokoisille projekteille ja sille 
on asetuksessa kirjattu monipuoliset vaatimukset.  
 
Arviointien ja sitä kautta arviointitutkimusten yleistymisen taustalla Suomessa ovat EU ja 
erilaiset laatu- ja standardijärjestelmät. Myös hallinnon hajautuminen/ hajauttaminen sekä 
toimintojen ulkoistaminen ovat vaikuttaneet arviointien yleistymiseen. Arviointitutkimuk-
sen tarpeen tausta-ajatuksena on rationaalinen perinne, kun arvioinneilla halutaan parantaa 
organisaation tai prosessin ohjattavuutta. Arviointien ja arviointitutkimuksen myötä on 
noussut uusi asiantuntijajoukko, joka työkseen suorittaa evaluointeja ja auditointeja. Lisäksi 
hyvin erilaiset ammattilaiset käyttävät arviointien tuloksia, joten ei ole lainkaan samanteke-
vää, millaisia arviointeja tehdään.  
 
Maantiede tieteenä ja suunnittelumaantiede yhtenä sen suuntauksena on selventänyt alue-
suunnittelun prosesseja. Tämä tutkimus on suunnittelun tutkimusta, erityispiirteenään so-
vellettavuus. Tutkimuksen tarkoituksena on yhdistää suunnittelumaantieteellinen näkökul-
ma ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen aiheeseen, ympäristövaikutusten arviointeihin ja pro-
jektoituneen alue- ja yhdyskuntasuunnittelun ongelmiin.  
 
Ohjelmaperusteinen alueiden kehittäminen ei ole mikään uusi asia, laki alueiden kehittämi-
sestä hyväksyttiin jo ennen Euroopan Unioniin liittymistä (Laki alueiden kehittämisestä 
1135/1993) ja yhdessä EU-hankkeiden kanssa se on muuttanut aluekehittämisen hankeve-
toiseksi. Toimintakulttuuri on muuttunut monessa julkisenkin sektorin organisaatiossa pro-
jekti-intensiiviseksi. Aluekehittäjän pitää olla myös projektiammattilainen.  
 
Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan projektina. Hankkeesta vastaava käynnistää pro-
jektin ja nimeää omalta puoleltaan sille projektipäällikön. Hankkeesta vastaava varsin usein 
ostaa ympäristövaikutusten arvioinnin teon alihankintana ympäristökonsultointiyritykseltä, 
joka myös voi nimetä omalta puoleltaan arviointiin projektipäällikön. Arviointiprojekti 
loppuu viranomaisen annettua lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Itse 
alueeseen vaikuttava prosessi tietenkin jatkuu myös projektin päätyttyä ja arvioinninkin 
prosessi jatkuu laajasti ajatellen menettelyn jälkeen, kun se voi vaikuttaa päätöksentekoon 
(ks. esim. Hokkanen & Kojo 2003).  
 
Alue- ja yhdyskuntasuunnittelu on lähtökohtaisesti konfliktiherkkä kenttä. Suunnittelun al-
kaessa alueella ei fyysisesti tapahdu pitkään aikaan mitään. Konflikti tai intressiryhmien 
ristiriita voi syntyä, vaikka lopulta alueelle ei ikinä mitään toteutettaisikaan. Erimielisyydet 
ja konfliktit kuuluvat erottamattomasti luonnonvara- ja ympäristöasioihin. Ne aiheuttavat 
turvattomuutta ja turhautumista alueella ja mahdollisesti taloudenpidon lyhytjännitteisyyttä.  
 
Toisaalta konfliktit ja ristiriidat saattavat nostaa tärkeitä poliittisia kysymyksiä tietoisuuteen 
ja parantaa kaikkien osapuolien kuulemista. Konfliktit ja ristiriidat saattavat toimia jopa 
positiivisena katalyyttinä alueen kehitykselle (ks.mm. Hellström 2001; Tynkkynen 2006; 
Raitio 2008).  
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Haastetta tutkijalle ja tietenkin ympäristövaikutusten arviointien tekijöille aiheuttaa se, että 
ympäristövaikutusten arvioinnin taustalla oleva teoria on monitieteinen, sen tieteenfilosofia 
ei ole yksiselitteinen. Toisin kuin esimerkiksi kustannus-hyöty-analyysin taustalla oleva 
teoria on soveltavassa matematiikassa, ympäristövaikutusten arviointimenettely on monitie-
teinen ja tutkija lähestyy tilannetta omasta disipliinistään. Ympäristövaikutusten arvioinnin 
toimijat puolestaan toimivat projektimaailmassa ja väliaikaisessa verkostossa. Siksi toimin-
nan sisäisiä lainalaisuuksia ja muodostuneita suunnittelukäytäntöjä tulee tarkastella myös 
kriittisesti. 
 
Yhteiskunnallisen toiminnan projekti-intensiivisyys, projektien asema alue- ja yhdyskunta-
suunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnin teoriataustan kehittymättömyys tekevät 
tämän tutkimuksen mielekkääksi ja ajankohtaiseksi. Tutkimus tuottaa tietoa, jolle on käy-
tännön tarvetta. Tutkimus lisää ymmärrystä siitä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta todel-
lisuudesta, jossa ympäristövaikutusten arvioinnit tapahtuvat.  
 
Maantiede seisoo toisella jalalla tukevasti luonnontieteissä ja toisella jalalla yhteiskuntatie-
teissä. Tässä tutkimuksessa pyritään hyödyntämään sekä eksaktia ajattelua että yhteiskunta-
tieteellistä ajattelua, jo tutkijan oman taustan ja koulutustaustan takia. Työ sinänsä on sel-
västi soveltavaa maantiedettä ja tähtää siten suunnittelun parempaan ymmärtämiseen ja 
aluesuunnittelun laatua parantaviin kehittämisehdotuksiin. Tutkimuksen lisäarvo onkin so-
vellettavuudessa. 
 
Tutkimuksen ote on konstruktiivinen eli tulkitseva. Konventionaalinen tutkimusote painot-
taa objektiivisia havaintoja, kun taas konstruktiivinen subjektiivisuutta. Kuten ympäristö-
vaikutusten arvioinnissa ammattilaiset joutuvat tulkitsemaan aluetta ja mahdollisia ympä-
ristövaikutuksia, tässä tutkimuksessa tutkija tulkitsee aineistoja ja analyysin tuloksena syn-
nyttää johtopäätökset ja keskustelunavaukset.   
 
Konstruktiivisen tutkimusotteen hyvä puoli on, että tutkijan on mahdollista olla avoin luon-
nollisesti, tutkimuksen kuluessa, ilmaantuvalle tiedolle. Konstruktiivinen ote ei kuitenkaan 
tarkoita naivia hyväuskoisuutta esimerkiksi siinä, että haastateltavien näkemys hyväksytään 
selitykseksi. (Silverman 2006). Useiden lähteiden käyttö ja pyrkimys tieteelliseen triangu-
laatioon parantaa luotettavuutta. Tutkimuksen strategiset valinnat esitellään luvussa 2.  
 
 

1.2 Ympäristö ja kestävä kehitys 
 
Ympäristö (environment) -sanaa alettiin käyttää vasta 1970-luvulla nykyisessä tarkoituk-
sessaan. Laajasti sana ympäristö tarkoittaa kaikkea mahdollista, mikä ympäröi yksilöä tai 
asiaa. Eritellymmin sanalla ympäristö voidaan tarkoittaa Gilpinin (1995) mukaan kolmea 
asiaa. Se on yhdistelmä fyysisiä olosuhteita, jotka vaikuttavat yksilön tai yhteisön kasvuun 
ja kehitykseen. Käsite viittaa myös sosiaalisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin, jotka vaikutta-
vat yksilön tai yhteisön luonteeseen tai se viittaa ympäröivän alueen elottomaan kohtee-
seen, jolla on luontaista sosiaalista arvoa. 
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Sanassa ympäristö on ihmiseen viittaava sivumerkitys: yleensä puhuttaessa ympäristöstä 
puhutaan ympäristöstä tai sen osa-alueista suhteessa ihmiseen, hyötynäkökulmasta. Ympä-
ristöä tulee suojella, koska ihminen on riippuvainen siitä, ympäristö ylläpitää ihmiskuntaa.  
 
Sisäänrakennettu ihmiskeskeisyys aiheuttaa myös ristiriitoja, sillä ympäristöasioita on 
mahdollista lähestyä myös periaatteellisesti: ”Ei keinolla millä hyvänsä”. Hyötynäkökohtia 
painottavassa lähestymistavassa voidaan sanoa: ”Lopputulos pyhittää keinot”. Myös ympä-
ristöongelmia voidaan lähestyä joko painottaen ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liitty-
viä seikkoja tai elollisen luonnon prosesseja.  
 
Myös alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyy arvo-ongelmia, ja niistä seuraa päätöksente-
koonkin ristiriitoja. Ensinnäkin maankäyttö on lähtökohtaisesti konfliktiherkkä kenttä, ja 
päätöksentekoa ohjaavat periaatteet muodostuvat tiedon ja arvostusten yhdistelmästä, joka 
muuttuu jokaisen päätöksen yhteydessä. Tärkeää on, että jo tehtyjä päätöksiä pitäisi voida 
korjata seurausten perusteella. Toisaalta päättäjien ja kansalaisten ympäristömyönteiset ar-
vot eivät takaa toimien tai valintojen hyvyyttä ympäristön kannalta.  
 
Ihmisen toiminnan vaikutusten todistustaakka on kääntynyt, on yhä tärkeämpää osoittaa 
etukäteen, että toiminnot eivät aiheuta peruuttamattomia vahinkoja. Teknisten normien seu-
raaminen riittää, kun toiminnan kohteena olevaa ilmiötä voidaan arvioida korkeintaan muu-
taman yksikäsitteisen kriteerin nojalla. Elollisen luonnon tilaa, saati monimutkaisia yhteis-
kunnallisia systeemejä, ei voi arvioida yksikäsitteisesti. Arvioitsijan omat arvostukset vai-
kuttavat, ja lisäksi systeemit ovat jatkuvassa muutoksessa usein vastakkaisesti vaikuttavien 
ja satunnaisten tekijöiden yhteisvaikutuksena. Ongelmana voi olla päätöksenteon reflektii-
visyys ja se, että päätöksillä ei ole seurantaa (mm. Schulman 1995; Haila 1995; Mäntysalo 
2001). Eettisiä periaatteita ei voi johtaa tieteellisestä tiedosta, mutta eivät ne myöskään ole 
tiedosta riippumattomia (Clarkeburn 2009).  
 
Kestävä kehitys (sustainable development) velvoittaa meitä säilyttämään luonnon elinvoi-
maisuuden myös tuleville sukupolville. Myös maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) 
todetaan ensimmäisessä virkkeessä, että alueiden käyttö pitää järjestää siten, että edistetään 
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Kestävän kehi-
tyksen ajatus ei ole kuitenkaan helppo.  
 
Kestävä kehitys voidaan käsittää kolmiona (kuva 1), jonka kärjissä ovat taloudellinen kes-
tävyys, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä ekologinen kestävyys. Käsitettä triange-
lina ovat käyttäneet mm. Campbell 2003 ja Linnanen 2009. Ellei kestävää kehitystä alueel-
la konkretisoivia alue- ja kaupunkisuunnittelun prosesseja ole, se ei ole kovin käyttökelpoi-
nen malli ohjaamaan suunnittelukäytäntöjä. Termi kestävä kehitys on liian monimerkityk-
sellinen ja sillä voidaan perustella toisilleen vastakkaisia asioita. 
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Kuva 1. Kestävän kehityksen kolme kärkeä Campbellia (2003) ja Linnasta (2009) muoka-
ten. Kärkien välillä voidaan nähdä joko jatkumot tai konfliktin paikat. Kestävän kehityksen 
käsite voi auttaa nostamaan esiin alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa risteävät intressit, jol-
loin se auttaa väistämään idealistisen kokonaisvaltaisen suunnittelun kritiikin.   
   
 
Kestävän kehityksen soveltaminen on ongelmallista: paikallisten päätösten aiheuttamat 
muutokset ovat harvoin ilmeisen peruuttamattomia, ne ilmenevät lähinnä ympäristön laa-
dukkuudessa. Siksi arvokysymykset korostuvat: päätösten seurausten ennakoiminen ja hai-
tallisten vaikutusten välttäminen ovat eettisiä velvollisuuksia. Suunnittelija tai päätöksente-
kijä voi priorisoida eri tavoin kestävän kehityksen kolmion eri kärjet, siksi erilaisten arvo-
jen tunnistaminen ja monipuolinen keskinäinen vertaaminen on valistuneen päätöksenteon 
tunnuspiirre (esim. Haila 1995, Campbell 2003).  Päätöksenteossa tarvitaan arvovertailuja 
ja monipuolista harkintaa ja tähän tarpeeseen ympäristövaikutusten arviointimenettely on 
pyrkinyt vastaamaan.  
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on laissa määrätty tietynlaisille projekteille ja 
suunnitelmille, se on yhteiskunnan aluekehitykseen vaikuttava ohjausmuoto. Se on yhteis-
kunnan normiohjausta ja laajemmin ajateltuna ympäristöpolitiikan väline. Niiniluodon 
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(2000) mukaan ympäristöarvojen ja ympäristötutkimuksen summana syntyy ympäristöpoli-
tiikkaa. 
 
Normiohjauksessa se, jolla on asema ja valta, voi määritellä mikä on oikein. Muita yhteis-
kunnan ohjausmuotoja on ohjelmaperustainen ohjaus, jossa taustalla on normi eli laki, 
mutta ohjaus on muotoiltu ohjelmamuotoon. Kolmas yhteiskunnallisen ohjauksen muoto on 
taloudellinen ohjaus, jossa veroilla tai kannustimilla ohjataan kohti virallista oikeaa. Nel-
jäs yhteiskunnallisen ohjauksen muoto on informaatio-ohjaus ja viides, epämuodollisin on 
neuvotteluohjaus, jossa viranomainen asemansa puolesta pääsee neuvottelupöytiin vaikut-
tamaan, mutta pystyäkseen vaikuttamaan, se vaatii tietoa ja käsitystä halutusta oikeasta. 
Näiden lisäksi Mäntysalo & Roininen (2009) lisäävät listaan arviointiohjauksen. 
 
Postmodernin, kestävää kehitystä tuottavan ohjauksen fokus on keskustelun, vuorovaiku-
tuksen ja ennen kaikkea ymmärryksen tuottamisessa. Neuvotteluohjaus on sen edustaja, 
sillä neuvotteluilla voidaan liennyttää konfliktia ja osallistumismenettelyllä voidaan käsitel-
lä ristiriitaa. Schulman (1995) toteaa, että rationaaliseen suunnitteluperinteeseen, johon 
ympäristövaikutusten arviointimenettelykin perustuu, sisältyy ajatus teknisestä normista ja 
rationaalisesta käyttäjästä. Osallistumista ja neuvotteluohjauksen merkitystä kestävän kehi-
tyksen jalkauttamisessa ei voi kuitenkaan ymmärtää, jos huomioi sen vain teknisenä menet-
telynä: risteävät intressit kolaroivat aina alueella.  
 

1.3 Ympäristövaikutusten arviointi menettelynä  
 
Ympäristövaikutusten arviointi on osa ennakoivaa ympäristöpolitiikkaa, ja se kytkeytyy 
pyrkimyksiin vähentää luonnonvarojen ja energian käyttöä sekä jätteiden ja päästöjen mää-
rää. Sitä tarvitaan, kun suunnittelun ja tekniikan avulla pyritään välttämään ympäristöhait-
toja. (Kosonen 1999). Arviointia tehdään alue- ja yhdyskuntasuunnittelun eri osa-aloilla 
(kuva 2). Tässä tutkimuksessa keskitytään hankkeiden ja projektien ympäristövaikutusten 
arviointiin. Hanke ja projekti tarkoittavat käytännössä samaa asiaa, hanke-sanaa vain käyte-
tään useammin julkisen sektorin projekteista. 
 
Environmental Impact Assessment (EIA) eli ympäristövaikutusten arviointi on kotoisin 
Yhdysvalloista; se syntyi vastauksena tarpeelle arvioida monimutkaisempia ja  
-puolisempia kokonaisuuksia kuin mitä esimerkiksi kustannus-hyöty -analyyseillä saatettiin 
arvioida. Yhdysvalloissa ensimmäiset vaatimukset sisältyivät jo vuoden 1969 National En-
vironmental Actiin. Euroopassa direktiivi ympäristövaikutusten arvioinnista säädettiin 1985 
ja se tuli jäsenmaita sitovaksi 1988 (Kosonen 1999). YVA-laki ja asetus tulivat Suomeen 
1990-luvulla (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 1994/468; Valtioneuvoston 
asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 792/1994) ja Suomen liittyminen Euroo-
pan Unioniin vauhditti menettelyn ja osallistavan suunnittelun tuloa Suomeen. 
 
Yleisesti ympäristövaikutusten arviointimenettely käsitetään työkaluna, jonka tarkoituksena 
on antaa tutkittua tieteellistä tietoa päätöksentekijöille ja vaihtoehtoja päätöksenteon tueksi. 
Lisäksi siinä on tärkeä sisäänrakennettu osallistumismenettely, joka on Suomessa kaksivai-
heinen. Hankkeen ja siihen liittyvän alueen osallisilta kysytään kommentit ja kannanotot 
sekä arviointiohjelma- eli arvioinnin suunnitelmavaiheessa että arviointiselostusvaiheessa 
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mistä ja miten suurista hankkeista arviointi on tehtävä. Suomen hanke- ja mitoitusluettelo 
poikkeaa jonkin verran EU-direktiivistä, mutta molemmissa ympäristön määritelmä on laa-
ja (vrt. Valtioneuvoston asetus… 713/2006 ja Directive 337/85 Annex II & edellisen päivi-
tys Directive 11/97 Annex I ja II) 
 
Suomessa tehtävien ympäristövaikutusten arviointien määrät ovat olleet hieman kasvussa, 
niitä on noin 30-40 hanketta vuodessa. Ruotsissa ympäristövaikutusten arviointi tehdään 
noin 1600 hankkeelle vuodessa, Tanskassa noin sadalle. Toisin sanoen ympäristövaikutus-
ten arvioinnin järjestelmät ovat erilaisia, vaikka toteuttavat samaa YVA-direktiiviä. Suo-
messa arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin, joilla on suuri merkitys, harvoin muu-
ten. (Hokkanen 2010) 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely voidaan määrätä tehtäväksi yksittäistapauksena. 
Yksittäistapauksissa alueellinen ympäristökeskus – vuodesta 2010 Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY-keskus) – tekee päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta. Ennen 
vuotta 2006 Ympäristöministeriöllä oli valtaa lausunnon antamisen muodossa, mutta lau-
suntomenettelystä on luovuttu ja alueellinen ympäristökeskus tekee asiasta päätöksen myös 
silloin, kun katsoo, ettei hankkeeseen tule soveltaa arviointimenettelyä.  
 
Yksittäistapauksissa vaikutusarvioinnin aloitteen tekijä on usein paikallinen osapuoli tai 
yksittäinen kansalainen, ei kunta. Aloitteet pääsääntöisesti hylätään, mikä sekin on merkit-
tävä linja.  
 
Yksittäistapauksissa ELY-viranomainen kysyy lausuntoa mm. maakuntaliitolta, pitääkö 
ympäristövaikutusten arviointi kyseessä olevassa hankkeessa tehdä, mutta tekee päätöksen 
yksin. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen alkuaikoina ja joillakin toimialoilla 
edelleen haetaan ympäristölupia vain vähän YVA-asetuksen hanke- ja mitoitusluettelon 
listaa pienemmille hankkeille. Esimerkiksi kun asetuksen hankeluettelossa sanotaan, että 
ympäristövaikutusten arviointimenettely vaaditaan yli 3000 sian sikaloille, niin ympäristö-
lupaa haetaan tasan 3000:lle tai 2900 sialle. Tai haetaan lupaa 295 MW voimalalle, koska 
300 MW voimalalle vaadittaisiin arviointimenettely. Tällainen menettely on vähentynyt, 
nykyään pikemmin suunnitelmat tehdään mahdollisimman suuriksi, ja näin saadaan selvi-
tettyä myös maksimivaikutukset. (Jantunen 2009b; Lindqvist 2009; Rekola 2010).  
 
Suomessa yksittäistapauksina tehtävien ympäristövaikutusten arviointien määrä on nousus-
sa. Näyttää siltä että ympäristökeskukset ovat vetäneet sittenkin tiukempaa linjaa kuin Ym-
päristöministeriö aikoinaan. Yksittäistapauksina tehtäviin vaikutusarviointeihin liittyy myös 
keskustelu hankelistauksen päivittämisestä, nyt kun siitä puuttuvat esimerkiksi kauppakes-
kukset ja metsähankkeet (Jantunen 2009b).   
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kulku pääpiirteissään Suomessa on esitetty tau-
lukossa 1. Virallinen menettely katsotaan alkaneeksi siitä, kun yhteysviranomainen vas-
taanottaa arviointiohjelman, eli suunnitelman menettelyn kulusta ja sisällöstä. 
 
 
 
 



14 
 

Taulukko 1. Ympäristövaikutusten arvioinnin kulku projekeissa Suomessa pääpiirteissään.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmiä on paljon, SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Weaknesses) -analyysistä skenaariotyöskentelyyn, mutta ennen kaikkea 
maisema-analyysejä, arvottamismenetelmiä ja matriiseja käytetään. Monesti arvioinnin 
menetelmä on ns. asiantuntija-arviointi, jolloin hyvin paljon jää arvioinnin tekijän asiantun-
temuksen varaan.  
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä neuvotteluohjaus on normiohjauksen rinnalla 
mukana, mikäli ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ammattilaiset eri organisaatioista 
kohtaavat ohjausryhmässä ja viranomainen voi tuoda oman suunnittelufilosofiansa ja ym-
päristökäsityksensä neuvotteluihin. Tällöin myös paikallistuntemuksen on mahdollista 
nousta esiin ja tekijöiden oppiminen alueesta voi alkaa. Viranomainen voi toki myös mennä 
normiohjauksen ”selän taakse”, jolloin neuvottelutaitoja ei tarvita, mutta yhteisymmärrys, 
ja käsitys siitä, mitä on hyvä ympäristövaikutusten arviointi, voi jäädä normitettujen listo-
jen taakse. Normiohjausta toteuttaessaan viranomaisen ei tarvitse paljastaa omaa käsitys-
tään hyvästä ympäristöstä. 
 
Yhteensovittavan suunnittelun ajatuksena on ollut, että suunnittelun eri vaiheissa ja tasoilla 
tehtävät selvitykset ja tutkimukset tukevat toisia suunnittelun vaiheita. Periaatteessa strate-
ginen ympäristövaikutusten arviointi ja hanke-YVA tukevat toisiaan. Ohjelmille tai suunni-
telmille tehtävä ympäristövaikutusten arviointimenettely ei voi mennä yhtä tarkalle tarkas-
telutasolle kuin tutkimukset ja arvioinnit hankkeessa, mutta se voi antaa päätöksenteolle 
näkökulmia, kun näkökohtia on jo kertaalleen tarkasteltu. Kysymys on arvojen esiintuomi-
sesta.  
 

Hankkeesta vastaava tekee tai teettää ympäristövaikutusten arviointiohjelman eli  
-suunnitelman ja toimittaa sen yhteysviranomaiselle 
 
ELY-keskus yhteysviranomaisena  kuuluttaa arviointiohjelman, eli julkaisee sähköi-
sesti ja sanomalehdessä, ja pyytää osallisilta lausuntoja ja mielipiteitä 
 
ELY-keskus arvioi hankkeen toteuttajan tekemän tai teettämän arviointiohjelman ja 
antaa siitä lausunnon 
 
Hankkeesta vastaava tekee tai teettää arvioinnin ja arviointiselostuksen eli  
-raportin  
 
Arviointiselostus menee ELY-keskukselle, joka kuuluttaa sen ja pyytää lausuntoja ja 
mielipiteitä 
 
ELY-keskus antaa lausunnon arvioinnista ja sen riittävyydestä sekä hankkeen toteut-
tajalle että kunnille ja muille viranomaisille  
 
Hankkeesta vastaavan on liitettävä arviointiselostus ja siitä annettu lausunto lupapro-
sessiin hankkeen toteuttamissuunnittelun edetessä 
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Päätös hankkeen tai maankäytön muutoksen puolesta voidaan tehdä, vaikka arviointimenet-
telyssä olisi noussut todennäköisiä tuhoisia seurauksia – mutta ainakin se tehdään tietoise-
na. Ympäristövaikutusten arviointimenettelytapalain taustalla on siis arkijärkeenkin mene-
vä ajatus, että paitsi yksilön, myös yhteisön olisi hyvä olla selvillä tekojensa seurauksista. 
Kuten Kosonen (1999) on todennut, suunnittelusysteemimme ei mitenkään itsestään selväs-
ti tuota vain hyviä suunnitelmia.  
 
Voidaan kysyä, mihin erillistä ympäristövaikutusten arviointia edes tarvitaan. Eikö hyvä 
suunnittelu automaattisesti sisällä myös vaikutusten pohtimista. Kososen (1999) mukaan 
tässä mielessä hyvää suunnittelua ei välttämättä esiinny, siksi tarvitaan rakennuslainsäädän-
töä ja erillisiä arviointimenettelyitä. Mutta toisin kuin Kosonen toteaa, ympäristövaikutus-
ten arviointimenettely ei ole vain alue- ja yhdyskuntasuunnittelun prosessia täydentävä me-
nettely,  vaan  se  on aluesuunnittelua. Kaikessa projektimaisuudessaan se on osa sellaisia 
hankkeita, mitkä muuttavat aluetta, sen maankäyttöä ja ihmisten elinympäristöä.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa vuodelta 1999 on monia piirteitä, jotka ensiksi tulivat Suo-
meen YVA-lain ja asetuksen kautta, kuten osallistumismenettely. Maankäyttö- ja rakennus-
lain yleistavoitteena on turvata jokaiselle osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun. 
Ajatuksena on, että osaltaan avoimuus ja vuorovaikutteisuus myös korreloisivat positiivi-
sesti suunnittelun laadun kanssa.  
 
Ympäristövaikutusten määritelmä YVA-laissa tavattoman laaja, oikeastaan vain talousvai-
kutukset on jätetty ulkopuolelle. Vaikutuksia ei voida erottaa toisistaan, joten kyseessä pi-
täisikin olla yhdennetty vaikutusten arviointi. Arvioinnissa muodostetaan vaihtoehtoja (mo-
nikossa), vaikka käytännössä hankkeen toteuttajalla on oma suosikkinsa. Myös 0-
vaihtoehdon ymmärtämisessä on vaikeutta: mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä – alue saattaa 
kehittyä aivan toiseen suuntaan. Vaikutusten rajaus on toinen kysymys, arvioinnissa tulisi 
keskittyä päätöksenteon kannalta olennaisiin asioihin. Rajaus on arvokysymys. Asetuksen 
määritelmä ympäristövaikutusten arviointiohjelman sisällöstä tulkitaan kuin sisällysluette-
loksi, ja selostuksessa ei vaadita menetelmien selvittämistä. Käytännössä arviointeja ja ar-
viointiselostuksia laativat ympäristökonsulttiyritykset saavat pitää menetelmänsä liikesalai-
suutenaan tai omana asiantuntija-arviointinaan.  
 
Ympäristövaikutusten arvioinnin prosessin kulkua on esitetty kuvassa 3, siten kuin malli 
yleisestä YVA-prosessista hyväksyttiin Espoon sopimuksessa vuonna 1991. Alun perin 
YK:n UN ECEn (Economic Comission for Europe) tekemä prosessikuvio viittaa, että ym-
päristövaikutusten arvioinnin tuloksena suunnitellun aktiviteetin eteneminen voidaan kiel-
tää, mikä poikkeaa nykyisestä suomalaisesta lainsäädännöstä ja käytännöstä. Mukana on 
myös seuranta, mikä ei varsinaisesti ole suomalaisessa ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyssä mukana. 
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Yhteiskuntatieteellisessä perinteessä ympäristövaikutusten arviointi nähdään ympäristöpoli-
tiikan ilmentymänä, mm. Collier (1997) ja Haila & Jokinen (2001).  Kestävän kehityksen 
hallinnoinnissa on kaivattu ympäristöpolitiikan integrointia (EPI, Environmental Policy In-
tegration). Integroidun ympäristöpolitiikan tulisi tähdätä kohti kestävää kehitystä ja estää 
ympäristötuhoja, toiseksi poistaa ristiriitaisuuksia menettelytapojen välillä ja sisällä ja kol-
manneksi toteuttaa yhteistä etua ja tehdä toimintaperiaatteiden tavoitteet yhteisesti hyväk-
syttäviksi (Collier 1997).  
 
Eurooppalaisessa ympäristö- ja maatalous-metsätieteissä on noussut luonnon ja alueiden 
käytön kokonaisvaltaiseen hallintaan tähtäävä monitieteinen maisemaekologian ajatus (ho-
listic landscape ecology), esim. Naveh (2000). Tuotantotaloudessa ja arkkitehtuurissa on 
2000-luvulla myös noussut kokonaisvaltaisen suunnittelun ajatukset; tuotantotaloudessa 
yritysten ekosysteemit (business ecosystem thinking) ja arkkitehtuurissa designista kohti 
planningia (systems thinking). Nämä monitieteiset uudet lähestymistavat perinteisissä tie-
teissä ilmentävät vain suurempaa murrosta, disipliinien rajojen jatkuvaa laajentamista ja 
ylittämistä, joka on arkipäivää ympäristövaikutusten arvioinnissa.  
 
Tapaustutkimusten määrä on huomattava ympäristövaikutusten arviointien tutkimuksessa, 
sekä Suomessa että ulkomailla. Oma lukunsa ovat vaikuttavuusarvioinnit, esimerkiksi Bart-
let & Baber (1989), Sadler (1996), Hokkanen & Kojo (2003) ja Pölönen ym. (2011). Koska 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaikutuksia päätöksentekoon organisaatioiden 
sisällä on vaikea todentaa, voi olla järkevämpää tutkia vaikutusarvioinnin vaikutusta vas-
tuussa olevien ihmisten asenteisiin ja mielipiteisiin. Hokkasen & Kojon (2003) tutkimuksen 
yksi tärkeä huomio oli, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tekevillä ammattilai-
silla on merkitystä sen vaikuttavuuteen.  
 
Eri vaikuttavuusmekanismeja prosessissa on esitetty kuvassa 4. Ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettely voi vaikuttaa koko hankkeen muotoutumiseen, kuten vaihtoehtoihin ja toteu-
tustapaan (A). Menettelyn tulokset voivat vaikuttaa myös suoraan hankkeen päätösvaihee-
seen, kuten mikä vaihtoehto valitaan (B). Menettely voi vaikuttaa hankkeen muotoutumi-
seen, mutta ei virallisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeisen ajan päätöksen-
tekoon (C). Ympäristövaikutusten arviointimenettely voi olla myös vaikuttamatta miten-
kään varsinaisen hankkeen muotoutumiseen tai sen päätöksentekoprosessiin (D) ja sen tu-
loksia ei hyödynnetä.  
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eroja löytyy, mutta Hokkanen (2010) myös varoitti niiden merkityksen yliarvioimisesta. 
Toisaalta Hokkasen & Kojon (2003) tutkimuksessa ympäristövaikutusten arvioinnin vaiku-
tuksesta päätöksentekoon todettiin, että jokainen menettely on kontekstiin sidottu ja niillä 
on kontekstista johtuvia poikkeavia piirteitä.  
 
Alojen sisäisissä ohjeissa kohteiden eroihin ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota. Esimer-
kiksi Turveteollisuusliiton ohjeessa turvetuotannon ympäristövaikutusten arvioinnista (So-
po 2002) ei alueellisiin eroihin kiinnitetä huomiota tutkimusten sisältöön, tutkimusmene-
telmiin tai arviointimenettelyyn liittyen.. Energia-alan ympäristövaikutusten arviointien 
suunnitteluohjeessa Sairinen (1991) huomauttaa, että YVA voidaan määrätä tehtäväksi, mi-
käli alue on jollain lailla erityinen, lähellä on esimerkiksi luonnonsuojelualue. Lisäksi oh-
jeessa huomautetaan, että eri projekteissa eri tahoja katsotaan osallisiksi.  
 
Tutkimuslaitokset ja ministeriöt tekevät ja julkaisevat tiedettä käytännönläheisempää tut-
kimusta. Niissä vallitseva ajattelutapa on ympäristövaikutusten arviointimenettely mene-
telmänä. Ympäristöministeriön Suomen ympäristö -sarjassa on julkaistu tutkimuksia myös 
ympäristövaikutusten arviointiin liittyen, mm. Turtiainen (2000), Käyhkö ym. (2007) ja 
Haapanala (2010). Vuosina 2008-2009 Suomen ympäristökeskus teki ympäristöministeriön 
toimeksiannosta selvitystä YVA-lain toimivuudesta (Jantunen 2009a; Jantunen & Hokka-
nen 2010). Myös EU Komissio on koonnut ylikansallisen selvityksen YVA-direktiivin so-
veltamisesta ja tehokkuudessa eri jäsenmaissa (KOM 2009). 
 
Arviointitutkimus on noussut sekä maailmalla että Suomessa. Arviointeja tehdään yhä 
enemmän ja eri yhteiskunnan aloilla projektien ja ohjelmaperusteisen suunnittelun mukana. 
Ei ole merkityksetöntä, ketkä arviointeja tekevät (ks. Eräsaari ym. 1999). Arviointeihin liit-
tyy valtaa ja rahanjakoa, joten myös arviointitutkimusta tarvitaan.  
 
Arviointitutkimusta on jopa soviteltu uudeksi yhteiskuntatieteelliseksi soveltavaksi tieteen-
alaksi, sillä tuloksellisuuden, laadun, ohjelmien ja vaikuttavuuden arvioinnin lisäännyttyä, 
myös tieteellinen ja käytännöllinen arviointitutkimus on lisääntynyt. Arviointien takana 
vaikuttavasta etiikasta on väitellyt Laitinen (2007). Hänen mukaansa arviointien haasteena 
nähdään, että se peilaa arvoja, mutta ei perustele niitä. Tietoisuus arviointien moraalisista ja 
sosioeettisistä ulottuvuuksista on herännyt ja aika olisi siirtää katse arviointimenetelmistä 
arviointien perusolettamuksiin. Kun evaluaatio toimii päätöksenteon tukena, kysymyksenä 
on, kenen totuudesta arvioinnissa puhutaan. Kysymys, kenen hyötyä arviointi palvelee, 
haastaa paitsi päättäjät myös arviointien tutkijat.  
 
Narodoslawskyn (2009) mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa vaarana on, että hyvin 
erilaiset vaikutukset vaativat hyvin monia erilaisia indikaattoreita, jolloin menetämme ky-
vyn tehdä päätöksiä. Mikäli vaihtoehtoja tehdään vertailtavammaksi erilaisin painotuksin, 
menetämme samalla tietoa yksittäisistä vaikutuksista, mutta teemme päätöksentekoa hel-
pommaksi. Arvioinnin ansa on arvojen ansa, koska pelkkä mittaaminen ei ole arvioimista. 
Täytyy olla valmis myöntämään, että hyvän määritelmä on normatiivinen, eikä perustu 
luonnontieteisiin. Jokaisella arviointimenetelmällä on oma arvoihin perustuva visionsa 
taustalla. Tämä on luonnollista ja itsestään selvää, mutta se täytyy tehdä näkyväksi ja yksi-
selitteiseksi. 
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Prosessi, standardit ja tulos ovat arvioinnin mekanistiseen tulkintaan liittyviä käsitteitä. 
Evaluaation näkeminen vain joko prosessin ja/tai tuloksien arviointina viittaa yksinkertai-
seen input-output -logiikkaan, jossa evaluaattori on kuin laaduntarkkailija. Mutta Laitisen 
(2007) mukaan pitäisi keskittyä arvoihin ja ymmärryksen tuottamiseen. Arviointi ei ole 
vain eri kohteiden tunnistamista, vaan myös eri edunsaajaryhmien vuorovaikutuksen hah-
mottamista ja kuvaamista. Moniarvoisen arvioinnin pitää perustua sekä laadulliseen että 
määrälliseen tutkimukseen. Kysymys arvioinnin hyödynnettävyydestä on noussut keskiöön.   
 

Ympäristövaikutusten arviointien laatuun liittyvä tutkimus 
 
Ympäristövaikutusten arviointien laatuun on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota me-
nettelyn vakiinnuttua Suomessa. YVA-laissa ja sen taustalla olevassa eurooppalaisessa 
YVA-direktiivissä (Directive 337 / 85; Directive 97/11) ei ole säädetty menetelmää, kuinka 
käsitellä arviointien laatua ja riittämättömiä arviointiselostuksia. Viranomaisella on kuiten-
kin velvollisuus varmistaa ennen lausuntonsa antamista, että arviointi on tehty.  
 
Hilden ym. (1997) kehittivät suomalaisten arviointiselostusten laadunarvioinnin oppaan. 
Kriteeristön kehittämisen yhteydessä arvioitiin yhdeksän 1990-luvun ympäristövaikutusten 
arviointiselostusta. Huomattavaa on, että tässäkin tutkimuksessa keskitytään arviointiselos-
tuksen eli menettelyn ja tutkimusten lopputuleman laatuun eikä koko prosessin laadunarvi-
ointiin. Tuloksena ryhmä toteaa, että suurimpia puutteita oli mm. hankkeen määrittelyssä ja 
vaihtoehtojen käsittelyssä, maankäytön esittämisessä, perusteluissa, kuinka johonkin ratkai-
suun tai vaihtoehtoon on päädytty sekä vaikutusalueiden rajauksissa. Yhdessäkään tutkitus-
sa arviointiselostuksessa ei esitetty BAT/BEP-tarkastelua (best available tehcnology / best 
environmental practise). Myöskään hankkeesta hyötyviä tai kärsiviä sidosryhmiä ei oltu 
eritelty, eikä vaikutusten merkittävyyttä arvioitu eikä perusteltu. Vaihtoehtoja ei myöskään 
lainkaan vertailtu vaikutusten merkittävyyden perusteella, vaan vaikutusten perusteella. 
Systemaattinen lähestymistapa puuttui monesta. Puutteita oli myös haitallisten vaikutusten 
lieventämisessä ja seurannan suunnittelussa. Epävarmuuteen ja riskitekijöihin liittyvät tie-
dot puuttuivat lähes kaikilta osin. Arviointiselostuksista puuttuivat myös tiedot, miten osal-
listumisessa saatuja eri osapuolten näkemyksiä oli huomioitu tai miten ne olivat vaikutta-
neet. Huomattavaa on, että monissa tutkituista arviointiselostuksista yhteenveto ei esittänyt 
arvioinnissa esille tulleita seikkoja tasapuolisesti tai johtopäätöksi yhtäpitävästi varsinaisen 
arviointiselostuksen kanssa. Kaikista arviointiselostusten tiivistelmistä puuttui esitys kes-
keisistä epävarmuustekijöistä. Hildenin ym. (1997) opas arviointiselostusten laadunarvioin-
tiin tuli ilmeisesti tarpeeseen. 
 
Pölösen (2009) mukaan puutteellisten tai riittämättömien arviointiselostusten käsittelyyn on 
kolme vaihtoehtoa: 1) arvioinnin puutteet korjataan haettaessa ympäristölupaa, ja lupavi-
ranomainen arvioi täydennysten riittävyyttä, 2) arviointiselostusta täydennetään menettelyn 
päättymisen jälkeen, ja YVA-yhteysviranomainen antaa lausuntonsa täydennyksistä lupavi-
ranomaisen pyynnöstä, tai 3) hankevastaava toimittaa kokonaan uuden arviointiselostuksen, 
josta yhteysviranomainen antaa lausuntonsa.  
 
Canelas ym. (2005) analysoivat portugalilaisten ja espanjalaisten arviointiselostusten laatua 
1998-2003 dokumenttianalyysin keinoin. Laatukriteereinä he käyttivät EU:n ohjeistuksen 
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(European Union 2001) mukaista muistilistaa, joka on annettu arviointiselostusten soveltu-
vuutta antamaan tietoa ja tukea päätöksentekijöille. Portugalilaisista arviointiselostuksista 
31% kategorisoitiin hyviksi tai melko hyviksi, espanjalaisista selostuksista 39 %. Kahteen 
heikoimpaan kategoriaan luokiteltiin 22 % portugalilaisista ja peräti 35 % espanjalaisista 
arviointiselostuksista. Tuloksia myös vertailtiin Irlannissa ja Englannissa sekä myös Portu-
galissa ja Espanjassa tehtyihin samankaltaisiin tutkimuksiin, ja tutkijat totesivat laadun pa-
rantuneen kaikissa maissa. (Canelas ym. 2005) 
 
Canelasin ym. (2005) mukaan erityistä huomiota tulee kiinnittää uuteteollisuuden, aiempien 
hankkeiden laajennusten, maanviljelyksen, infrastruktuurin rakentamisen ja energiateolli-
suuden ympäristövaikutusten arviointeihin, sillä näissä arviointiselostuksen laatu oli hei-
kompaa kuin teiden ja moottoriteiden, rautateiden, voimalinjojen, jätehuollon, satamien ja 
patojen sekä voimalaitosten arviointiselostuksissa. Lisäksi YVA-ammattilaisten olisi syytä 
tutustua EU:n oppaasen Guidance on EIA-EIS (2001) ennen selostuksen laatimista. Erityis-
tä huomiota tulee kiinnittää yhteenvetokappaleeseen, sillä se on päälähde kansalaisten ja 
päätöksentekijöiden kysymyksissä. Lisäksi viranomaisten tulisi järjestää seminaareja selos-
tusten laatijoille heikkouksista ja parannusehdotuksista keskustelua varten. EU-valtioiden 
tulisi tukea uusia jäsenvaltioita, jotta niissä arviointiselostusten laatu paranisi nopeasti. 
Heikkouksien mahdollisiin syihin artikkelissa ei puututa.  
 
Samantapaisen tutkimuksen toteutti myös Peterson (2009) 50 ruotsalaisesta arviointiselos-
tuksesta. Selostusten arviointimenetelmänä verrattiin yksittäisen henkilön tekemää arvioin-
tia useamman asiantuntijan ryhmänä tekemään arviointiin. Tutkimuksessa todettiin, että 
ryhmäarviointi antoi kriittisemmät tulokset. Yli puolet arviointiselostuksista sai arvion tyy-
dyttävä. Koska ryhmäarvioinnissa asiantuntemus on laajempaa ja ryhmä tasapainottaa sub-
jektiivisia arvostuksia, Peterson ehdottaa, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä-
kin arviointiselostuksen arvioisi ryhmä eikä yksittäinen asiantuntija. 
 
Suomessa Saalasti (2009) tutki kyselytutkimuksella yhteysviranomaisten ja suunnittelutoi-
mistojen edustajien tuntumaa arviointiselostusten laadusta. Yhteysviranomaiset olivat kriit-
tisempiä laatua kohtaan kuin ympäristökonsultit. Vertailupohjana tässäkin tutkimuksessa 
oli EU:n Guidance on EIA-EIS -ohjeistus.  
 
Pölösen (2007) mukaan Suomessa ongelmallisinta ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyn laadun kannalta on se, että menettelyssä vaihtoehtotarkastelut tehdään heikosti ja tällöin 
päätöksentekijöiltä evätään mahdollisuus todellisiin vaihtoehtoihin. Lupamenettelyissä ei 
myöskään vaadita vaihtoehtoja, joten suunnittelua voidaan hyvin jatkaa vain yhden vaihto-
ehdon pohjalta. Myös vallitseva käytäntö, jossa yhteysviranomainen lausunnossaan vaatii 
lisäselvityksiä lupavaiheessa, ja lupaviranomainen niitä täydennyksiä aikanaan pyytää, hei-
kentää paitsi päättäjien myös yleisön tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Myös-
kään korkein hallinto-oikeus ei ole kumonnut lupamenettelyjä riittämättömän arviointime-
nettelyn perusteella, vaikka yhteysviranomainen olisi todennut, että ympäristövaikutusten 
arviointimenettely ei ole täyttänyt lain vaatimuksia. Laatuasioihin kiinnitettiin huomiota 
myös Pölösen ym. (2011) artikkelissa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaikutta-
vuudesta Suomessa. 
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Käyhkö ym. (2007) toteavat, että sekä lausuntojen laatu että lausuntojen antamiskäytännöt 
vaihtelevat eri maakunnissa. Huolestuttavaa on, mikäli alueellisen ympäristökeskuksen lau-
sunnossa ei ole perusteluita, eli se ei sisällä arvioinnin arviointia. Lausunnon tarkoituksen-
mukaisuuden kannalta olisi tärkeää, että tapauksen relevantit seikat kirjattaisiin lausuntoon. 
Lausuntojen laatuun vaikuttaa myös se, valmistellaanko ne tiimeissä vai yksin ympäristö-
keskuksessa – tämäkin käytäntö vaihtelee eri maakunnissa. Kaikkiaan Käyhkön ym. mu-
kaan ympäristökeskusten yksittäistapausten lausunnot ovat parantuneet, kiitos YVA-lain 
päivityksen sekä kokemuksen karttumisen. 
 
Käyhkö ym. (2007) lisäksi Suomen ympäristökeskus on tutkinut ympäristövaikutusten ar-
viointien laatuasioita, kuten Kallion (2008) raportti SOVA-lain mukaisesta ympäristöarvi-
oinnista ja Södermanin (2007) raportti Luonnonsuojelulain mukaisten Natura-arvioinneissa 
ja -lausunnoissa. Söderman on tutkinut luontovaikutusten arvioinnin laatua muutenkin mm. 
julkaisussa Söderman (2003). Taustalla ovat Euroopan komission ohjeet Natura-hank-
keiden asianmukaisista arvioinneista. Södermanin tutkimuksessa arvioinnin laatua tarkas-
tellaan arviointikehikon avulla, raporttianalyysin keinoin. Tutkija arvioi ja pisteyttää rapor-
tin eri osa-alueet sen mukaan, onko arviointiraportissa käsitelty ko. asia tyydyttävästi, osit-
tain tai ei ollenkaan. Tällaiseen indeksoituun melko mekanistiseen laatutarkasteluun liittyy 
heikkouksia: käytettäessä raporttianalyysiä, hyväkin suunnitteluprosessi näyttäytyy huono-
na, mikäli se on dokumentoitu huonosti. Kysymysten luokittelu tyydyttäviin tai osittaisiin 
on osittain tulkinnanvaraista, joten on tutkijan subjektiivinen käsitys, minkä laajuinen tieto 
on raportin käyttötarkoituksen kannalta riittävää, vaikuttaa. Lisäksi jotkin arviointikriteeris-
tön käsitteet ovat riippuvaisia toisistaan. (Söderman 2007) 
 

2 Tutkimuskysymykset ja aineisto 

2.1 Tutkimuskysymykset 
 
Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millaisia ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä Suo-
messa on tehty 2000-luvulla, noin kymmenen vuotta ympäristövaikutusten arviointia kos-
kevan lain tulon jälkeen. Tutkimuksessa tarkasteltiin toiminnan sisäisiä lainalaisuuksia 
kriittisesti ja testattiin ympäristökäsityksen teorian vastaavuutta ympäristövaikutusten arvi-
oinnin todellisuudessa. 
 
Ensin tarkasteltiin, millaisia ympäristövaikutusten arviointeja Suomessa on tehty. Tähän 
kysymykseen etsittiin vastauksia olemassa olevista dokumenteista kerätystä aineistosta ja 
sen analyysistä, haastatteluista, haastateltavilta saadusta muusta materiaalista sekä aiemmis-
ta tutkimuksista ja selvityksistä.  
 
Toiseksi selvitettiin miten ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä tekevien YVA-
avainhenkilöiden ympäristökäsitys on vaikuttanut vaikutusarviointiin. Tätä lähdettiin selvit-
tämään perehtymällä maailmankuva- ja arvologiikka -problematiikkaan kirjallisuuden avul-
la ja peilaamalla tätä haastatteluihin ja Tahkon tapauksessa myös haastateltavan piirtämiin 
kuviin tai kaavioihin.  
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Kolmanneksi tutkittiin ympäristövaikutusten arvioinnin prosessia ja sen laatua, tarkoitukse-
na päätyä johtopäätöksiin, miten laatua voidaan parantaa. Lähteet, jotka auttoivat vastaa-
maan tähän kysymykseen, olivat haastattelut ja dokumentit, kerätyn datan analyysi ja siitä 
tehdyt johtopäätökset sekä teoriakirjallisuus ja aiemmat tutkimukset.  
 
Lisäksi laajemmin pohdittiin, mikä on ympäristövaikutusten arviointimenettelyn rooli alue- 
ja yhdyskuntasuunnittelussa ja sen laadussa sekä kuinka projektoitunutta alue- ja yhdyskun-
tasuunnittelua voidaan kehittää.  
 
YVA-avainhenkilöillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa hankkeesta vastaavaa eli projekti-
päällikköä, toiseksi tutkimukset ja arviointiohjelman ja -selostuksen laativaa ympäristökon-
sulttiyrityksen pääkonsulttia sekä kolmanneksi alueellisen ympäristökeskuksen eli yhteys-
viranomaisen virkamiestä, joka vastaa viranomaislausuntojen antamisesta. Viimeksi maini-
tulla on valta myös lausua ympäristövaikutusten arviointiselostus riittäväksi tai riittämättö-
mäksi.  
 
Omana kvantitatiivisen tiedon strukturoituna osuutena tutkittiin kaikki 2000-2008 Suomes-
sa päättyneet ympäristövaikutusten arviointimenettelyt. Joukon tarkastelu ja analyysi syn-
nyttivät karttoja suomalaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn todellisuudesta. 
Kvantitatiivinen analyysi selvitti suomalaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
koko kuvaa ja paljasti alueellisia ja alakohtaisia eroja. Lisäksi määrällisen tiedon jäsentely 
selkiytti esimerkkitapauksiksi poimittavien tapausten valintaa sekä luonnollisesti johdatti ja 
tuki kohti varsinaisia johtopäätöksiä. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdis-
tämisestä on kirjoittanut mm. Ragin (1987; 2003). 
 
Tapaustutkimuksena tutkittiin kahta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, jotka yh-
teysviranomainen on todennut selvästi puutteellisiksi eli riittämättömiksi (ns.negatiivinen 
benchmarkkaus, critical cases). Kriittisten tapausten tutkimus liittyy prosessi- ja laatuajat-
teluun tuotantotaloudessa ja johtamiskoulutuksessa, jossa sitä sovelletaan kokemuksista 
oppimisena. Tapaukset valittiin perustuen alueellisten ympäristökeskusten johtajille 2/2008 
lähetettyyn kyselyyn tulleiden vastausten perusteella sekä menettelyjen 2000-2008 datan 
analysoinnin perusteella.  
 
Kriittiset tapaukset tapaustutkimusosuuden viitekehykseksi kiinnostivat tämän tutkimuksen 
kohteena, koska mm. Raufflet & Mills (2009) ovat todenneet, että olemme siirtymässä ta-
louden, luonnon ja yhteiskunnallisen epävakauden aikakauteen. On syntynyt tarve analy-
soida kriittisiä, monimutkaisia, ympäristöä ja yhteiskuntaa koskettavia tapauksia, jotka ei-
vät ole erinomaisia, vaan tyypillisiä tai kriittisiä. Monimutkaisten tehtävien tekeminen tai 
kompleksisten ongelmien ratkaiseminen vaatii tekijältään herkkyyttä tilanteen ainutlaatui-
suudelle. Kompleksisuus tarkoittaa, että tapausta on uskallettava katsoa uudesta näkökul-
masta. On myös uskallettava tunnustaa tietonsa rajat. Vaatimukset ongelman parissa työs-
kentelevälle ammattilaiselle nousevat. Kriittisten ja mutkikkaiden tapausten tutkiminen aut-
taa paljastamaan sen, että ongelmien ratkaisemiseen käytettävissä menetelmissä on rajoi-
tuksensa.  
 
Huonosti menneet esimerkit tarjoavat kriittisen väylän arviointeihin ja niitä tarkastelemalla 
saavutetaan ymmärrystä siitä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta todellisuudesta, jossa 
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alue- ja yhdyskuntasuunnittelun projektit tapahtuvat. Tapaukset valaisevat ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyjen todellisuutta, mutta koko joukkoa koskevia otantaan perustuvia 
yleistyksiä ei voi tehdä, sillä tapaustutkimus on oma menetelmätyyppinsä ja tavoitteena on 
analyyttinen yleistäminen.  
 
Kahden tapauksen tapaustutkimuksella päästään käsiksi maantieteessä ja aluetieteessä kes-
keiseen asiaan eli kontekstuaalisuuteen. Kriittiset tapaukset saattavat myös paljastaa jotain 
suunnittelun patologioita eli oppimista estäviä käytänteitä tai asenteita.  
 
Koska kyse on soveltavan maantieteen tutkimuksesta, kehittämisehdotuksiin tähtääminen ja 
alue- ja yhdyskuntasuunnitteluprosessin parantaminen ovat oleellinen osa tutkimuksen ta-
voitteita. Tässä tutkimuksessa heikot ja riittämättömät ympäristövaikutusten arviointiselos-
tukset ovat keino päästä kiinni alueen, toimijoiden tai prosessin erityispiirteisiin tai analo-
gioihin, joiden avulla voidaan analyyttisesti tehdä kehittämisehdotuksia.  
 
Kattavan listan tekeminen ympäristövaikutusten arviointien tai yleensä projektimaisen 
alue- ja yhdyskuntasuunnittelun sudenkuopista tai syntipukkien etsiminen ei ollut tämän 
tutkimuksen tavoite. Riskilistan laatiminen tarkoittaisi vain suunnittelun tavan parantamista 
eli menetelmällistä, toisen asteen oppimista. Tavoitteena oli lisätä reflektiivistä eli kolman-
nen asteen oppimista, jossa ristiriidoista voidaan oppia. Mäntysalon & Nymanin (2001) 
mukaan reflektiivinen oppiminen suunnittelussa tarkoittaa oman toiminnan patologisuudes-
ta tietoiseksi tulemista, ja tämän tietoisuuden mahdollistamaa uutta toimintatapaa. Tällöin 
ei enää kysytä suoraan, kuinka ko. ongelma tulee ratkaista, vaan kysytään miksi ongelmati-
lanteiden annetaan muodostua toistuvasti.  
 
Yleisenä tutkimusstrategiana tiedon analysoinnissa tässä tutkimuksessa oli teoriaan nojaa-
minen. Teoriaa muodostettiin tutkimuksen alkuvaiheessa kirjallisuuden ja aiempien tutki-
musten tarkastelun avulla, mutta teorian muodostamiselle käytettiin joustavaa analyyttistä 
kehystä tiukasti rajatun kehyksen sijaan. Teoriakirjallisuuden, tutkijan kokemuksen sekä 
kirjallisuus- ja tutkimuskatsausten avulla luotiinn hypoteesit ja mahdolliset kilpailevat hy-
poteesit. 
 
Hypoteeseja tässä tutkimuksessa olivat:  

- YVA-ammattilaiset joutuvat työskentelemään muuttuvassa arvoympäristössä ja 
muuttuvassa kontekstissa, jossa etenkin YVA-hankevastaavan projektipäällikön 
rooli on merkittävä 

- projektimaisuus aiheuttaa lisähaasteita ympäristövaikutusten arviointimenettelylle ja 
muille alue- ja yhdyskuntasuunnittelun prosesseille 

- voimme oppia jotakin ympäristövaikutusten arviointimenettelyiden kokemuksista ja 
soveltaa sitä laajemmin alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun 

- vastahypoteesina oli, että vaikka mitä tehtäisiin, aina arviointi ja sen tulos eivät ole 
laadukkaita, sillä sisällöllisesti ja kommunikatiivisesti asiat ovat vaikeita 

 
Tapaukset valittiin edustamaan samanlaisuutta (literal replication): ne ovat tapauksia ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyistä, joissa on heikkoutta tai riittämättömyyttä. Heik-
kous tai riittämättömyys katsottiin todetuksi, mikäli arviointiselostus on viranomaiskäsitte-
lyssä palautettu takaisin hankevastaavalle riittämättömänä, tai mikäli yhteysviranomainen 
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on hylännyt YVA-selostuksen riittämättömänä. Dataa kerättiin näistä tapauksista hypo-
teesien ja vastahypoteesien testaamiseksi. Datan analysoinnissa palattiin teoriaan, ks. kuva 
5 monitapaustutkimuksen strategiasta ja toistomallista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Monitapaustutkimuksen strategia ja toistomallin lähestymistapa (replication ap-
proach) Yiniä (1994) mukaellen. 
   

Tapaustutkimusosuuden protokolla  
 
Tutkimuksen tarkoituksena on toimia opinnäytteenä tutkijan akateemiseen jatkotutkintoon. 
Tutkimuksesta toimitetun julkaisun tarkoitus on nostaa ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyä kriittiseen tarkasteluun kestävän kehityksen edistäjänä alueella, avata keskustelua 
menettelyn parantamiseksi ja laajemmin kohottaa lukijoiden ymmärrystä alue- ja yhdys-
kuntasuunnittelusta.  
 
Tapaustutkimus alkoi valittujen tapausten (2 kpl) ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyihin perehtymisellä. Informaation lähteinä olivat ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyiden julkiset dokumentit, tapauksissa mukana olleiden ammattilaisten puolistrukturoidut 
(syvä)haastattelut, kyseessä olevan alueen kartat sekä niistä tehdyt karttatulkinnat ja lisäksi 
muut mahdollisesti haastateltavilta saadut arviointiprojektiin liittyvät materiaalit, kuten 
mind map henkilökohtaisesta ympäristökäsityksestä. Mind map pyydettiin Tahkon tapauk-
sen YVA-avainhenkilöiltä. Havainnointia itse alueesta, käymällä paikan päällä, ei käytetty, 
mutta avainhenkilöitä havainnoitiin haastattelujen yhteydessä.  
 
Käyttämällä useita tietolähteitä tutkimuksen sisäinen ja ulkoinen luotettavuus kasvavat. 
Haastatteluissa pyrittiin ja päästiin identiteettien julkisuuteen, mikä palvelee tutkimuksen 
luotettavuutta.  
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Monitapaustutkimus raportoidaan lineaaris-analyyttisellä tavalla, siten että eri yksittäista-
paukset käydään läpi omina kappaleinaan, joita seuraa tapauksia ristiin tutkivia ja ana-
lysoivia kappaleita. Tässä tapaustutkimuksessa tutkimuskohteena on mahdollisten kausaa-
lisuhteiden ja suunnittelun patologioiden paljastaminen suomalaisessa ympäristö- ja alue-
suunnittelumaailmassa, johon projektimaisuus ja julkisen-yksityisen sektorin yhteistyö on 
tullut.  
 
Tapaustutkimus on hyvä menetelmä etsiä vastausta etenkin miksi- tai miten -tyyppisiin ky-
symyksiin, kun tutkijalla ei ole paljon valtaa tutkittavien tapahtumien käyttäytymiseen ja 
kun kyse on nykyaikaisesta ilmiöstä todellisessa kontekstissa. Laine & Peltonen (2007) 
muistuttavat, että tutkijan on syytä erotta tapaus ja tutkimuksen kohde toisistaan. Tapausten 
avulla voimme oppia jotain tutkimuksen kohteesta. Tapauksessa itsessään on oltava kuiten-
kin jotain jännitettä, sen on oltava ”tapaus jostakin”. 
 
Tapaustutkimuksen teoriaa ja menetelmiä on kehittänyt erityisesti Robert K. Yin (1994; 
2003). Suomessa tapaustutkimuksen lähestymistapaa on kehittänyt mm. Laine ym. (2007) 
ja Haila (2007), jonka mukaan vertailu auttaa tunnistamaan paitsi yhtäläisyyksiä myös 
merkityksellisiä eroja. Vertailevasta tutkimuksesta ovat kirjoittaneet Arminen ja Alapuro 
(2004). Kausaalisista tulkinnoista merkitysten analyysiin on kirjoittanut mm. Mahoney & 
Rueschemeyer (2003). 
 
Viitekehyksen olosuhteet ovat äärimmäisen tärkeitä tutkittavalle ilmiölle. (ks. mm. Yin 
1994; Laine ym. 2007). Ympäristövaikutusten arviointimenettely on mitä suurimmassa 
määrin nykyajan ilmiö kaikessa projekti-intensiivisyydessään ja laajassa ympäristömääritte-
lyssään. Projektin määrittelyn mukaisesti jokainen ympäristövaikutusten arviointimenettely 
ja jokainen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä vaativa hanke on ainutkertainen. Ra-
jaa ilmiön ja kontekstin välille on vaikea vetää, mikä tekee ympäristövaikutusten arvioin-
nista alue- ja maantieteilijälle entistäkin kiinnostavampaa. 
 
Avainkysymykset tapaustutkimusosuudessa olivat (1) miten tapaustutkimuksen kohteeksi 
valitut menettelyt sijoittuvat koko tutkimusjoukkoon, Suomessa 2000-2008 tehtyihin ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyihin ja (2) miten arviointien ammattilaisten ympäristökä-
sitys eli taustalla oleva arvologiikka ja toiminta vaikuttivat vaikutusarvioinnin tasoon. Ta-
paustutkimuksen kautta päästiin johtopäätöksiin ja keskustelunavauksiin, kuinka ympäris-
tövaikutusten arviointien laatua voitaisiin parantaa.  
 
Ymmärrys kasvaa ainoastaan tieteellisen tutkimuksen kautta. Voimme pyrkiä ymmärtä-
mään pientä todellisuuden osa-aluetta ja sen avulla tieteellisen päättelyn keinoin pyrkiä se-
littämään ilmiön. Vain siten voimme myös soveltaa tuloksia ympäristöasioiden ja alue-
suunnittelun hoitoon. Tapaustutkimus voi osoittaa tärkeitä vihjeitä ilmiöiden syy-seuraus-
suhteisiin, ja koska monissa tapauksissa ja ilmiöissä ei ole mahdollista toteuttaa tosielämän 
kokeita, selittävänkin tapaustutkimuksen tekeminen on parempi, kuin että mitään tutkimus-
ta ei tehtäisi.  
 
Tavoitteena oli, että valitut tapaukset edustavat samanlaisuutta eli kirjaimellista toistoa. 
Mikäli tapaukset analyysin jälkeen eroavat selitykseltään, kyseiset tapaukset ovatkin teo-
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reettisia toistoja (theoretical replication), mikä ei kuitenkaan vähennä tutkimuksen arvoa. 
Analogioiden tunnistaminen auttaa sekä samankaltaisuuksien että erojen selittämisessä. 
 
Tapaustutkimuksessa tutkijalla on tärkeä rooli, tutkimuksen tekemistä ei voi ulkoistaa tut-
kimusassistentille. Tutkijan on oltava hyvä kysymään kysymyksiä, ei pidä tyytyä haastatel-
tavan ensimmäiseen varovaiseen vastaukseen, mutta ei myöskään tulkittava vastauksia tut-
kimukselleen edullisesti, sillä haastateltavat saattavat kertoa tarinaa ikään kuin jollekin toi-
selle. Kuuntelijan on kyettävä sulattamaan nopeasti paljon uutta tietoa ilman ennakkoluulo-
ja. Toisaalta haastattelijan on myös hyvä olla tarkkana käyttämissään termeissä ja ymmär-
rettävä, mikäli haastateltava sanavalinnoillaan tuo esiin tiettyä suuntaa. Hyvä haastattelija 
ymmärtää, mikäli rivien välissä halutaan sanoa jotain, heikko haastattelija ei edes ymmärrä, 
että rivien välejäkin on. Mikäli tapaustutkimuksessa halutaan muodostaa teoriaa, tutkijan ei 
yleensä kannata nopeasti lähteä keräämään dataa ja tekemään kenttätutkimuksia. Tulevat 
kenttäkontaktit vaativat ymmärrystä eli teoriaa, mitä ollaan tutkimassa. (Yin 1994; Silver-
man 2006 ) 
 
Tapaustutkimuksessa ei voi riittävästi korostaa eroa toistomallin (replication logic) ja kyse-
lyissä pätevän otantamallin (sampling logic) välillä. Otannassa otos edustaa suurempaa va-
rantoa tapauksia tai yksilöitä. Siksi valitussa stategiassa ei tapauksia pidä käsittää otoksena 
eli edustajana jostain suuresta joukosta. Tapauksia ei siis pidä myöskään soveltaa niin, että 
niistä arvioidaan ilmiön esiintymistiheyttä – tässä tutkimuksessa siihen vastataan kvantita-
tiivisen datan eli kaikkien 2000-2008 Suomessa päättyneiden ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelyiden analyysillä.        
 

Kvantitatiivinen tutkimus ja muu tutkimusprotokolla  
 
Kahden tapaustutkimuksen lisäksi tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkia Suomessa 2000-
2008 päättyneitä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä tilastollisesti ja kartografisesti.  

Arkistotutkimuksen menetelmillä kerättiin suomalaisista vuosina 2000-2008 päättyneistä 
(mukana myös yksi tammikuussa 2009 päättynyt menettely) ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelyistä strukturoitu aineisto, jota käsiteltiin tilastollisesti Excel-, SPSS-
ohjelmistoilla sekä MapInfolla.  

Lisäksi yhtenä tutkimusstrategiana käytettiin haastateltavien havainnointia; haastateltavien 
kertomusta verrattiin heidän käytännössä ilmenneisiin toimiinsa. Ihmisten arvostuksia tut-
kittaessa saadaan helposti erilaisia tuloksia, jos asioita kysellään, kuin jos havainnoidaan 
kuinka ihmiset todella toimivat. Arvomaailma ei ole yhtä kuin käytäntö ja monet asiat 
muodostavat ihmisen ympäristökäsityksen Tutkimuksessa pyritään päätelmien tekemiseen 
ja kokonaisuuden ymmärtämiseen yhdistämällä tapaustutkimuksen analyysit ja kvantitatii-
visen aineiston analyysit.  
 
Tutkimuksen luotettavuutta on parantanut, että tutkimuksen raportin luonnoksen ovat luke-
neet paitsi opinnäytteen ohjaaja ja muut akateemiset vertaisarvioijat, myös tutkimuksen 
kohteet ja informantit. Tutkija on pyrkinyt välttämään sitä, että hänen omat ennakko-
odotuksensa vaikuttaisivat tutkimukseen. Tutkimusta on reflektoitu myös jatkokoulutusse-
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minaarissa sekä suomalaisessa ja ulkomaisessa konferenssissa. Tutkimuksessa on noudatet-
tu sovellettua Harvardin viittaus- ja lähdeluettelotekniikkaa ja Helsingin yliopiston julkai-
suohjeita sekä kirjallisille että sähköisille julkaisuille. 
 

2.2 Aineisto  
 
Aineistona tässä tutkimuksessa käytetään suomalaisia ympäristövaikutusten arviointiohjel-
mia, -selostuksia ja viranomaisten niistä antamia lausuntoja osallisten kannanottoineen. Oh-
jelmat, selostukset ja niistä annetut lausunnot on etsitty arkistotutkimuksen keinoin. Lähes 
kaikki löytyivät, vaikka Suomen ympäristökeskuksen arkistointimenettely on puutteellinen 
ja alueellisilla ympäristökeskuksilla ei ole arkistointivelvoitetta. Eniten jäi löytymättä arvi-
ointiohjelmia ja niistä annettuja lausuntoja. Arviointiselostuksista annetuista lausunnoista 
vain kaksi jäi löytymättä. Kaikista hankkeista ei ollut selostuksia ja niiden lausuntoja, kos-
ka hankkeita myös keskeytyy. 
 
Lähempään tarkasteluun otettavista projekteista hankittiin myös projektikohtaista tietoa, 
kuten karttoja. Hankkeeseen liittyvien ammattilaisten haastattelut olivat myös tärkeitä alu-
een ja hankkeen erityispiirteiden selvittämisessä.  
 
Tärkeänä osana aineistoa olivat asiantuntijoiden haastattelut, jossa menetelmänä käytettiin 
puolistrukturoitua haastattelua, pyrkimyksenä syvähaastatteluun. Syvähaastattelussa asian-
tuntijan omat käsitykset pyrittiin saamaan esiin työroolin ohi. Erityisesti asiantuntijoissa 
tutkijaa kiinnosti heidän ympäristökäsityksensä ja muuttuivatko heidän ajatuksensa kohtee-
na olevasta alueesta menettelyn aikana.  Selvitettiin myös, millä tasolla oli heidän aluetun-
temuksensa ja millainen olisi heidän mielestään hyvä ja laadukas ympäristövaikutusten ar-
viointimenettely. Lisäksi haastateltavilta kysyttiin heidän näkemyksiään projekteissa tehtä-
västä aluesuunnittelusta, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydestä päätöksente-
koon sekä kehittämisajatuksia. Haastattelukysymysten runko on liitteenä 1. 
 
Tutkimuksessa perehdyttiin – pääasiassa syksyllä 2009 - ensin kaikkiin 2000-2008 Suo-
messa päättyneisiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyihin, ennen tapauksiksi valitta-
vien lopullista valintaa ja YVA-avainhenkilöiden haastatteluihin ryhtymistä. Näin tutkijalla 
oli hyvä käsitys suomalaisista projekteissa tehtävistä ympäristövaikutusten arvioinneista ja 
toimijoista ja sen laatuun mahdollisesti vaikuttavista asioista. Alkuvuonna 2008 tutkija oli 
lähestynyt alueellisia ympäristökeskuksia kysellen hylätyistä tai riitautetuista, toisin sanoen 
ongelmallisista ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä, ja saanut silloin ensikontaktin 
yhteysviranomaisiin ja näiden esimiehiin. 
 
Tapaustutkimukseen liittyvät haastattelut toteutettiin syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana. 
Esimerkkitapausten YVA-avainhenkilöiden haastatteluiden lisäksi haastateltiin tapauksiin 
liittyviä muita henkilöitä sekä eri suunnittelun tasojen ja ympäristövaikutusten arvioinnin 
asiantuntijoita. Haastattelut olivat puolistrukturoituja, jossa haastattelijalla oli itsellään kir-
jallisuuden ja oman asiantuntemuksen perusteella mietitty kysymyspatteristo, jota ei näytet-
ty haastateltavalle. Keskustelu eteni luonnollisesti. Haastatteluja ei nauhoitettu, vaan haas-
tattelija kirjoitti muistiinpanoja ja puhtaaksikirjoitti ne samana tai seuraavana päivänä. 
Haastatteluista enemmistö oli kahdenkeskisiä, osa ryhmähaastatteluja. Haastattelussa oli 
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pyrkimys syvähaastatteluun, jossa haastateltavan henkilökohtaiset – ei vain työrooliin kuu-
luvat – mielipiteet ja arvot voivat tulla esiin ja haastattelija toimii ennen kaikkea aktiivisena 
kuuntelijana (ks. esim. Silverman 2006). Haastatteluissa oli hyvä ja tutkimukseen positiivi-
sesti suhtautuva tunnelma. Lisäksi joitakin asiantuntijoita, joilta kaivattiin vain yhteen osa-
alueeseen tai yksityiskohtaan liittyvää tietoa, lähestyttiin sähköpostilla. Pääinformantit sai-
vat tutkimusluonnoksen luettavakseen alkusyksystä 2010. Osa heistä kommentoi ja korjasi 
tutkimusluonnosta, etenkin Kurkisuon tapauksen pääinformantit. 
 
Tapaukset valittiin eri aloilta ja eri puolilta Suomea, ainoastaan niiden riittävyys yhteysvi-
ranomaisen lausunnon mukaan on sama eli riittämätön. Tapausten analyysi on kappaleessa 
5. 

Tutkimuksessa tehtiin myös merkittävä kvantitatiivinen osuus: kaikkien suomalaisten päät-
tyneiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyiden läpikäynti vuosilta 2000-2008, yh-
teensä 252 kpl.  

Kvantitatiivisessa osuudessa ristiintaulukoitiin eri datakenttiä keskenään. Arkistotutkimuk-
sen menetelmillä kerätyt datakentät olivat hankkeen tyyppi, hankevastaava (yritys), hanke-
vastaavan projektipäällikön nimi ja sukupuoli, ympäristökonsultti (yritys), konsultin pro-
jektipäällikön nimi ja sukupuoli, yhteysviranomainen (ympäristökeskus), ympäristökeskuk-
sen viranomaisen nimi ja sukupuoli, menettelyn kesto kuukausina, onko menettelyssä ollut 
ohjaus /seurantaryhmää ja onko menettely ollut riittävä lausunnon mukaan.   
 
Prosessin tehokkuutta/laatua kuvaavina tekijöinä pidettiin ensinnäkin ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn kestoa (virallinen menettely) ja toiseksi lausunnon tyypin piti olla riit-
tävä. Ohjausryhmän olemassaoloa pidettiin indikaattorina kommunikatiivisesta suunnitte-
luotteesta ja viranomaisen mahdollisuudesta neuvotteluohjaukseen.  
 
Koska kaikki data 2000-2008 on ympäristökeskuksittain, maakuntakohtaisia alueellisia ero-
ja pystyi hyvin erottamaan. Alueellinen erilaistuminen ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyissä esitetään kartoilla hankkeiden tyypeistä ja määristä, hankkeiden kestosta sekä 
arviointiselostuksista annettujen lausuntojen tyypeistä. 

Aineistoa tarkasteltiin Khii-neliön testisuureen ja kontingenssikertoimen avulla. Testi ker-
too, onko tutkittavilla muuttujilla riippuvuussuhde toisiinsa. Kontingessikertoimen arvo voi 
teoriassa saada mitä tahansa arvoja 0 ja 1 välitä, mutta käytännössä arvo ei ole koskaan 1 
tai 0 vaan aina jotain siltä väliltä. Mitä lähempänä arvo 1:tä, sitä suurempi riippuvuussuhde 
muuttujien välillä vallitsee. Khiineliö ilmaisee, onko riippuvuutta olemassa. Kontingenssi-
kerroin puolestaan tarjoaa luvun, joka kertoo riippuvuuden suuruudesta. Esimerkiksi kon-
tingenssikerroin 0,34 ilmaisee, että kahdella tutkitulla luokitteluasteikollisella muuttujalla 
näyttäisi välillä olevan lukuarvon suuruinen riippuvuus, maksimiriippuvuuden ollessa lä-
hellä lukua yksi. Riippuvuus ei ole kovin voimakas, mutta kuitenkin selvästi havaittavissa. 
On hyvä muistaa, että testi vain testaa riippuvuussuhteen olemassaoloa ja sen voimakkuut-
ta. Syitä tähän riippuvuuteen tai riippumattomuuteen on syytä etsiä muista seikoista, sillä 
sitä eivät saadut luvut koskaan paljasta. (Helsingin yliopisto - ApuMatti 2009).  
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Riippuvuussuhteen arvioimista kontingenssikertoimen avulla tämän ko. datan kanssa hei-
kentää se, että moneen soluun ei saada taulukossa arvoa, koska tapauksia on sittenkin mel-
ko vähän. Kvantitatiivisen, strukturoidun tutkimuksen aineistosta piirrettiin myös karttoja 
alueellisen erilaistumisen selvittämiseksi. Analyysi on kappaleessa 4.  

 
3 Teoreettiset lähtökohdat 

3.1 Suunnittelumaantieteen viitekehys  
Suunnittelumaantiede on erikoistumislinja aluetieteessä, joka on maantieteen soveltava ala. 
Soveltamisala tutkii alueiden kehitystä ja suunnittelua ja pyrkii etsimään vastauksia, kuinka 
suunnitteluun ja kehitykseen voidaan vaikuttaa kestävän kehityksen synnyttämiseksi.  

Suunnittelun sisältö  
Suunnittelu, myös elinympäristön suunnittelu on osa ihmisten järjestäytynyttä yhteiskuntaa. 
Tavoiteltavat tulevaisuudenkuvat ja halu ennakoida tekojemme seuraukset ovat muuttunut 
entistäkin tärkeämmäksi väestönkasvun ja kaupungistumisen edetessä ja uusiutuvien ja uu-
siutumattomien resurssien rajallisuuden käydessä yhä selvemmäksi.  
 
Täytyy tietää missä on, ennen kuin voi päättää mihin suuntaan haluaa mennä. Kaiken alue- 
ja yhdyskuntasuunnittelun pohjana tulee olla mahdollisimman hyvä nykytilan tunteminen, 
maantieteellinen perustutkimus. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että käytet-
tävien karttojen ja paikkatietoaineistojen on oltava oikeellisia; kartoilla on mahdollista 
näyttää tai piilottaa asioita, aivan kuten tilastoilla ja diagrammeillakin. Suunnittelun sisältö 
voi sen jälkeen olla puutarhakaupunki-ideaa, liikennevyöhykkeitä, kaupunkiestetiikkaa tai 
ekosysteemipalveluiden säilyttämistä, tehtyjen valintojen mukaan.  
 
Suunnittelumaantieteen erityistehtävä on kentän sääntöjen tunnistaminen ja ymmärrettä-
väksi tekeminen sekä yhteisen tietovarannon antaminen toimijoille. Systemaattisen rationa-
listisen suunnittelun korostamisesta on siirrytty kohti päätöksenteon eettisiä kysymyksiä ja 
suunnittelun kattavuutta (mm. Fainstein 2003). Kuitenkin jokainen toimija poimii itselleen 
tiedosta tai yhteisestä tietovarannosta itselleen sopivat palat. Ihminen tapaa hyväksyä par-
haiten ne asiat, jotka sopivat hänen olemassa olevaan tietoonsa ja näkemykseensä. Yhteinen 
tietovaranto onkin siis erilainen riippuen siitä, kuka sitä katsoo, ja tämä on myös suunnitte-
lumaantieteen yksi haaste.  
 
Suuret infrastruktuurihankkeet ovat osa alue- ja yhdyskuntasuunnittelun kenttää. Yhteis-
kunnan projekti-intensiivisyys ei voi olla vaikuttamatta myös alue- ja yhdyskuntasuunnitte-
lun kokonaisuuteen ja sitä kautta alue- ja yhdyskuntasuunnittelun vaatimuksiin. Sektori-
suunnittelun ajasta olemme siirtyneet projektisuunnittelun aikaan. Ympäristövaikutusten 
arvioinnin tultua mukaan kuvaan sekä projekteissa, kaavoituksessa että Natura-
arvioinneissa, yhteiskunnan suunnittelun arviointiohjaus etenee ympäristö edellä. Suunnit-
telun sisältöön ympäristöasiat ovat kuitenkin tulleet hitaasti.   
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen tutkimus on osa laajempaa ympäristösuunnitte-
lun alaa, joka on kuitenkin vain yksi mielenkiinnon kohde suunnittelumaantieteessä. Muita 
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tutkimuskohteita suunnittelumaantieteessä ovat esimerkiksi segregaation tutkiminen kau-
pungeissa tai aluekehitystutkimus. 
 

Suunnittelun osapuolet ja vuorovaikutteisuus  
Suunnittelumaantieteen viitekehystä voi hahmottaa toimijoiden kautta, ketkä tai mitkä tahot 
vaikuttavat alueeseen (kuva 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Toimijoiden selvittäminen korostaa neuvotteluja; onnistunut suunnittelu vaatii 
neuvotteluja kentällä, kuinka haetaan yhteistä tahtoa ja samalla kanavia erityisintressien 
toteuttamiselle. Schulman (2008).  
 
 
Elämme postmodernin suunnittelun aikaa ja erityisesti kommunikatiivisen suunnittelun teo-
ria on ollut kiinnostuksen kohteena. Suunnittelu ymmärretään viestinnällisenä vuorovaiku-
tuksena. Kommunikaation ideaan perustuvaa suunnittelua on kritisoitu useista lähtökohdis-
ta, kuten siitä, että mikrososiologinen lähestymistapa jättää huomiotta laajemman yhteis-
kunnallisen kontekstin (ks. Jauhiainen & Niemenmaa 2006). Suunnittelun lopputulokset 
jäävät varjoon, kun huomio kiinnitetään prosessiin.  
 
Kommunikatiivinen suunnittelu asettaa osapuolet näennäisen tasa-arvoiseen asemaan, mut-
ta täysin aitoa ja avointa puhetta ei osapuolten välille helposti synny, sillä eri osapuolet ovat 
erikokoisia ja osaavat hyödyntää kuulumisen menetelmiä eri tavoin. Suunnittelu voidaan 
nähdä jopa alistamisen välineenä ja suunnittelua ja vallankäyttöä on myös tutkittu (mm. 
Forester 1989;1999, Mäntysalo & Nyman 2001, Mäntysalo 2008 ja Staffans ym. 2009). Fo-
rester (1999) huomauttaa, että mikäli suunnittelija ei huomioi vallankäyttöä ja päätöksente-
kijöitä, hän varmistaa oman voimattomuutensa.  
 
Ammattilaisen valta muodostuu tässä suunnittelun tavassa virallisesta asemasta sekä vies-
tinnästä, kuinka perustella halutut ja mahdolliset vaihtoehdot. Kommunikatiiviseen suunnit-
teluun liittyvät myös monet suomalaiset osallistumisen haasteisiin liittyvät tutkimukset, 
mm. Bäcklund ym.(2002) ja Hokkanen (2008). Voisi sanoa hieman kärjistäen, että suunnit-
telijat ovat muuttuneet tiedottajiksi. Samalla heidän on oltava myös projektiosaajia. 
 

Markkina- 
vetoiset  
toimijat 

 
 Kansalais-   
yhteiskunnan 
toimijat 

 
Julkinen  
valta 
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Neuvottelutaito ja tilanteiden oivallus, otolliseen hetkeen tarttuminen ovat tärkeitä suunnit-
telumaantieteessä. Onnistunut suunnittelu vaatii neuvotteluja kentällä, kuinka haetaan yh-
teistä tahtoa ja samalla kanavia erityisintressien toteuttamiselle. Tähän kuuluvat kentän 
sääntöjen tunnistaminen, pelisäännöt. Suunnittelumaantiede lähestyykin tässä neuvottelu-
teoriaa ja mm. talousmaantieteessä käytetty sidosryhmäanalyysiä (stakeholder analysis). 
Osapuolien tunnistaminen kuuluu myös systeemiajatteluun. Tieteenalat ovat sisäisesti hete-
rogeenisiä ja tieteiden välit voivat olla hyvin pieniä. 
 

Konteksti  
Maantieteessä sana konteksti tarkoittaa alueyhteyttä, sidoksisuutta maantieteelliseen paik-
kaan. Yleisemmin se tarkoittaa yleisiä säännönmukaisuuksia, joihin asia tai paikka vaikut-
taa. Aluetiede ja suunnittelumaantiede lähestyvät asioita paikkaan sidottuna eli kontektuaa-
lisesti, ja tämä erottaa alue- ja suunnittelumaantieteen kaikista muista tieteistä. Spatiaali-
suus eli tilaan sidoksisuus on erityisnäkökulma kontekstiaalisuuden sisällä. Maisemallisuus 
ja paikallisuus ovat tärkeä osa kontekstuaalisuutta. 
 
Alueelliset sidokset ovat kontekstuaalisuutta – mille alueelle yritämme saada selvyyttä. 
Kontekstuaalisuus on käsite, jonka avulla maantieteessä ja suunnittelumaantieteessä on 
mahdollista välttää positivismin, ylenmääräisen systeemisyyden ja rationaalisuuden ansa.  
 
Välineellinen ja kommunikatiivinen suunnittelu täydentävät toisiaan: rationalistisessa 
suunnittelussa edetään tavoitteista keinoihin, mutta kommunikaation näkökulmasta eri osa-
puolten ja intressiryhmien tunnistaminen nousee erittäin tärkeäksi. Viestin ja välineen suh-
de ko. alueella voidaan hahmottaa siten, että mitä enemmän osapuolia on, sitä kommunika-
tiivisempaa suunnittelun on oltava. (Viitala 1999)  
 
Julkisuus muuttaa kontekstia ja sosiaaliset verkostot vaikuttavat alueen todellisuuteen. Asi-
antuntijavaltainen suunnittelu on käynyt yhä vaikeammaksi ja suunnittelun prosessimainen 
luonne on noussut. Samalla nousee esiin prosesseihin liittyvä laatuasia: vaikka konteksti - 
alue ja aikaikkuna - on aina eri, minimilaadun ja ennakoitavuuden takaamiseksi prosessin 
tulisi olla määritelty. 
 
Ympäristövaikutusten arviointi tuo konkreettisesti aluesuunnittelun projekteihin. Projektille 
tehtävässä ympäristövaikutusten arvioinnissa voidaan löytää vaihtoehtoja, joilla on erilaisia 
suoria tai epäsuoria vaikutuksia esimerkiksi liikenteeseen. Alueen maankäyttöön vaikuttava 
projekti on aina aluesidonnainen ja tapahtuu kontekstissa. 
 

3.2 Tiedon luonne, ympäristökäsitys ja arvologiikka 

Tiedon luonne  ja maailmankuva 
Tämän tutkimuksen tieteenfilosofinen viitekehys liittyy Karl Popperin (mm. 1972; 1977) 
filosofiaan kolmesta maailmasta. Todellisuutta on mahdollista hahmottaa eri tavoin ja tie-
don luonne voi olla absoluuttista, relatiivista tai symbolista. Suunnittelumaantieteen maail-
mankuvan taustana ja tapoina lähestyä aluetta sitä on soveltanut mm. Schulman (2008). 
Ihmisillä on erilaisia lähestymistapoja alueeseen: on fysikaalinen, mitattavissa oleva todel-
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lisuus, jota voidaan kutsua absoluuttiseksi maailmankuvaksi tai Popperin ensimmäiseksi 
maailmaksi. Siinä mitattavuus, koordinaatteihin sidottavuus on tärkeää ja käsitys luonnosta 
ja ympäristöstä perustuu eksakteihin luonnontieteisiin.  
 
Toiseksi on alueen sosiaalinen todellisuus, mentaalinen tunteiden ja muistojen tila, sence of 
place (mm. Karjalainen 2004; Haapala 2005), jota vaikutusarvioinnin kohteina olevilla alu-
eilla pyritään selvittämään sosiaalisten vaikutusten arvioinnilla. Tätä voidaan kutsua relatii-
viseksi eli suhteelliseksi maailmankuvaksi tai Popperin toiseksi maailmaksi (Popper 1972; 
Popper & Eccles 1977). Esimerkiksi luontosuhde, joka nojautuu kokemustietoon, on rela-
tiivista maailmankuvaa, joka nojaa psykologiatieteisiin. Käytännössä ratkaisut rakentuvat 
sille, mitä pidetään tärkeänä suhteessa johonkin toiseen.  
 
Kolmatta, yhteiskunnalliseen todellisuuteen liittyvää tiedon luonnetta voidaan sanoa rela-
tionaaliseksi eli subjektiiviseksi eli symboliseksi maailmankuvaksi tai Popperin kolman-
neksi maailmaksi (Popper 1972). Siihen kuuluvat erilaiset ihmisten symbolijärjestelmät ja 
tieteelliset teoriat. Relationaaliseen maailmankuvaan ja tiedon luonteeseen perustaa myös 
mm. Niiniluoto (1990). Relationaalisessa maailmassa tutkittava onkin toimija ja tiedon 
luonne on kommunikatiivista ja sillä pyritään luomaan selkeyttä. Popperin & Ecclesin 
(1977) mukaan alue on yhtä aikaa maailmojen 1 ja 2 jäsen; sillä on havaittavia ja mitattavia 
ominaisuuksia ja toisaalta sillä on ympäröivästä inhimillisestä käytännöstä riippuen suhteita 
2. ja 3. maailmaan, toisin sanoen ei-fysikaalisia relationaalisia ominaisuuksia. Koulutus ja 
oppiminen muuttavat alueen hahmottamista ja eri sukupuolilla voi olla erilainen kieli ja eri-
lainen relationaalinen maailmankuva. Koulutustaustasta ja oppimisesta riippuen henkilöillä 
voi olla eri lailla kykyä huomata alueen erityispiirteitä kuten luonnon tai ihmisyhteisöjen 
herkkyyttä tai eettisiä ristiriitoja. Popperin kolmannessa maailmassa alue näyttäytyy ihmi-
sen yhteiskunnalisten toimien mutta myös arvojen näyttämönä.  
 
Granölaisessa ns. puhtaassa maantieteessä ympäristö määrittyy aistiympäristönä, maisema-
na, jota voidaan tutkia ja luokitella luonnontieteellisesti ja esittää kartografisesti. Onkin 
luonnollista ajatella, että ympäristö on itseen nähden jotakin ulkopuolista, absoluuttista. 
Olemassaolon suhteen asia on kuitenkin toisin, inhimillisessä ympäristösuhteessa subjekti 
ja objekti ovat yhdessä. Tästä seuraa, että jokapäiväinen ympäristömme merkitsee meille 
jotain. Ympäristössä toimiminen, sen havaitseminen ja tulkitseminen liittyvät kiinteästi toi-
siinsa. (Karjalainen 2004). Tätä eksistentiaalisen ympäristösuhteen käsitettä puoltaa se, että 
ihmiset pitävät lähiympäristönsä maisemaa tärkeänä riippumatta siitä, onko se luonnollinen 
vai vahingoittunut, yleisesti tunnustetusti miellyttävä vai aivan tavallinen (Rautamäki 2011)  
 
Symboliseen maailmankuvaan liittyy toimijoiden, vaikutusarviointeja tekevien YVA-
ammattilaisten ympäristöön liittyvä arvologiikka, jota yhdistettynä toimijoiden tekoihin voi 
kutsua ympäristökäsitykseksi. Näin termi eroaa luontosuhteen käsitteestä, joka nojaa eten-
kin relatiiviseen, psykologiatieteiden maailmankuvaan. Tosin relatiiviseen ympäristökäsi-
tykseen voi liittyä YVA-ammattilaisten motiivi yhteistyöhön, ohjausryhmätyöskentelyyn ja 
kuulemistilaisuuksiin. Henkilökohtaisella tasolla ihmisen menneisyys vaikuttaa. Näin arvi-
oinnin ammattilaisenkin ympäristökäsitykseen voi vaikuttaa, kuinka hyvin hän tuntee tai 
oppii tuntemaan alueen: kolmas maailma vaikuttaa toiseen maailmaan ja henkilö voi lähes-
tyä aluetta relatiivisesti, ei vain absoluuttisen tai symbolisen tiedon varassa. 
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Ympäristökäsitys-termi on lähellä ympäristön representaation käsitettä, jota mm. Mäntysa-
lo (2004) ja Niskanen (2004) ovat käsitelleet. Representaatiolla tarkoitetaan merkityssuh-
detta, joka on mielletty prosessi. Representaatio on tapa, millä asia näyttäytyy. Ihmisen ko-
kemusympäristö, sen eri elementit ja niiden väliset suhteet mahdollistavat ihmisen enna-
koivan ja tulevaisuuteen suuntautuvan toiminnan – kuten suunnittelun – ja tämän komplek-
sisuuden hallinnan.  
 

Arvologiikat ja ympäristökäsitys 
Ihmisten käsitys ympäristöstä tulee näkyviin hänen arvoissaan ja toimissaan. Arvot näkyvät 
arvokeskustelussa tai siinä mitä ihmiset ihmettelevät, mikä luonnon- tai kulttuuriympäris-
tössä saa heidät henkäisemään ihastuksesta tai hämmästyksestä (wittgenstainilainen/ hei-
deggeriläinen ajatus, vrt. Pihlström 2000). Ympäristökäsitys näkyy käytännön toimissa ja 
valinnoissa työssä ja vapaa-ajalla. Pietarinen (1987;2000) jaottelee ihmisen luontoa koske-
via perusasenteita. Ihmiskeskeisiä asenteita ovat utilismi ja humanismi. Utilisti uskoo tek-
niikan kehittymisen voivan ratkaista ympäristöongelmatkin, humanisti uskoo sivistyksen ja 
ihmisen eettisyyden kehittymiseen ja sitä kautta asioiden hoitumiseen.  
 
Naturismi taas kunnioittaa luontoa itseisarvona, luonto ymmärretään omien lakiensa mu-
kaan toimivana ekologisena järjestelmänä, jonka yksi osa on ihminen. Jokaisella luonnon 
osalla on yhtä suuri olemassaolon oikeus ja tärkeintä on mahdollisimman vakaa ja moni-
puolinen ekologinen järjestelmä. Tekniikan käyttö voi olla haitallista, koska se vaarantaa 
lajien olemassaoloa ja häiritsee itseisarvoista luonnontaloutta. Itseisarvon vaatimus voi joh-
taa tilapäisesti lajien häviämiseen ja luonnontalouden häiriöihin, mutta ihmisen mahdolli-
simman vähäinen puuttuminen luonnon kulkuun toteuttaa parhaiten luonnon itseisarvon 
ajatuksen.  (Pietarinen 1987) 
 
Linkola (1989) puolustaa luonnon itseisarvoa, maapallo ja sen ekosysteemi toimivat ja ovat 
itsessään elävinä arvokkaita riippumatta missä evoluutionsa vaiheessa ihmislaji on.  
Ekosysteemien ja evoluution prosessit toimivat omalla painollaan niin neitseellisen luon-
nontilaisessa kuin ihmisen täydellisesti muokkaamassa ympäristössäkin. 
 
Arvot ovat päämäärien taustalla ja niitä käytetään perustelemaan ihmisen toimintaa. Vaikka 
luonnolla, eliöllä tai ekosysteemillä on itseisarvonsa, ne muuttuvat ihmismielen tuotteiksi, 
kun niitä käytetään perustelemaan ihmisen toimintaa (Niiniluoto 1984). Näin päätellen ar-
vologiikat kuuluvat Popperin kolmanteen maailmaan. Niiniluoto (2000) päättelee edelleen, 
että luonnon itseisarvon tunnustaminen laajentaa ihmisen vastuuta – mutta silti voi päätök-
sentekijälle tulla arvoristiriitoja; hän esimerkiksi arvostaa luonnon monimuotoisuutta ja 
tuntee olevansa vastuussa siitä, mutta jos se on ristiriidassa hänen henkilökohtaisen ja per-
heensä toimeentulon kanssa, toimeentulo on kuitenkin tärkeämpi. Jos luonnon itseisarvo 
olisi luontoperäistä, sen huomioonottamisesta ihmisten päätöksenteossa ei olisi mitään ta-
keita, mutta jos ajattelemme, että luonnon itseisarvo on itse asiassa ihmisperäistä, vain siten 
ihmisten sitoutuminen luonnonsuojeluun voi toteutua.  
 
Luontoon liittyvien perusasenteiden ja ihmisen käyttäytymisen välillä ei ole suoraviivaista 
yhteyttä (value-action gap). Ympäristömyönteisistä arvoista tai ympäristötietoisuudesta ei 
automaattisesti seuraa, että ihminen myös toimisi ympäristön kannalta hyvin. Siksi tässä 
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tutkimuksessa puhutaan ympäristökäsityksestä arvojen ja todellisen ympäristöä koskevan 
toiminnan yhdistelmänä; ihmisten ympäristökäsitys tulee näkyviin hänen arvoissaan ja toi-
missaan. Saatavilla oleva teknologia, sosiaaliset normit tai rakenteelliset toimintaa ohjaavat 
tavat voivat estää kestävän kehityksen mukaisen toiminnan juurruttamisessa. (mm. Staffans 
ym. 2008). Niiniluodon (2000) mukaan ihmisen arvot näkyvät siinä mitä hän määrätietoi-
sesti tavoittelee tai välttää. 
 
Mikäli työelämän realiteeteissa ympäristö on vain alisteinen hyötynäkökohdille, henkilöllä, 
jolla on lähtökohdiltaan toisenlainen arvologiikka, voi olla vaikea työskennellä. Hän joutuu 
tekemään henkilökohtaisten arvojensa kanssa ristiriitaisia toimia ja valintoja eli hänellä on 
ristiriitainen ympäristökäsitys.  
 
Ihminen voi pyrkiä eettisyyteen valinnoissaan, mutta eettisyyskin on vain yksi arvo. Muita 
arvoja voivat olla esimerkiksi oman roolin toteuttaminen, lain noudattaminen tai taloudelli-
set arvot. Ympäristövaikutusten arvioinnissakin vastaan voi tulla eettisiä haasteita, mutta 
kaikki ongelmat eivät ole eettisiä valintoja: mikäli kysymykseen voidaan etsiä vastausta 
tieteellisin kvantitatiivisin menetelmin, se ei todennäköisesti ole eettinen kysymys. Sama-
ten, mikäli kyse on ihmisen makuasioista ja mieltymyksistä, kyse harvoin on eettisestä on-
gelmasta. Eri ihmiset ovat eri lailla herkkiä huomaamaan eettisiä ongelmia. Eettisten haas-
teiden ratkaisut perustuvat aina arvoihin. (Clarkeburn 2009)  
 
Nykyään monimutkaisissa, eettisyyttä vaativissa päätöksentekotilanteissa harrastetaan – 
pikemmin kuin moraaliteorioita – soveltavaa etiikkaa, jolloin vastauksia vaikeisiin kysy-
myksiin ei haeta vain perinteisistä opeista, vaan esitettävän ehdotuksen yleisestä johdon-
mukaisuudesta ja ratkaisun sopivuutta sen yhteisön arvoihin, jossa ongelmakin on ratkais-
tava. (Häyry 2002). Aivan kuten ympäristövaikutusten arvioinnin osapuolten kuulemisessa 
tarkoituksena on etsiä alueelle ja sen asukkaille vähiten haittaa aiheuttavaa vaihtoehtoa. 

Ihmisen arvologiikoita voi yksinkertaistaa kolmeksi; ensinnäkin on ympäristön itseisarvo 
eli luontoperustainen lähestymistapa. Lähestymistavassa ihminen näkee lajinsa luontoon 
kuuluva ja ratkaisut perustuvat luonnon itseisarvon ajatukselle.  

Toiseksi on ympäristön vaihtoarvo eli markkinaperustaiset arvot, jotka ovat tuotteistettavis-
sa.  

Kolmanneksi on ympäristön käyttöarvo ihmiselle eli ihmiskeskeinen lähestymistapa, jossa 
ihminen on luontoa käyttävänä. Huomattavaa on, että hyötynäkökohdat muuttuvat ajassa. 
Tässä tutkimuksessa ympäristövaikutusten arvioinnin ammattilaisia verrataan erityisesti 
akselilla luontoperustainen - ihmiskeskeinen ympäristökäsitys.  

Tärkeä teoreettinen kysymys on, kuinka ympäristövaikutusten arvioinnin ammattilaisten 
ympäristökäsitys, eli perustavanlaatuinen asenne ympäristöön ja toimet, vaikuttaa ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyn kulkuun. Tähän haetaan vastausta aineistojen analyysin 
jälkeen peilaamalla tuloksia takaisin maailmankuviin ja arvologiikoihin. 
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3.3 Alue- ja yhdyskuntasuunnittelu  
 
Alue- ja yhdyskuntasuunnittelu tarkoittaa paitsi maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta, 
myös kaikkea mutta maantieteellistä aluetta koskevaa suunnittelua osapuolineen ja verkos-
toineen. Suomen perustuslain (731/1999) §2 mukaan ihmisillä on oikeus osallistua ja vai-
kuttaa elinympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen.  
 
Suomessa on maankäytön suunnittelussa kaavahierarkia, joka on kuitenkin vain osa aluei-
den käytön suunnittelusysteemiä. Suunnittelun ja kaavoituksen ristiriitaa on käsitellyt mm. 
Mäntysalo & Nyman (2001) ja Staffans ym. (2008). Kaavahierarkia tarkoittaa valtion, 
maakuntaliittojen ja kuntien – julkisen sektorin – välitöntä maankäytön ohjausta. Erilaiset 
ohjelmat vaikuttavat lisäksi välillisesti alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun. Kaavahierarkiassa 
periaatteena on, että ylemmän tason suunnitelma ohjaa alemman tason suunnitelmaa, mutta 
käytännössä esimerkiksi kaavoituksen eriaikaisuuden ja pitkäkestoisuuden takia tämä voi 
jäädä periaatteen tasolle. Kaavahierarkiassa tarkoituksena on myös ollut, että suunnitelmien 
tarkentuessa suunnittelualue pienenee. Kaavahierarkiaan liittyy niin sanottu julkisen sekto-
rin kaavoitusmonopoli. Mutta ulkoistaminen, projekti-intensiivisyys ja hankekaavat sekä 
maankäyttösopimusten käyttö on muuttanut kaavoitusmonopolin muotoa niin paljon, että se 
ansaitsisi oman tutkimuksensa. 
 
Kaavahierarkia ei ole koko totuus alue- ja yhdyskuntasuunnittelusta, kuten kuvasta 8 voi 
havaita. Kuvassa ovat mukana kansainväliset, esimerkiksi EU:n erilaiset ohjelmat, jotka 
vaikuttavat aluekehitykseen. Julkisen sektorin eri osapuolet toimivat sekä suoraan kaavoi-
tuksessa että välillisesti ohjelmien kautta. Elinkeinoelämällä, mutta myös kolmannen sekto-
rin toimijoilla, voi olla omia alueiden käyttöön liittyviä ei-julkisia suunnitelmiansa globaa-
lista paikalliseen tasoon asti. Näitä voi olla esimerkiksi kaivos- ja metsäteollisuudella ja 
kaupan keskusliikkeillä. Suuri osa suunnitelmista toteutetaan projekteissa, jolloin mukaan 
astuu projektien ympäristövaikutusten arviointimenettely. 
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voidaan puhua myös ympäristösuunnittelusta (environmental planning), jolla tarkoitetaan 
erityisesti kestävän kehityksen päämääriä edistävää aluesuunnittelua.  
 
Kaavoituksella on ennen kaikkea juridinen merkitys ja sen muoto on tarkoin määrätty, siksi 
se voi soveltua huonosti maan käytön suunnitteluun, jossa maahan eli ympäristöön liitetyt 
arvot ja merkitykset ovat monitahoisia ja suunnittelun laatu ei useinkaan ole rahalla mitat-
tavissa. Kaavoitus muodostuu hyvän suunnittelun esteeksi, jos hallintasuhteet eli valta-
asetelmat sanelevat maankäyttöpäätöksiä ja tämä aiheuttaa ongelmia ympäristönkäytössä. 
(Mäntysalo & Nyman 2001). Lisähaasteena kentässä on eri osapuolet (stakeholders) ja nii-
den tunnistaminen. Maahan eli ympäristöön liitetyt arvot ja merkitykset ovat erilaisia eri 
ryhmillä.  
 
Koska alue- ja yhdyskuntasuunnittelu on paljon muutakin kuin kaavoitusta, kaavoituksen 
ympäristövaikutusten arvioinnin ja hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin integroi-
minen on suuri haaste (mm. Swensen 2004, Haapanala 2010). 
 
Perinteisesti maankäytön suunnittelun prosessin on ajateltu alkavan ihannetilanteessa jo 
politiikkavaiheessa: arvokeskustelua käydään eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. 
Kaavoitusvaiheessa vertaillaan vaihtoehtoisia maankäyttömuotoja ja niistä aiheutuvia vai-
kutuksia. Hankkeen toteuttamisvaiheessa eri vaihtoehtojen vaikutukset selvitetään yksityis-
kohtaisesti. (Kasanko ym. 1995). Käytännössä kuvan 9 vaiheet ja toimijat eivät toimi kro-
nologisesti tai hierarkkisessa järjestyksessä, vaan samanaikaisesti ja verkostomaisesti. Tä-
mä tutkimus osaltaan selventää tätä periaatteen ja todellisuuden ristiriitaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 9. Alueella vaikuttava suunnittelun prosessi. Aluesuunnittelun prosessin kolme vai-
hetta (muokattu Ozbekhan 1969; Viitala 1999); lisättynä Väyrysen ja Smedsin (2009) pro-
sessinäkökulman esiintuomilla rakentamisen ja käytön vaiheilla. Yhteydet eri vaiheiden 
välillä eivät ole saumattomia, mutta vaikka vaiheiden välillä ei olekaan tietoisesti määritel-
tyä kytköstä, kyse on jatkuvasta prosessista.  
 

Arvokeskustelu; päättäjien arvot, eri osapuolten osallis-
tuminen ja keskustelu. Hyötynäkökohdat vai itseisarvot  

Kehittämisen ohjelmointi kuten aluetta koskevat ohjelmat 
ja maakuntakaavoitus  

Toteuttamisen suunnittelu kuten asemakaavoitus, YVA 
ja Natura-arvioinnit osallistumismenettelyineen  

Rakennussuunnittelu ja rakentaminen lupineen 

Käyttöönotto ja ylläpito 
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Alue- ja yhdyskuntasuunnittelun prosessin eri vaiheissa vaikuttavat erilaiset arvologiikat. 
Arvokeskustelun vaiheessa tehdään valinta luonnon itseisarvon tai hyötynäkökohtien arvo-
logiikan välillä, eri ryhmien lobatessa kansanedustajia tai johtavia viranhaltijoita (vrt. Viita-
la 1999). Kehittämisen ohjelmoinnin (ennen puhuttiin strategisen suunnittelun-) vaiheessa 
käyttöarvo on vallitseva teema, budjetoinnin ja kaavoituksen tullessa kuvaan mukaan (vrt. 
Viitala 1999). Toteuttamisen suunnittelun vaiheessa kaikki arvologiikat ovat läsnä, sillä 
samalla kun toimialan työntekijät viimeistelevät projektiensa toteutussuunnitelmia, eri in-
tressiryhmät ovat mukana osallistumismenettelyn kautta. Toteuttamisen suunnittelun vai-
heessa alueella voidaan myös tutkia ympäristön vaihtoarvoa tekemällä esimerkiksi ympä-
ristön arvostamisen mittauksia ympäristötaloustieteellisellä ehdollisen arvottamisen mene-
telmällä (ks. Pouta & Rekola 2000) tai puhumalla ympäristövaikutusten kompensaatioista 
(mm. Ketola ym. 2009). 

Ympäristövaikutusten arviointi projekteissa sijoittuu alue- ja yhdyskuntasuunnittelun laa-
jassa kuvassa toteuttamisen suunnitteluun kuuluvaksi. Tämä tekee kommunikaation merki-
tyksestä entistäkin suuremman. Projekteissa, joissa tehdään ympäristövaikutusten arviointi, 
kaikki arvologiikat ovat läsnä ja konfliktien kärjistyminen erilaisten arvolähtökohtien takia 
helppoa. Toiset kaavoitushankkeet tai projektit herättävät suurta vastustusta ja toiset eivät. 
Vastustuksen pienentämisessä tärkeä menetelmä on osallistuva suunnittelu. Hankkeen on-
nistumiselle on ensiarvoisen tärkeää, että sillä on paikallinen tuki (mm. Alkan ym. 2009).   
 
Sen jälkeen, kun kestävän kehityksen velvoite on tullut kaikkiin alue- ja yhdyskuntasuun-
nittelun ohjeisiin, sen näkyvin sovellus on ollut erilaisten indikaattorien ja listojen esittely. 
Indikaattoriohjauksen tuloksena voidaan saada toimintaa, jossa yritetään muokata indikaat-
toreita. Vaarana on, että kestävän kehityksen velvoite vain palauttaa alue- ja yhdyskunta-
suunnitteluun välineellisen rationaalisuuden vallan. Kuitenkin kestävän kehityksen määri-
telmä ei puhu indikaattoreista, vaan tulevista sukupolvista – se osoittaa selvästi osapuo-
liajattelun suuntaan. (Viitala 1999) 

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999) mukaan suunnittelun tavoitteena on turvata jokaisen 
osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, 
asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. 
Eri toimijat alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa toimivat erilailla projekti-intensiivisesti ja 
erilaisissa verkostoissa. Projekti-intensiivisyyteen kuuluu ryhmittymien tai organisaatioiden 
väliaikaisuus, ja tämä aiheuttaa haasteita luottamuksen ja kommunikaation syntymiselle.  

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999) mukaan kaavan laatijan on oltava pätevä tehtävään. 
Yhteiskunnan muutos ja esimerkiksi ilmastonmuutos asettavat alue- ja yhdyskuntasuunnit-
telulle ja sitä tekeville ammattilaisille uusia haasteita. Substanssi- eli suunnittelun sisällön 
haasteen lisäksi ammattilaisten tulisi hahmottaa kuinka kaava tai ympäristövaikutusten ar-
viointia vaativa projekti on – kaikessa väliaikaisuudessaan – osa jatkuvaa alue- ja yhdys-
kuntasuunnittelun prosessia. Kaava tai ympäristövaikutusten arviointi ei ole vain mitatta-
vuutta palveleva työkalu. On osattava erottaa maankäytön suunnittelu ja organisointi kaa-
voituksen oikeudellisia ja mitattavia vaatimuksia palvelevista toimista. 

Kaavoittajat ovat alue- ja yhdyskuntasuunnittelun keskeisiä toimijoita. Kyse ei ole yhtenäi-
sestä ammattikunnasta, jolla olisi tietty koulutustausta, vaan muutoksessa olleesta ja olevas-
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ta professiosta. Kaavoittajaprofessiosta on kirjoittanut mm. Davidoff (1996) ja Puustinen 
(2006). Foresterin (1996) mukaan kaavoittajat ovat käytännön arvovalintojen tekijöitä, sillä 
he tekevät joka päivä töitä eettisten valintojen kanssa: mikä on tärkeää ja merkityksellistä ja 
miksi. Kaikesta ei ole mahdollista saada tarkkaa tietoa, joten kuinka tehdä oikeita painotuk-
sia rajallisessa ajassa ja rajallisella tietämyksellä ja resursseilla. Aluesuunnittelun ammatti-
laisten täytyy reagoida nopeasti konflikteihin ja palvella sekä kunnianhimoisia valtuutettuja 
että vaativia paikallisia asukkaita. Kaavoittajat eivät kuitenkaan ole yksin tekemässä alue- 
ja yhdyskuntasuunnittelua vrt. kuva 8.  
 
Paikkatietoa eli koordinaatteihin liitettyä absoluuttisen maailmankuvan tietoa käytetään 
kaavoituksessa ja muussa aluesuunnittelussa ilmiselvästi mm. korkeusmalleihin, luontoar-
voihin, maaston ominaisuuksiin ja liikenteeseen liittyen. Myös väestöön ja asutukseen liit-
tyviä tietoja kerätään ja tarkastellaan paikkatietoina suunnittelun yhteydessä. Asukkaiden 
kokemusperäistä tietoa voidaan kerätä paikkatietona, mutta kokemusperäisen tiedon ke-
rääminen ei ole vielä vakavoitunut osa aluesuunnittelun käytäntöjä. Kuitenkin elin- ja 
asuinympäristön laatuun liittyvän paikkatiedon kerääminen on täysin mahdollista ks. Kyttä 
ym. (2009).   
 
Absoluuttisen tiedon lisäksi vuorovaikutus on tärkeää, näkemykset ovat kehittyneet kom-
munikatiivisesta suunnitteluteoriasta verkostomaiseen toimintamalliin. Verkostomainen 
lähestymistapa on tapa vastata aluesuunnittelun ja kaavoituksen kankeutta ja hitautta esiin 
tuovaan kritiikkiin ja joustavuuden vaatimukseen. Verkostomaisen aluesuunnittelun yksi 
tapa on esimerkiksi kumppanuutta tukeva 4P: Public, private, people partnerships ja julki-
sen sektorin tilaaja-tuottaja -mallit (Staffans ym. 2009).  
 
Paikallisuuden on oltava läpileikkaava tekijä kaikessa alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa 
niin sisällöllisesti kuin osallistumismielessä. Osallistumismenettelyasiakirjan kirjoittaminen 
ja minimivaatimusten täyttäminen ei vielä ole paikallisuuden korostamista. Kontekstiherk-
kyyttä ei voi tarpeeksi korostaa, sillä absoluuttinen tieto alueesta on vain yksi kolmesta ta-
vasta mieltää alue.  
 
Nykyinen kaavoitusprosessi ja maankäytön suunnittelu toimii parhaiten silloin, kun kaa-
voittaja, eli yleis- ja asemakaavoituksessa kunta tai kaupunki, omistaa kaavoitettavan alu-
een ja on selkeästi prosessinomistaja. Näin ei kuitenkaan useimmissa tapauksissa ole asia, 
vaan alueet ovat jo pääosin käytössä ja maanomistajuus ja toiminnot ovat laajalla verkoston 
hallinnassa. Maanhankintapolitiikka ei siis ole automaattinen vastaus kaavoituksen hitau-
teen, tai edes kaavoituksen ja toteutuksen välisen yhteyden parantamiseen. (Staffans ym. 
2009)  
 
Kuten suurissa hankkeissa, joissa tehdään ympäristövaikutusten arviointia, kaavoituksessa 
ongelmallisinta julkisen ja yksityisen yhteistyö on silloin, kun mukana on aktiivinen yksi-
tyinen toimija. Maanomistaja voi solmia yhteistyösopimuksia konsulttien ja rakennusliik-
keiden kanssa. Julkisen sektorin valmistelu- ja päätöksentekoprosessi etenee tässäkin tilan-
teessa lainmukaisin vaihein, usein hitaasti. Aivan kuten hanke ja hankkeelle tehtävä ympä-
ristövaikutusten arviointi, rinnalla kulkee yksityisen toimijan saman asian kanssa tekemi-
sissä oleva prosessi, ja näiden kahden prosessin kytkeytyminen toisiinsa on nykyisessä käy-
tännössä osin epäselvää ja aina haasteellista. Toisaalta Staffansin ym. (2009) mukaan yksi-
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tyisen toimijan aktiivinen mukanaolo kaavaprosessissa voi vähentää kaavoituksen ja toteu-
tuksen epäjatkuvuutta. Kumppanuuskaavoitus vaatii kuitenkin roolien selkeyttä ja aivan 
perustavanlaatuisesti prosessien selkeämpää määrittelyä toisiinsa. Kaavoittajista intressi-
ryhmien edunajajana on kirjoittanut mm. Davidoff (1996). 
 
Prosessinäkökulmassa aluetta ja sen suunnittelua tarkastellaan keskustelun käynnistymises-
tä toteutukseen. Edellä mainittuja paikkatietoa, toimijoita, vuorovaikutusta ja paikallisuus-
aspektia voidaan kaikkia tarkastella prosessissa. Itse asiassa elinkaari- ja laatunäkökulmasta 
katsottuna alue- ja yhdyskuntasuunnittelun prosessia pitää tarkastella myös käyttöönoton 
jälkeen.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, 
että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, talou-
dellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Kuinka tavoitteiden saavuttami-
nen tai rakentamisen laadunvarmistus käytännössä toteutuu, on lupien varassa. Ympäristö-
lupaviranomainen tarkistaa, että hanke on kaavan ja säännösten mukainen ja haittojen eh-
käisyyn ja vähentämiseen on pätevä suunnitelma ja seurantasuunnitelma. Sitä, ovatko 
suunnitelmat arvokeskustelun ja strategisten suunnitelmien mukaisia, ei lupaviranomainen 
voi valvoa, vaan sitä varten pitää olla muita tapoja. Jo hankkeen tai kaavan ideointivaihees-
sa toimijoiden tulisi osoittaa, että he tuntevat alueen visiota tai ovat olleet mukana eri toimi-
joiden arvokeskustelussa – ja aikovat edistää kestävää kehitystä.  
 
Paikallisen tiedon saaminen osaksi alue- ja yhdyskuntasuunnittelua on käytännössä eri kaa-
vojen ja vaikutusarviointien lakisääteisten osallistumismenettelyiden varassa. Tiedon todel-
lista siirtymistä tai vaikuttavuutta ei varmisteta. Sosiaalinen media ja verkostoituminen ja 
vaikuttamisen muuttuminen saattaa hyvinkin vaikuttaa alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun 
vielä arvaamattomilla tavoilla.  
 
Vaikka aluesuunnittelun viranomaisohjausta ja sen tarpeellisuutta on kyseenalaistettu, juuri 
paikallisella tasolla aluesuunnittelulla on parhaat mahdollisuudet edistää kestävää kehitystä 
(Tynkkynen 2006). Kestävän kehityksen tavoittelu on noussut viime vuosikymmeninä maa-
ilmanlaajuisesti yhdeksi keskeisimmiksi haasteiksi. Aluesuunnittelulla on kestävän kehi-
tyksen edistämisessä keskeinen rooli, sillä aluesuunnittelussa, alueella, monien metatason 
tavoitteiden on mahdollista konkretisoitua. Alueella, paikallisella tasolla myös konkretisoi-
tuvat kestävän kehityksen väistämättömät konfliktit, ympäristön tilan turvaaminen sosiaa-
listen ja taloudellisten tarpeiden ristipaineessa (ks. Tynkkynen 2006).  
  

3.4 Laatu alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa  
 
Laatu on monitieteinen käsite, se tarkoittaa yksinkertaisesti asetettujen vaatimusten mukai-
suutta. Käytännössä kuitenkin laatuun liittyy korkeatasoisuuden käsite, että asia tuo tarvit-
sijalleen arvoa. Laatu koskee koko prosessia, jolla asia saadaan aikaan, sekä sen välitöntä 
ympäristöä. Laatuajatteluun liittyvät myös ajatukset prosesseista, ja että prosessilla on 
”omistaja” eli vastaava ihminen, asianomistaja. (Lillrank 1998) 
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Aluesuunnittelun prosessimainen luonne ymmärrettiin jo 1960-luvulla. Suunnittelu on sys-
teemi, jolla tarkoitetaan kaupunki- ja aluesuunnittelua ja systeemiin liittyy sen kontrollointi, 
tai kontrolloinnin keinojen etsiminen. Kontrollin avulla voidaan havaita vaikutuksia ja 
kuinka paljon tarvitaan prosessin myöhempää muokkausta. Jo 1960-luvulta on peräisin 
myös vaihtoehtojen ottaminen mukaan aluesuunnitteluun. (Hall 1992)   
 
Prosessilla voidaan tarkoittaa joko toistuvuutta tai tapahtumien virtaa eli sekvenssiä. Alue- 
ja yhdyskuntasuunnittelussa prosessia kannattaa ajatella tapahtumien virtana, sillä jokainen 
alue on erilainen ajassa ja paikassa. Toki aluesuunnittelussakin voidaan tunnistaa toistuvia 
työvaiheita, kuten pohjakartan laatiminen tai päivittäminen, käytettävien ohjelmistojen 
käyttäminen tarkoituksenmukaisesti, kuinka järjestetään yleisötilaisuus jne, mutta tähän 
toistettavuuden parantamiseen ei keskitytä tässä kappaleessa. Ympäristövaikutusten arvi-
ointi puolestaan edustaa nykyistä projektimaista aluesuunnittelua, ja sen laadukkuus tai laa-
tuongelmat ilmentävät laajemmin projekteissa toteutettavan aluesuunnittelun ongelmia.  
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä - sekä kaavoituksessa että projekteissa - arvi-
ointiselostuksen tekijöiden puolueettomuus, asiantuntijuus ja käytettyjen menetelmien 
asianmukaisuus ovat kytköksissä arviointiselostuksen ja koko menettelyn laatuun. Projek-
teissa laadunvalvontaprosessi sisältää kansalaisten kuulemisen sekä ohjelma- eli suunnitel-
mavaiheessa sekä arviointiselostuksen valmistuttua. Ennen kaikkea laadunvalvojana toimii 
kuitenkin yhteysviranomainen, jonka on lausuttava menettelyn, sen tekijöiden ja selostuk-
sen riittävyydestä omassa lausunnossaan. Laadunvalvontamekanismissa on mukana myös 
mahdollinen yhteysviranomaisen antama neuvotteluohjaus ja mahdollisesti toimivan ohja-
usryhmän antama ohjaus.  
 
Alue- ja yhdyskuntasuunnittelun prosesseissa on epäjatkuvuuksia, esimerkiksi ympäristö-
vaikutusten arvioinneilla on vain ohut yhteys ympäristölupamenettelyihin ja toteuttamisen 
suunnittelusta on vain ohut yhteys rakennussuunnitteluun. Väyrysen ja Smedsin (2009) 
mukaan aluesuunnittelun ja toteutuksen prosessin saumattomuuden esteitä ilmenee myös 
kun visio ei ohjaa toteutusta: kaavoituksen tavoitteet välittyvät toteutukseen asemakaavan 
avulla, mutta kaavan todellisille toteuttajaosapuolille asemakaava määrää vain alueiden ra-
jaukset, käyttötarkoitukset ja kvantitatiivisen rajaukset kuten kerrosalan määrän. Yksityis-
kohtaisemmat ohjeet, kuten lähiympäristösuunnitelmat, ovat ohjeellisia, joten jos niitä ei 
vapaaehtoisesti noudateta, ei rakennusvalvontaviranomainen voi niitä vaatia. 
 
Toiseksi Väyrysen ja Smedsin (2009) mukaan tiedonsiirrossa on katkoksia: Toimijoiden 
verkosto muuttuu prosessin eri vaiheissa, erityisesti asemakaavan valmistumisvaiheessa on 
saumakohta, jossa viranomais- ja lautakuntatoimijat ja konsultit vaihtuvat, naapuruston 
osallistumisvaikutus vähenee ja rakentajat vasta alkavat kiinnostua alueesta. Rakentamisen 
päätyttyä toimijat taas vaihtuvat asukkaisiin, taloyhtiöihin ja isännöitsijöihin. Uudet toimi-
jat tulevat mukaan prosessiin käytännössä ilman minkäänlaista yhteyttä aiempiin toimijoi-
hin ja prosessin aiemmissa vaiheissa kertynyt tieto siirtyy heikosti seuraavaan vaiheeseen. 
Kaiken lisäksi prosessi ei ulotu käyttövaiheeseen: Käyttäjien tyytyväisyyden kannalta – jota 
yhdenlaisena laatukriteerinäkin voisi pitää – olisi hyväksi nähdä käyttöönotto- ja ylläpito-
vaiheet osana aluesuunnittelun prosessia. Nyt näin ei käytännössä ole, sillä suunnittelu- ja 
rakentajaosapuolien kannalta prosessi päättyy rakennusten valmistumiseen.  
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Aluesuunnittelun laadulla voidaan yksinkertaisimmillaan tarkoittaa fyysisen ympäristön 
laatua, sen parantamista ja haittojen vähentämistä, jolloin prosessin laatua ei painoteta. Si-
sältöteoriat ovat epämuodikkaita tämän päivän alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa, mutta 
koska asiat ja ismit tapaavat olla syklisiä, niihinkin epäilemättä palataan, esimerkiksi 
ekosysteemipalveluiden muodossa. 
 
On olemassa syy, miksi julkinen, ei yksityinen sektori ohjaa ympäristö- ja maankäyttöasioi-
ta. Ohjauksen hyöty kiertyy yhteisen hyvän ja kestävän kehityksen arvojen ympärille: hal-
van energian ja halpojen luonnonvarojen maailmassa kestävä kehitys ei ole lyhyellä täh-
täimellä kannattavaa ja BAT (best available technology) on liian kallista. Uskotaan, että 
julkisessa ohjauksessa tulee tehdyksi eettisempiä valintoja ja sitä kautta korkeatasoisempaa, 
ympäristöasiat huomioon ottavaa aluesuunnittelua. (Lillrank 1998) 
 
Rationaalisen, yhtenäissuunnittelua painottavan aluesuunnittelun kultakautena pyrkimystä 
kokonaisvaltaiseen yhtenäissuunnitteluun pidettiin samalla pyrkimyksenä suunnittelun laa-
tuun. Kuitenkin rationaalisuus on joutunut aina alistumaan vallalle, ja mitä enemmän val-
taa, sitä vähemmän rationaalisuutta. Tehtyjä päätöksiä on pikemmin jälkikäteen pyritty se-
littämään rationaalisiksi (Kosonen 1999). Rationaalisen suunnittelun tie on liian ahdas. Yh-
teiskunta on niin hajautunut ja marginalisoitunut, ja erilaisten ryhmien intressit ja mielipi-
teet ovat niin erilaisia, että ei ole mahdollista yhdistää niitä siten, että aluesuunnittelu edis-
täisi kaikkien asiaa (Jauhiainen & Niemenmaa 2006).  
 
Viranomais-alais -suhteessa laatuunkin voi viranomainen vaikuttaa kahdella perinteisellä 
systeemin kontrollointikeinolla: julkisten investointien suuntaamisella sekä toimintojen ra-
joittamisella eli sääntelyllä (Hall 1992). Ongelmana tässä on luonnollisestikin kaikki ratio-
naalisen suunnittelun perinteeseen sopivat kritiikit: suunnittelu on moniäänistä, moniarvois-
ta ja sillä on usein monia päämääriä. Normiohjaus sopii huonosti tähän. 
 
Alue- ja yhdyskuntasuunnittelun laatua voidaan lähestyä myös epäonnistumisten kautta – 
mitkä asiat ovat johtaneet tai edesauttaneet ns. suunnittelukatastrofeja, millä ei tarkoiteta 
kenenkään yksittäisen ihmisen, esimerkiksi arkkitehdin, virheestä johtuvaa epäonnistumis-
ta, vaan jossa suuri joukko ihmisiä on osunut harhaan ja lopputulos on huono. Epäonnistu-
neet projektit kiinnostavat tässä tutkimuksessa valittujen tutkimuskysymysten ja  
-menetelmien takia. Suunnittelun epäonnistumisia ja epävarmuustekijöitä on tutkinut mm. 
Hall (1980).  
 
Aluesuunnittelussa on kyse epävarmuuden sietämisestä ja päätösten tekemisestä epävar-
muudessa, riskin ottamisesta. Hall (1980) nostaa esiin riskeistä etenkin kontekstin muuttu-
misen. Luonnonolot, organisaatiot, intressiryhmät ja lainsäätäjät muuttavat toimintaympä-
ristöä.  Demokraattinen poliittinen ympäristö on lähtökohtaisesti epästabiili. Toiseksi pro-
jektin aikana arvot voivat muuttua; arvojen pohjalta tehtävät ratkaisut muuttuvat ajassa ja 
edellinen sukupolvi on tehnyt omat ratkaisunsa, joiden kanssa nykyinen, arvoiltaan erilai-
sen sukupolven täytyy tulla toimeen. Lisäksi eri sidosryhmillä on eri arvot. Riskejä projek-
teille aiheuttavat myös ennusteet ja niiden epävarmuus. Kaikki ennusteet, myös esimerkiksi 
ilmastonmuutosennusteet ovat kaikki epävarmoja ja muuttuvia. Niitä voi ja pitää käyttää, 
mutta suunnittelussa on huomioitava, että osa projektioista on aina vääriä. (Hall 1980) 
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Lisäksi säännönmukaisesti ennusteissa on aliarvioitu teknologian kehittymisen tuomia edis-
tysaskeleita, esimerkiksi melun vähentämisessä. Suuren riskin suunnittelun laadulle aiheut-
taa aika: riski kasvaa, mitä pidempi viivästys on päätöksen ja toteutuksen välillä. Kaikkein 
suurin riski on kuitenkin siinä, että parasta vaihtoehtoa ei ole otettu mukaan vaihtoehtotar-
kasteluun suunnittelun alkuvaiheessa. Se on voinut unohtua, tai esimerkiksi maanomis-
tusolot sanelevat aluesuunnittelua. Tässä laadunvarmistajana toimivat lukeva ja ajatteleva 
yleisö sekä media, jotka voivat paljastaa ilmiselvimmät katkot ja virheet. (Hall 1980) 
 
Ammattilaisten väliset tiedonkulun katkokset voivat aiheuttaa vakavaa haittaa ja virheitä. 
Salaliittoteorioiden sijaan pitääkin katsoa henkilökemioita. Myös yksisilmäinen usko asian-
tuntijoihin voi johtaa ongelmiin. Suurille suunnittelun epäonnistumisille on syynsä ja seli-
tyksensä, mutta ei läheskään niin montaa kuin luulemme. Vaaranpaikkojen tunnistamiseksi 
maankäyttöprojektissa pitääkin kysyä 1) kuka maksaa 2) kuka hyötyy 3) kuka päättää. 
Suunnittelun päätöksenteon triangeli on kuvassa 10. (Hall 1980) 
 
 
 
        Yhteisö 
 
    
 
 
 
Poliitikot  Viranomaiset 
 
 
Kuva 10. Suunnittelun päätöksenteon triangeli Hallin (1980) mukaan. Vaaranpaikkojen 
tunnistamiseksi maankäyttöprojektissa pitää kysyä 1) kuka maksaa 2) kuka hyötyy 3) kuka 
päättää. 
 
 
Alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa on olemassa osaoptimoinnin vaara, mikäli painotetaan 
lyhyen tähtäimen kasvua tai muuta hyötyä, ratkaisu voi olla muilta osin tai pitkällä täh-
täimellä epäonnistunut. Kyse on, miten paljon aluesuunnittelussa ja päätöksenteossa suvai-
taan riskiä. Hallin (1980) mukaan yhteiskunnan näkemys riskeistä, ja kuinka paljon ollaan 
halukkaita ottamaan riskiä, riippuu yhteiskunnan yleisestä optimismista tai pessimismistä 
tulevaisuuden odotuksista.  
 
Luottamusindikaattoreita seurataan Suomessakin, ks. esimerkiksi EK-Talous-Luottamus-
indikaattorit (2011) ja Suomen virallisessa tilastossa Kuluttajabarometri (2011) (kuva 11). 
Kun luottamusindikaattorit ovat matalalla eli tulevaisuuteen suhtaudutaan pessimistisesti, 
aluesuunnittelussakin saatetaan pelata ns. varman päälle, jolloin osaoptimoinnin ja viiväs-
tymisen kasvaa. Kun luottamusindikaattorit ovat korkealla ja tulevaisuuteen suhtaudutaan 
optimistisesti, riskiäkin suvaitaan paremmin. Tässä tutkimuksessa tapauksina mukana ole-
vat projektit ovat käynnistäneet ympäristövaikutusten arviointimenettelynsä 2004 (Tahko) 
ja 2006 (Kurkisuo), jolloin kuluttajabarometrin mukainen luottamus on ollut keskiarvoa 
matalampi, mutta kuitenkin noususuunnassa. Yhteysviranomaisen lausunto on niistä annet-
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tu 2007 (Tahko), joka on ollut ennätyksellisen optimismin aikaa ja Kurkisuosta 2008, jol-
loin luottamus oli vielä korkealla, mutta jyrkässä laskussa. Kumpikin hanke tosin on ollut 
vireillä jo paljon ennen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.  
 

 
 
Kuva 11. Kuluttajien luottamusindikaattori 2000-2012. (Lähde: Kuluttajabarometri 2011, 
SVT). Kuinka paljon projekteissa ollaan halukkaita ottamaan riskiä, riippuu Hallin (1980) 
mukaan yhteiskunnan yleisestä optimismista ja tulevaisuuden odotuksista. Kun luotta-
musindikaattorit ovat matalalla, osaoptimoinnin ja viivästymisen riski kasvaa. 
 
 
Suunnittelua ja päätöksiä joudutaan tekemään epävarmuudessa. Projekteihin oleellisesti 
kuuluvat päätöksentekopisteet ja go / no go -hetket eivät ole haitallisia, kun ne adoptoidaan 
myös alueiden käytön suunnitteluun. Projektimainen aluesuunnittelu ei ole pahasta, vain 
yhtenäissuunnittelun perinteestä nouseva kaipaus täydellisen rationaaliseen suunnitteluun 
on voinut aiheuttaa varautuneisuutta projekteissa tapahtuvaa alueiden käytön suunnittelua 
kohtaan.  
 
Suuriin projekteihin liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely on oma prosessinsa ja 
vaikuttaa alueeseen. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on konkreettinen esimerkki, 
kuinka aluesuunnittelun laatua on pyritty parantamaan. YVA tuo alue- ja yhdyskuntasuun-
nitteluun lisäarvoa. Se tuo paitsi teknisesti ja sisällöllisesti paljon lisää tietoa alueesta ja sen 
ympäristöoloista, toimii laajemman prosessin laatutakuuna.  
 
Virkamiehen antamia lausuntoja voidaan tarkastella kriittisesti.  YVA-laki määrää, että yh-
teysviranomainen antaa lausunnon arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä, ja että viran-
omainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastetta-
vaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen 
siitä antaman lausunnon.  
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Selostuksesta annettu lausunto on siis merkittävä laatumekanismi ja tärkeä suunnittelun 
etenemiselle eli alue- ja yhdyskuntasuunnittelun prosessille. Se on kaikkein merkittävin vä-
line, jolla päästään kiinni itse prosessiin pelkän arviointiselostuksen laadun tutkimisen si-
jaan. Yhteysviranomaisen lausuntoihin luottamisella on tietenkin puutteensa, etenkin se, 
että ne perustuvat pääosin arviointiselostuksen tarjoilemaan tietoon. Kriittistä on myös, 
voidaanko luottaa lausunnon antavan viranomaisen ammattitaitoon ja ammatillisuuteen. 
Monissa maissa lausunnon antaa paneeli. Paneelissa harvemmin kuitenkin on mukana tek-
niikan asiantuntemusta, mikä voi vaikeuttaa kovin teknisten ratkaisujen arvioimista kysees-
sä olevassa hankkeessa. (Fuller 1999)  
 
Koska yhteysviranomaisen lausunnolla on suuri merkitys laadulle ja hankkeen etenemisel-
le, sen laatimisen pitäisi olla systemaattista. Suomalaisessa käytännössä lausunnon antaa 
yksi viranomainen yhteysviranomaisen edustajana ja alueellisen ympäristökeskuksen, ny-
kyään ELY-keskuksen muilla virkamiehillä ja asiantuntijoilla voi olla vain hyvin rajallisesti 
aikaa lukea arviointiselostuksia varsinaisen lausunnonantajan tueksi. Osassa ELY-
keskuksia viranomaisen tukeva voi olla sisäinen asiantuntijatiimi. 
 
Hankkeesta vastaavan projektipäällikön vastuulla on paljon arvioinnin laadusta. Mikäli pro-
jektipäällikkö osaa olla aktiivinen menettelyn haarukointi- ja tutkimusvaiheissa suhteessa 
muihin osapuoliin, kuten viranomaisiin ja kansalaisiin, se parantaa Fullerin (1999) mukaan 
koko hankkeen kustannustehokkuutta. Lisäksi, mitä aikaisemmassa vaiheessa YVA astuu 
hankkeeseen mukaan, sitä paremmin se pystyy vaikuttamaan projektin maantieteelliseen 
sijaintiin. Tällöin Hallin (1980) peräänkuuluttama paras vaihtoehto saattaa tulla mukaan 
vaihtoehtotarkasteluun. 
 
Arviointivaiheessa kaikkien ammattilaisten täytyy olla perehdytettyjä, tietoisia tavoitteista 
ja osaavia. Arviointiselostuksen laadusta huolehtiminen ei ole ulkopuolisen konsultin vas-
tuulla, vaan hankkeen toteuttajan. Projektipäällikön rooli on tässäkin erittäin tärkeä, jotta 
hän tai valitsemansa konsultti saa koottua osaavan tiimin, koordinoidessaan monitieteistä 
lähestymistapaa tutkimuksiin ja huolehtiessaan monikanavaisesta, ymmärrettävästä viestin-
nästä sekä ylöspäin että ei-spesialisteille, esimerkiksi eri intressiryhmille. Näillä kaikilla on 
merkitystä projektin etenemiseen ja vaikutusarvioinnin laatuun, mutta ne antavat myös tär-
keää tietoa haittojen vähentämismahdollisuuksista ja tietoa mahdollisten kompensaatioiden 
suunnitteluun. 
 
Mikäli prosessi on tehokas ja määritelty, se todennäköisesti antaa hankkeesta vastaavalle, 
mutta myös yleisölle parhaat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten ympäristöasiat otetaan 
projektissa huomioon. Prosessin tehokkuus tarkoittaa myös sitä, että aikarajoissa pysytään 
ja julkisia varoja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Vastuiden määrittäminen paran-
taa välillisesti heikkouksista oppimista ja niiden korjaamista jatkuvan parantamisen logii-
kalla. (Fuller 1999) 

Yksi keino lähestyä laatua voisi olla luettelo asioista tai indikaattoreista, jotka täytyy arvi-
ointiselostuksesta löytyä. Korkeatasoisuutta ei kuitenkaan takaa, että kaikki YVA-
asetuksessa mainitut kohdat on mainittu arviointiselostuksessa. Mekanistisen luettelon si-
jasta ympäristövaikutusten arvioinnin tai laajemmin alue- ja yhdyskuntasuunnittelun laatua 
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pitää tarkastella paljon listaamista monipuolisemmin.  Selostuksen laadukkuuden sijaan 
täytyy tarkastella prosessin laatua. 

Mm. Hokkanen ja Kojo (2003) ja Barker & Woods (1999) ovat todenneet, että ympäristö-
vaikutusten arviointien laatu on vaihtelevaa. Ympäristövaikutusten arvioinnin vaikutuksia 
päätöksentekoon on tutkittu tapaustutkimuksien kautta. Hokkasen & Kojon (2003) tutki-
muksessa todettiin, että hankevastaavan rooli on erittäin merkittävä. Monesti jo siinä vai-
heessa, kun virallinen YVA-menettely käynnistyy, hankkeesta vastaava esittelee toimijoille 
vain hyvin rajatun määrän vaihtoehtoja, ja vaikutusten arviointi ei itseasiassa enää vaikuta 
vaihtoehtojen muotoutumiseen. Selostuksen kirjoittaja saattaa sen sijaan yrittää vaikuttaa 
päätöksentekoon esimerkiksi toteamalla jonkin vaihtoehdon liian kalliiksi. Lisäksi YVA-
viranomainen nostaa lausunnossaan esiin tietynlaisten arvostusten huomioinnin. (Hokkanen 
& Kojo 2003).  

Reliabiliteetilla tarkoitetaan sisäistä johdonmukaisuutta ja mittarien pysyvyyttä ja johdon-
mukaisuutta. Toisaalta validiteetilla tarkoitetaan kuinka hyvin menetelmä mittaa mitatta-
vaksi aiottua ilmiötä. Tämä voidaan taas jakaa sisällölliseen, rakenteen tai kriteerien validi-
teettiin (Pouta & Rekola 2000). Näin ollen vaikka ympäristövaikutusten arviointi olisi tehty 
johdonmukaisesti ja määriteltyjen kriteerien mukaisesti, se ei takaa että se olisi validi, mi-
käli sisältö ei vastaa tarkoitustaan tai kriteerit eivät vastaa menettelylle annettuja tavoitteita. 
Voidaan erottaa myös muodollinen laatu eli lain ja ohjeistuksen kirjaimen täyttäminen sekä 
sisällön ja tehtyjen tutkimusten huolellisuus. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä – niin kaavoituksessa, projekteissa kuin ohjel-
missakin – pyritään takaamaan riittävä tietopohja aluetta koskevaan päätöksentekoon. Ym-
päristövaikutusten arviointien tutkimuksissa toistuvat sanat laatu, parhaat käytännöt, vai-
kuttavuus, tehokkuus. Vaikka sanat eivät ole täydellisen synonyymejä keskenään, ne kaikki 
viittaavat arvioinnin tarkoitukseen: kuinka varmistetaan, että ympäristövaikutukset tulevat 
huomioiduksi. Ympäristövaikutusten arviointimenettely toteuttaa potentiaalinsa ympäristö-
politiikan välineenä kun menettely on arkipäiväistänyt ympäristöasioiden huomioimista 
kaikessa suunnittelussa. 

Maankäytön suunnittelu ja suurten fyysisten ympäristöä muuttavien hankkeiden suunnittelu 
on lähtökohtaisesti konfliktiherkkää aluetta, joten riman on syytäkin olla korkealla, jotta 
huono ja välinpitämätön suunnittelu ei radikalisoi tavallisia ihmisiä. Myös esimerkiksi kor-
ruptio radikalisoi ihmisiä, joten siksi oikaisu- ja valitusmenettelykäytännöt kaavoituksessa 
ja ympäristöluvissa ovat tärkeitä, vaikka ne hidastavatkin varsinaista projektia. Ne kuuluvat 
projektiin ja viisas projektipäällikkö ottaa sen huomioon.  

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tähtäimen täytyy olla korkealla, ja epäilyt tutkimusten, 
tekijöiden tai arviointiselostuksen objektiivisuuden puutteesta täytyy ottaa erittäin vakavas-
ti. Kyseenalainen objektiivisuus vaarantaa paitsi kyseisen menettelyn laadun, se heikentää 
ympäristövaikutusten arvioinnin yleistä luotettavuutta ja hyväksyttävyyttä. Lisäksi objek-
tiivisuuden kyseenalaisuus voi uhata muidenkin projektipohjaisiksi muuttuneiden suunnit-
telun menettelyjen luotettavuutta. 
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Laadukkaan hanke-YVAn osatekijöitä ovat Fullerin (1999) mukaan laadukas tutkittu tieto 
päätöksentekijöille, kansalaisten osallistumisen mahdollistaminen, kustannus- ja aikatehok-
kuus sekä luotettavat menetelmät, joilla vaikutuksia analysoidaan. Sadler (1996) painottaa, 
että laatu testataan varhaisessa vaiheessa; parantaako ympäristövaikutusten arviointimenet-
tely ympäristönsuojelua. Jälkiviisaus ei ole laatuajattelua, sillä se ei takaa, ettei samoja vir-
heitä tehdä uudelleen. Siksi laatuun pitää päästä käsiksi etupainotteisesti. 
 
Laadukas arviointiselostus ei takaa, että prosessi olisi ollut laadukas. Toisaalta heikosti 
menneestä prosessista ei saa hyvää arviointiselostusta, toteaa mm. Fuller (1999). Yksityis-
kohtien sijaan pitäisi kuitenkin keskittyä menettelyiden hyviin käytäntöihin, jotta kaikkien 
vaikutusarviointeja tekevien ammattilaisten oppiminen olisi mahdollista monimutkaisissa 
asioissa ja muuttuvassa kontekstissa.  
 
Pitää katsoa YVA-lain taakse, miksi se on laadittu. Jos lain perimmäinen tarkoitus on kes-
tävän kehityksen edistäminen, ehkä laatukriteeritkin pitää johtaa tästä metatavoitteesta kuin 
yksioikoisesti kansallisesta, muuttuvasta lainsäädännöstä.  
 
Keskittyminen arviointiselostuksien laatuun on osittain ristiriidassa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn prosessinomaisuuden ja prosessin laadun kanssa. Esimerkiksi Hilden 
ym.(1997) on antanut arviointikriteerejä arviointiselostuksien laadun arviointiin, sillä mikä-
li prosessi on avoin ja kriteerit alusta lähtien kaikkien osapuolien tiedossa, selostuksen eli 
asiakirjan laatukriteerit tukevat myös laadukasta prosessia. Tätä puoltaa se, että asiakirjaa 
käytetään myös pitkään virallisen menettelyn jälkeenkin muissa prosesseissa esimerkiksi 
ympäristölupamenettelyssä.  
 
Tarvitaan systemaattista lähestymistapaa kaikilta osapuolilta, ja huomion kiinnittämistä ar-
viointiohjelmaan eli suunnitelmaan, kuinka arviointi tullaan tekemään ja mistä vaihtoeh-
doista. Lisäksi huomio pitää kiinnittää laadukkuutta edesauttaviin tekijöihin, kuten että 
ammattilaisilla on samat, hyvät ohjeet käytössään, heillä on hyvä koulutustausta ja koke-
musta tehtävästä. Ammattilaisilla tulee olla selkeä käsitys ja sitoutuminen ympäristövaiku-
tusten arvioinnin tarkoitukseen: ympäristön suojeluun ja kestävään kehitykseen (Fuller 
1999). Systemaattinen lähestymistapa ei saisi kuitenkaan lukita tai jähmettää prosessia, 
vaan sen tulisi pysyä joustavana ja avoimena.  
 
Barker & Woods (1999) vertailivat eurooppalaisten ympäristövaikutusten arviointiselostus-
ten laatua ja suosittelivat huolellista arviointiohjelmavaihetta, kaikkein suurten projektien 
saattamista vaikutusarvioinnin piiriin (screening), strategisen ympäristövaikutusten arvi-
oinnin hyväksikäyttöä ja laajaa osallistumista. 
 
Toisaalta eri sidosryhmät pitävät laadukkaana ympäristövaikutusten arviointimenettelynä 
erilaisia asioita: hankkeesta vastaavan mielestä laadukkuuden merkki on, että hanke saa lu-
van, ja että menettely on mennyt läpi kustannustehokkaasti. Yhteysviranomainen voi pitää 
korkeatasoisuutena sitä, että menettelyssä on paljastunut jotain, joka estää hankkeen luvan. 
Päätöksentekijöiden ja poliitikkojen ehkä pitäisi katsoa menettelyä objektiivisesti, mutta 
käytännössä he voivat pitää laadukkaana menettelynä sellaista, joka vahvistaa toivottua 
lopputulemaa. Tämä kaikki vahvistaa, että menettelyssä ei ole välttämättä yhtään ns. neut-
raalia osapuolta. (Glasson ym. 1995; Fuller 1999) 



49 
 

 
Ympäristöministeriö on antanut omia ohjeitaan ympäristövaikutusten arviointiin ks. esim. 
Ohjeet… (1998). Kyse on lähinnä muistilapunomaisista ohjeista, joilla on aika vähän teke-
mistä laadunvalvonnan kanssa tai auttavat käytännön ratkaisuissa hektisessä projektiympä-
ristössä vaativissa tilanteissa. Suomen ympäristökeskus ja siellä Söderman (2003) on oh-
jeistanut ja julkaissut käsikirjan luontoselvitysten tekoon ja luontovaikutusten arviointiin.  
 
Hildenin ym (1997) oppaassakin neuvotaan – siis jo 1990-luvulla – että yhteysviranomai-
sella on mahdollisuus lausua, että asiakirja ei ole kelvollinen tulevien lupapäätösten aineis-
tona. Yhteysviranomaisen muut vaihtoehdot selostuksen hylkäämisen lisäksi ovat puuttei-
den ottaminen huomioon lupamenettelyissä ja -ehdoissa sekä puutteiden huomioonottami-
nen seurannassa. 
 
Söderman (2009b) on tutkinut suomalaisia Natura-arviointeja. Toisin kuin projektien ym-
päristövaikutusten arvioinneilla, Natura-arvioinneilla on juridinen laillisuusvaikutus, toisin 
sanoen hanketta tai kaavaa ei saa toteuttaa, mikäli se muuttaa tai vaarantaa merkittävästi 
Naturan suojelemaa elinympäristöä. Luontovaikutuksia arvioidaan Södermanin mukaan 
yleisesti ottaen pintapuolisesti ja riittämättömillä pohjatiedoilla ja aivan liian vähän karttoja 
ja paikkatietoa ja -järjestelmiä apuna käyttäen. Vaikutusalueen rajaukset jätetään tekemättä, 
yhteyttä perusdatan ja johtopäätösten välillä ei ole esitetty ja epäsuoria ja kumulatiivisia 
vaikutuksia ei ole käsitelty läheskään säädösten mukaisesti. Hankkeesta voi olla raportissa 
enemmän tietoa kuin alueesta ja sen erityispiirteistä. Entistä enemmän huomiota pitäisi 
kiinnittää alueeseen, kuin itse kaavaan tai projektiin.  
 
Söderman (2009b) toteaa, että kaavojen yhteydessä laaditut arvioinnit ovat korkeampitasoi-
sia kuin projektien yhteydessä tehdyt. Vaikka arviointien taso on 1997-2005 hieman nous-
sut, projektien yhteydessä tehtyjen Natura-arviointien taso on jopa laskenut 2001-2005.  
 
Alueellisten ympäristökeskusten lausunnot olivat samansuuntaisia tutkijan tekemän raport-
tien laadunarvioinnin kanssa (kuva 12). Tämä tutkimustulos puoltaa taas tässä tutkimukses-
sa tehtyä valintaa luokitella tapauksia mm. yhteysviranomaisen antaman lausunnon tyypin 
mukaan. Yhteysviranomaisen lausunto korreloi arviointiselostuksen todellisen laadun kans-
sa. Toisaalta selostuksen absoluuttista laatutasoa ei ole tarvettakaan tässä tutkimuksessa 
selvittää, sillä viranomaislausunto on sellaisenaan merkittävä laatumekanismi ja se on liitet-
tävä lupahakemuksiin hankkeen edetessä lupaprosessivaiheisiin. Södermanin tutkimuksen 
(2009a) mukaan ympäristökeskusten antamissa lausunnoissa jopa melko heikkotasoiset ar-
vioinnit todettiin riittäviksi. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että tutkijalla on tiukempi näkemys 
korkeatasoisesta arvioinnista, tai että yhteysviranomainen uskoo, että päätöksentekijät 
osaavat tehdä johtopäätöksensä hieman heikompienkin arviointien perusteella. 
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Kuva 12. Södermanin (2009a) laatuindeksi verrattuna alueellisten ympäristökeskusten arvi-
oimaan Natura-arviointien (Appropriate Assessments) soveltuvuuteen. Tutkijan tekemät 
laadunarvioinnin tasot: riittämätön (NI < 0.2), heikko (NI  0.2 < 0.5), kohtuullinen (NI  
0.5 < 0.7) hyvä taso (NI  0.7)  
 
 
Vaikutusten toteaminen ei ole vaikutusten arviointia. Laadukkaassa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyssä vaikutusten merkittävyys tuodaan esiin. Käsitys merkittävyydestä on 
aina subjektiivinen; siksi arvioinnin nimi on juuri arviointi, ei standardi tai ohjauskortti.  
 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa luottamusta ja yhteistyötä vaikeuttaa julkinen sektori – 
yksityissektori -asetelma. Projektitutkimuksessa on todettu luottamuksen tärkeys väliaikai-
sessa projektiorganisaatiossa (mm. Grabher 2002). Virallisen ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelyn asiakirjat ovat julkisia, ja yritykset eivät välttämättä halua kaikkia asioita jul-
kiseksi, sillä asiakirjoja lukevat myös esimerkiksi kilpailijat. Asiakirjat lisäksi säilyvät jul-
kisina, helposti saavutettavina Internetissä vuosia ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
päättymisen jälkeen.   
 
Yhteistoiminta yhteisviranomaisen ja sidosryhmien kanssa ei myöskään täytä luottamuksen 
ja tasavertaisen neuvottelukumppanuuden ensimmäistä vaatimusta, joten pyrkimys avoi-
muuteen on lähtökohtaisesti vaarassa. Tarvitaan rakenteita, jotka vähentävät toimijoiden 
välistä konfliktiherkkyyttä – tämä voisi olla esimerkiksi strukturoitu monialainen ja -
puolinen ohjausryhmä. Toisaalta sääntelyä lisäämällä jäykistetään prosessia ja ihmiset voi-
vat kekseliäästi kiertää sääntöjä.  
 

4 Kvantitatiivinen aineisto ja sen analyysi 

Merkittävänä osana tutkimusta on suomalaisen 2000-luvun ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelyjen kokonaiskuvan hahmottaminen.  



51 
 

Eri ympäristökeskusten alueella on ollut vuosina 2000-2008 hyvin eri määrä päättyneitä 
YVA-menettelyjä. Kaikkiaan päättyneitä menettelyjä näiltä vuosilta tutkittiin 252 kpl (tau-
lukko 2).  

Taulukko 2. Päättyneet ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ympäristökeskuksittain 
vuosina 2000-2008  

Ympäristökeskus kpl % 
Uusimaa 57 22,6 
Lounais-Suomi 31 12,3 
Kaakkois-Suomi 28 11,1 
Länsi-Suomi 27 10,7 
Pohjois-
Pohjanmaa 21 8,3 
Häme 18 7,1 
Pohjois-Savo 16 6,4 
Lappi 13 5,2 
Keski-Suomi 10 4,0 
Pirkanmaa 9 3,6 
Pohjois-Karjala 8 3,2 
Kainuu 8 3,2 
Etelä-Savo 6 2,4 

252 100,0 

 

Tutkimuksen YVA-menettelyt luokiteltiin eri tyyppisten projektien mukaan 12 kategoriaan 
aineistolähtöisesti (taulukko 2).  

Taulukko 2. Ympäristövaikutusten arviointien aineistolähtöiset kategoriat. 

Kategoria kpl % 
jäte (ml. pilaantuneitten maitten kunnostus ja kasaus -hankkeet) 91 36,1 
energia (ml. jätevoimalat, turvetuotannot) 57 22,6 
liikenne 35 13,9 
maa-aineksen otto 14 5,6 
kaivos 13 5,2 
voimajohto 11 4,4 
kemianteollisuus  8 3,2 
vesi 7 2,8 
terästeollisuus  5 2,0 
eläin 4 1,6 
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matkailu 3 1,2 
jätevesi 3 1,2 
metsäteollisuus 1 0,4 

 
252 100,0 

Luokittelu eroaa hieman ympäristökeskusten käyttämästä luokittelusta, jossa esimerkiksi 
erillispäätöksellä tehtävät yksittäiset tapauskohtaiset arviointimenettelyt ovat omana luok-
kanaan. Tässä tutkimuksessa tarkoituksenmukaisempaa on lähestyä hankkeita alalähtöisesti 
mieluummin kuin hallinnollislähtöisesti. 

Aineistolähtöisessä tarkastelussa hieman yllätti jätehuoltoon liittyvien ympäristövaikutus-
ten arviointien suuri määrä. Ympäristövaikutusten arviointimenettely nousee seminaariotsi-
koihin ja mediaan pikemmin infrastruktuuri- tai matkailuhankkeiden yhteydessä kuin pi-
laantuneiden maiden puhdistamistapauksissa, vaikka pilaantuneiden maiden- ja muita jäte-
huoltohankkeita on arvioinneista selvä enemmistö. Osittain tutkimuksen aikaikkuna voi se-
littää jätehuoltopainotteisuutta, sillä 2000-luvulla jätehuoltoala ja jätehuollon säädökset oli-
vat muutoksessa ja uusiin hankkeisiin käynnistettiin ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyjä. Lainsäädännön muutokset tulevat varmasti jatkossakin vaikuttamaan ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyjen vaihtelevuuteen. 

Kaikkien menettelyjen keskiarvokesto oli 14,7 kuukautta ja keskihajonta 11,2 kuukautta. 
Keskiarvo- sekä mediaanikestot vaihtelivat ympäristökeskuksittain (taulukko 4).  

Taulukko 4. Menettelyjen kestot ympäristökeskuksittain. 

Alueellinen ympäristökeskus   kk   kk 
Uudenmaan ympäristökeskus  ka 13 mediaani  12 
Lounais-Suomen ympäristökeskus ka  14 mediaani 12 
Hämeen ympäristökeskus  ka 12 mediaani 10 
Pirkanmaan ympäristökeskus  ka 14 mediaani 14 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus  ka 12 mediaani 12 
Etelä-Savon ympäristökeskus  ka 18 mediaani 18 
Pohjois-Savon ympäristökeskus  ka 19 mediaani 12 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus  ka 14 mediaani 15 
Keski-Suomen ympäristökeskus  ka 13 mediaani 14 
Länsi-Suomen ympäristökeskus  ka 18 mediaani 13 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus  ka 16 mediaani 12 
Kainuun ympäristökeskus  ka 18 mediaani 17 
Lapin ympäristökeskus  ka 15 mediaani 11 

Tilastollista käsittelyä varten menettelyjen kestot luokiteltiin neljään aineistoa mahdolli-
simman hyvällä tavalla kuvaavaan luokkaan. Aineiston jakauman määrittämiseen käytettiin 
histogrammityökalua (Illuminations:Histogram Tool 2009).  
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Luokitteluperusteena voidaan käyttää esimerkiksi kvantiileja, jolloin joka luokkaan tulee 
yhtä monta havaintoa, mutta tässä tapauksessa päätettiin jakauman tarkastelun perusteella 
tehdä asiantuntijaluokittelu aineistolähtöisesti. Luokkarajan asettaminen keskiarvo- tai me-
diaanikuukauden kohtaan olisi ollut aineistolähtöisesti keinotekoista.  

Luokiksi määriteltiin aineistoa parhaiten kuvaavalla tavalla 
1) kahdeksan kuukautta tai sitä lyhyemmät YVA-menettelyt (38 kpl; ”lyhyet”) 
2) 9-18 kuukautta (168 kpl; ”normaalikestoiset”) 
3) 19-28 kuukautta (28 kpl; ”pitkäkestoiset” 
4) yli 29 kuukautta kestäneet YVA-menettelyt (12 kpl; ”ikuisuusprojektit”) 

Myös yhteysviranomaisen antamat lausunnot luokiteltiin aineistolähtöisesti seitsemään eri 
kategoriaan. Riittävä-riittämätön -jatkumon lisäksi omaksi kategoriakseen erotettiin yh-
teysviranomaisen lausunnossaan kyseenalaistama selostuksen tai menettelyn objektiivisuus. 
Tämä on erittäin merkittävä kategoria, sillä juuri tarkoitushakuisuudella on ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyä ja -selostusta paljon kritisoitu, onhan koko menettely hankkeesta 
vastaavan omistama. Näin ollen selostuksen objektiivisuuden vaarantuminen vaarantaa ko-
ko prosessin luotettavuuden, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteiskunnallisen 
merkittävyyden ja on erittäin vakavasti otettava piirre lausunnoissa.  

Yhteysviranomaisen antamien lausuntojen tyypit aineistolähtöisesti olivat: 

1) Menettelystä tai selostuksesta ei yhteysviranomaisella ole mitään huomautettavaa 
(23 kpl) 

2) Yhteysviranomainen huomauttaa joistain puutteista menettelyssä tai selostuksessa 
(29 kpl) 

3) Yhteysviranomainen huomauttaa tai vaatii täydennyksiä – lupaviranomaisen huo-
lehdittava niiden huomioimisesta (171 kpl) 

4) Yhteysviranomainen huomauttaa tai vaatii täydennyksiä ja varaa itselleen lausun-
nonannon niiden riittävyydestä (8 kpl) 

5) Viranomainen huomauttaa puutteista ja kyseenalaistaa selostuksen objektiivisuuden 
(7 kpl) 

6) Yhteysviranomainen toteaa menettelyn riittämättömäksi, mutta ei anna selkeitä oh-
jeita kuinka prosessi jatkuu (5 kpl) 

7) Menettely ja selostus eivät ole riittäviä ja viranomainen määrää, että tarvitaan uusi 
arviointiselostus (1 kpl) 

Kolmea ensimmäistä tyyppiä voidaan pitää riittävinä eli menettely vastaa riittävästi tarkoi-
tustaan prosessin laadun näkökulmasta. Jo kohdan neljä kategoriassa jotkin selostuksen 
osa-alueet ovat niin puutteellisia, että viranomainen haluaa valvoa täydennysten todellisen 
tekemisen ja tason, jolloin voidaan päätellä, että kansalaisten ja intressiryhmien tiedonsaan-
ti ja tuki päätöksenteolle eli asetettujen vaatimusten mukaisuus voi olla heikentynyt.  

Lausunnot oli saatavilla 245 päättyneestä menettelystä, joista 23 eli 9,4 % meni ykköskate-
goriaan.  
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Kategorian 4, 5, 6 ja 7 antavia lausuntoja oli 21 kpl eli 8,6 %. Mikäli menettely on kestänyt 
kauan, se ei tässä tutkimuksessa pelkästään laittanut menettelyä ongelmakategoriaan. Tosin 
myöhempi kvantitatiivinen tarkastelu osoitti, että näillä asioilla oli kuitenkin yhteys. Me-
nettelyn pitkäkestoisuudella voi olla monia syitä, jotka eivät johdu alueesta tai hankkeesta. 
Selvitysten vanheneminen on pitkäkestoisissa menettelyissä voinut välillisesti aiheuttaa 
täydennyshuomautuksia lausuntoon. Jotta ympäristövaikutusten arviointimenettely täyttäisi 
sille asetetut vaatimukset parhaalla mahdollisella tavalla, sen pitäisi olla sekä ajallisesti että 
lausunnollisesti helposti hahmotettavissa osapuolille. 

Kvantitatiivisen datan tarkastelua 

Strukturoidussa osassa, kvantitatiivisen aineiston käsittelyssä SPSS-ohjelmistolla, hanke-
tyypittäin verratessa hankkeen tyyppi verrattuna hankkeen kestoon saa riippuvuudesta ker-
tovan kontingenssikertoimen 0,437. Riippuvuus ei ole kovin voimakas, mutta havaittavissa 
(ristiintaulukointi liitteessä 2).  

Reinikainen (2009) mainitsi, että erityyppiset projektit, joista ympäristövaikutusten arvioin-
timenettely Suomessa tehdään, ovat erilaisia ja menettelytavat ovat erilaistuneet eri aloilla, 
siksi kaikkien ympäristövaikutusten arviointimenettely niputtamisessa on riskinsä. Siis 
vaikka viranomaisen lausunto kuvaa jossain määrin arviointiselostuksen todellista laatua, se 
voi osittain kuvata myös yhteysviranomaisten erilaistuneita lausunnonantotapoja ja jopa 
yhteysviranomaismenettelyn ja menettelyn henkilöytymistä. 

Ohjausryhmän olemassaolosta voidaan päätellä ympäristövaikutusten arviointimenettely 
kommunikatiivista luonnetta, toteuttaako yhteiskunta ko. arviointimenettelyssä maankäytön 
sanelu- vai neuvotteluohjausta. Yleisesti ottaen ohjausryhmän olemassaoloa voidaan pitää 
sekä osallistumisen mahdollistumisen että avoimuuden ja sitä kautta kestävän kehityksen 
mahdollistamisen kannalta hyvänä asiana. Verrattaessa muuttujia alueellinen ympäristökes-
kus – onko YVA-hankkeella ollut ohjausryhmää, kontingenssikerroin on 0,277 eli muuttujil-
la on vain pieni yhteys.  

Samantapaisen kontingenssikertoimen saa hanketyyppi verrattuna YVA-menettelyn  ohjaus-
ryhmän olemassaoloon, missä riippuvuutta ilmaiseva luku on 0, 272. Tällä luokittelulla ei 
siis ilmene kovin selvää riippuvuutta siille, että jonkin tietyn alan YVA-menettelyistä ohja-
usryhmä puuttuisi.  

Sen sijaan verrattaessa hanketyyppiä selostuksesta annetun lausunnon tyyppiin, huomataan 
havaittava riippuvuus eli kontingenssikerroin 0,498. Jonkinlainen riippuvuussuhde on siinä, 
että tietyntyyppiset YVAt saisivat todennäköisemmin tietynlaisen lausunnon. Erityisesti 
energiahankkeiden, ml. jätevoimalat ja turvetuotannot, ympäristövaikutusten arvioinnit 
ovat saaneet heikkoja lausuntoja ja myös parin menettelyn objektiivisuus on kyseenalaistet-
tu viranomaislausunnossa. (liite 3).  

Kestoa ja riittävyyttä voidaan pitää prosessin tehokkuuden ilmentäjinä. Verrattaessa näitä 
muuttujia, tulos on mielenkiintoinen.  
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Hankkeen kesto verrattuna YVA-selostuksesta annettuun lausunnon tyyppiin saa kontin-
genssikertoimen 0,417, mikä osoittaa havaittavaa riippuvuutta muuttujien kesken (liite 4). 
Näin ollen voisi päätellä, että menettelyn pitkä kesto indikoi myös sisällöllisiä laatuongel-
mia. 

Erityyppisia ympäristövaikutusten arviointeja tehdään leimallisesti eri ympäristökeskusten 
alueilla. Tätä todistaa myös melko vahvaa riippuvuutta ilmaiseva kontingenssikerroin ver-
rattaessa alueellisia ympäristökeskuksia YVA-hankkeiden tyyppeihin, jolloin muuttujien 
kontingenssikertoimeksi saadaan 0,658. Tätä voi paremmiin havainollistaa kartalla (kuva 
13). Luokittelussa on huomattava, että jätehankkeisiin on luokiteltu pilaantuneiden maiden 
kasaus- ja kunnostushankkeet ja jätevoimalat puolestaan energiahankkeisiin. Turvetuotan-
tohankkeet luokiteltiin energiahankkeisiin, joten maa-aineksen otto -kategoria tarkoittaa 
mineraalisten maa-ainesten ottohankkeita. Varsinaiset kaivoshankkeet on luokiteltu erik-
seen.  
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Kuva 13. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä vaativat projektit ovat eri aloilta eri 
puolella Suomea 2000-2008. Myös piirakan koolla havainnollistetut määrät ovat olleet hy-
vin erilaisia eri alueellisten ympäristökeskusten alueilla.  
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Projektien määrät ja tyypit vaihtelevat eri puolella Suomea. Uudellamaalla hankkeita on 
vuosina 2000-2008 ollut 57, kun Pohjois-Karjalan ja Kainuun ympäristökeskusten alueella 
niitä on ollut kummassakin vain 8. On luonnollista, että alueilla, jossa taloudellinen toimin-
ta on aktiivista, on ympäristövaikutusten arviointeja vaativia projektejakin enemmän. Myös 
ihmis- ja etenkin luonnonmaantiede on erilaista eri puolilla Suomea, joten on luonnollista, 
että projektien tyypit painottuvat eri tavoin eri osissa Suomea. Esimerkiksi liikennehank-
keiden painottuminen itäiseen Suomeen kertoo Venäjän taloudellisesta aktiivisuudesta. Jä-
tehankkeiden ja pilaantuneiden maiden käsittelyn hankkeiden suuri määrä voi selittyä 
2000-luvulla muutoksessa olleella lainsäädännöllä. Jätehankkeita on myös ollut melko ta-
saisesti eri puolilla Suomea.   

Kaivoshankkeita ei ollut Etelä-Suomessa yhtään tutkimuksen aikahaarukassa, metsäteolli-
suuden ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä oli vain yksi koko Suomessa 2000-2008. 
Energiahankkeiden suuri määrä kertoo mahdollisesti ilmastonmuutoksen hillinnästä, nou-
sevasta jätteenpolton hyväksynnästä sekä kohoaviin energiahintoihin liittyvästä varautumi-
sesta. Energiahankkeiden arviointeja on ollut puolet tai lähes puolet Etelä-Savon ja Länsi-
Suomen ympäristökeskusten alueella tehdyistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä. 
Myös turvetuotantohankkeet on tässä tutkimuksessa luokiteltu energiakategoriaan, joten 
läntinen, soinen Suomi on siksi hyvin edustettuna energiahankkeina diagrammeissa. Huo-
mattavaa on, että koska monissa alueellisissa ympäristökeskuksissa vaikutusarviointeja on 
ollut vain muutamia, sattumallakin on vaikutusta, millaisia hankkeita on osunut vuosille 
2000-2008.  

Havaittavissa oleva riippuvuus on myös muuttujilla alueellinen ympäristökeskus vrt. YVA-
menettelyn kesto: kontingenssikerrroin 0,418. Tätäkin on helpointa havainnollistaa kartalla 
(kuva 14). 
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Kuva 14. YVA-menettelyiden mediaanikestot ovat erilaisia eri puolilla Suomea ja kestojen 
jakaumassa on ollut myös vaihtelua eri ympäristökeskusten alueilla 2000-2008.  
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Ympäristövaikutusten arvioinnin virallinen osuus kestää eri puolilla Suomea eri ajan. Paitsi 
mediaaniajat, myös aikojen hajonta on erilaista. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, Pirkan-
maalla ja Keski-Suomessa ei ole 2000-2008 ollut ollenkaan pitkäkestoisia menettelyjä. 
Näillä alueilla on myös ollut vain muutamia arviointimenettelyjä ja pienissä lukumäärissä 
on mahdollista, että ajanjaksoon ei vain ole osunut vaikeita/ paljon aikaa vieviä projekteja. 
Hanketyypit ovat erilaisia eri puolilla Suomea ja niiden koot vaihtelevat. Nopeasti läpi me-
nevät menettelyt voivat olla melko pieniä hankkeita tai olemassa olevan toiminnan laajen-
nushankkeita, jolloin ne eivät ehkä tarvitse laajoja tutkimuksia tai tutkimuksia on tehty jo 
aiemmissa YVA- tai kaavoitusvaiheissa. Yksi vaihtoehto on, että määrien ollessa pieniä, 
menettelyjen käsittelytapa on henkilöitynyt alueellisessa ympäristökeskuksessa ja on muo-
dostunut tietynlainen tapa hoitaa arviointimenettelyjä ja ohjata niiden aikataulutusta. Ei 
voida siis suoraviivaisesti päätellä, että arvioinnit tai menettelytavat ovat erityisen hyviä tai 
tehokkaita niillä alueilla, joissa menettelyjen virallinen osuus menee nopeasti läpi. 

Melko vahvasti havaittavaa riippuvuutta löytyy verrattaessa alueellisia ympäristökeskuksia 
YVA-menettelyistä annettuihin lausuntoihin. Kontingenssikerroin näille muuttujille on 
0,531. Tätäkin alueellista eroavaisuutta on parasta havainnollistaa kartalla (kuva 15). 
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Kuva 15. YVA-yhteysviranomaisten antamat lausunnot ovat olleet eri tyyppisiä eri puolilla 
Suomea 2000-2008. Lausunnoissa ja välillisesti päätellen myös ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyjen laadussa on siten alueellinen ulottuvuus. 
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Menettelyistä annetuissa lausunnoissa on alueellista vaihtelua ja tästä voi välillisesti päätel-
lä, että myös menettelyjen sisällöllisessä laadussa on alueellista vaihtelua (vrt. Söderman 
2009a). Joka tapauksessa se vahvistaa, että prosessien eteneminen on erilaista eri ympäris-
tökeskusten alueilla.  

Aivan niin yksioikoista laadun vaihtelu kuitenkaan ei ole, että mitä suurempi sektori piirak-
kadiagrammista on keltaista, oranssia tai punaista, sitä heikompia menettelyt ja arvioin-
tiselostukset sillä alueella ovat. Ympäristökeskuksilla on omat ympäristövaikutusten yh-
teysviranomaistehtäviin erikoistuneet henkilönsä, joille ammattitaidon myötä kehittyy oma 
lausunnonantotyylinsä. Eri aloilla on eri toimintatapoja ja eri ympäristökeskuksilla on omat 
toimintatapansa ja käytäntönsä, jotka näkyvät myös lausunnoissa (Pääkkönen 2009; Reini-
kainen 2009, Tervaniemi 2009). Siksi on huomattava myös tummanvihreät sektorit, sillä 
niissäkin on jotain sen verran paljon huomautettavaa, että yhteysviranomainen haluaa tar-
kastaa tehdyt lisäselvitykset lupavaiheessa. Toisaalta tällaista käytäntöä ei ole kaikissa ym-
päristökeskuksissa käytetty, joten sektorin olemassaolo toisilla alueilla kertoo prosessin 
alueellisesta vaihtelusta.  

Huomattavaa myös on, että joillakin alueilla menettelyjä on ollut 2000-2008 vain muuta-
mia. Siksi kokovihreiden piirakoiden olemassaolo voi olla sattuman syytä: vaikeita tai eri-
koisia tapauksia ei vain ole sattunut ajanjaksona. Menettely- ja lausunnonantotavan on ehkä 
myös ollut mahdollista henkilöityä, koska tapauksia on ollut vähän. 

Arkistotutkimuksen avulla dokumenteista kerättiin myös tieto YVA-avainhenkilöiden su-
kupuolesta. Verrattaessa YVA-menettelystä annetun lausunnon tyyppiä yhteysviranomaisen 
edustajana toimineen ihmisen sukupuoleen, kontingenssikertoimeksi saatiin 0,215 eli mel-
ko pieni riippuvuus. Verrattaessa lausunnon tyyppiä hankevastaavan projektipäällikön su-
kupuoleen, kontingenssikerroin oli vielä pienempi (0,106), samaten verrattaessa lausunnon 
tyyppiä ympäristökonsultin projektipäällikön sukupuoleen (0,106). Kun verrataan muuttujia 
onko YVA-hankkeessa ohjausryhmää  ja yhteysviranomaisen edustajan sukupuoli ei löydy 
juurikaan riippuvuutta: kontingenssikerroin on 0,019. Tästä voi päätellä, että sukupuoli ei 
ole relevantti muuttuja selitettäessa eroja ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä. Alue 
vaikuttaa enemmän. 
 

5 Tapaukset ja niiden analyysi 
 
Tutkimuksen käynnistämisvaiheessa alueellisten ympäristökeskusten johtajille lähetettiin 
kirje 13.2.2008, jossa pyydettiin tietoa hylätyistä ympäristövaikutusten arviointiselostuksis-
ta, vakavasti puutteellisista arviointiselostuksista, joihin ympäristökeskus on pyytänyt lisä-
selvityksiä tai tehnyt huomautuksen, hylätyt arviointisuunnitelmista, vakavasti puutteelliset 
arviointisuunnitelmista ja riitautetuista menettelyistä.  
 
Tarkoituksena oli haarukoida ongelmallisia ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä kriit-
tisten tapausten tapaustutkimuksen pohjaksi. Vastauksia tuli lähes jokaisesta alueellisesta 
ympäristökeskuksesta. Kävi ilmi, että varsinaisesti hylättyjä arviointiselostuksia ei ole kuin 
yksi koko maassa vuodesta 1994 eli koko suomalaiselta YVA-aikakaudelta. Riitautettuja-
kaan menettelyjä ei ilmennyt kuin muutama.  
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Osa viranomaisista ei nähnyt edes mahdollisena arviointiselostuksen hylkäämistä, sillä hei-
dän mukaansa kyse on menettelystä, jossa virkamies antaa lausunnon, ja virallinen YVA-
menettely päättyy siihen. Joku vastaaja tarttui tutkijan epätarkkaan terminologiaan, pyyn-
nössä kun puhuttiin arviointisuunnitelmista eikä -ohjelmista, joka on virallinen termi. Joku 
virkamies myös kieltäytyi kertomasta, mitkä arviointiselostukset ovat olleet puutteellisia, 
koska on tutkijan tehtävä selvittää ne kriteerit, jotka tekevät selostuksesta tai menettelystä 
puutteellisen. Kuitenkin tapaustutkimuksessa etsitään tapauksia, jotka ovat joko edustavia 
tai erikoisia, ja tässä tapaustutkimuksessa etsittiin erikoisia tapauksia, joiden pohjalta läh-
dettiin etenemään tapaustutkimuksen keinoin. Yhteysviranomaisen lausunto on virallinen 
lausunto, joka on liitettävä lupaprosessiin, joten mikäli YVA-viranomainen toteaa menette-
lyn tai selostuksen riittämättömäksi, se on vakava asia paitsi prosessin laadun kannalta, 
myös jatkosuunnittelun ja seuraavien lupaprosessien etenemisen kannalta. Siksi tässä tut-
kimuksessa ei ole tarvettakaan tutkia arviointimenettelyjen tai -selostusten absoluuttista hy-
vyyttä tai heikkoutta.  
 
Södermanin (2009a) tutkimuksessa todettiin (kuva 12), että tutkijan mielestä hyvätasoiset 
arvioinnit ovat olleet riittäviä myös yhteysviranomaisen mielestä. Enemmistö tutkijan mie-
lestä heikkotasoisista arviointiselostuksista on ollut riittämättömiä myös viranomaisen mie-
lestä, tosin jotkin heikkotasoiset ovat olleet yhteysviranomaisen mielestä silti riittäviä. Sö-
dermanin tulokset puoltavat tässä tutkimuksessa tehtyä valintaa käyttää yhteysviranomaisen 
lausuntoa indikaattorina selostuksen laadusta. Lausunto riittämättömyydestä oli myös sa-
mankaltaisuuden ilmentäjänä valittaessa esimerkkitapauksia tapaustutkimukseen.  
 
Tärkeimpänä menetelmänä tässä tapaustutkimuksessa olivat haastattelut, joissa pyrkimys 
oli syvähaastatteluun. Lisäksi toisen tapauksen haastateltuja YVA-avainhenkilöitä (hank-
keesta vastaavan entinen ja nykyinen projektipäällikkö, ympäristökonsultti, konsultin pro-
jektipäällikkö sekä yhteysviranomainen) pyydettiin piirtämään henkilökohtaisesta ympäris-
tökäsityksestään mind map, mutta vain yksi haastatelluista palautti tehtävän. Suoranaisesti 
hankkeeseen liittyvien projektin osapuolien lisäksi haastateltiin muita ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn ja kaavoituksen asiantuntijoita ja laitettiin tarkentavia kysymyksiä säh-
köpostilla.  
 
Lisäksi menetelminä olivat karttatulkinta, viralliset arviointien dokumentit, mielipide- ja 
lehtikirjoitukset ja haastateltavilta saatu lisämateriaali, tärkeimpänä Tahkon hiihtokes-
kushankkeen feasibility study “Tahkonvääntö” vuodelta 2002, jota ei ole ollut julkisesti 
saatavilla, sekä suunnitelman karttaesitys Supertahko Master Plan.  
 
Tapaustutkimusstrategian mukaisesti tapaukset käsitellään ensin erikseen. Monitapaustut-
kimus raportoidaan lineaaris-analyyttisellä tavalla, siten että eri yksittäistapaukset käydään 
läpi omina kappaleinaan, joita seuraa tapauksia ristiin tutkivia ja analysoivia kappaleita.  
 

5.1 Tahkon korotushanke ja sen ympäristövaikutusten arviointi 
           
Nilsiän Välimäen korotushanke on matkailuhanke, tähtäimenä Siilinjärven kaivoksen sivu-
kivellä olympiatasoisen talviurheilumäen luominen. Hankkeen ympäristövaikutusten arvi-
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ointimenettely käynnistyi 2004 arviointiohjelmalla. Yhteysviranomainen Pohjois-Savon 
ympäristökeskus totesi hankkeen YVA-menettelyn ja -selostuksen riittämättömäksi vuonna 
2007.  
 
Tapauksesta haluttiin selvittää menettelyn kulku ja sitä edeltävät tapahtumat ja tunnistaa 
alueella tai projektissa olevat riskitekijät, jotka saattoivat selittää laatuongelmia.  
Tapauksen piirteitä selvittämällä ja analysoimalla päästiin johtopäätöksiin, miten ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyä voitaisiin kehittää paremmin tarkoitustaan vastaavaksi 
osana alue- ja yhdyskuntasuunnittelun kenttää. 
 
Tahkon korotushankkeen alue sijaitsee Pohjois-Savossa Nilsiän kaupungissa, noin kuusi 
kilometriä Nilsiän keskustasta luoteeseen. Korotushankkeen tavoitteena on rakentaa Yaran 
(ent. Kemira GrowHown) Siilinjärven kaivoksen sivukivestä, rikastushiekasta ja kipsistä 
alppihiihtotasoinen tekomäki Välimäen ja Tarpisenmäen väliin. Tekomäen laki olisi 560 m 
merenpinnasta, 250 m enemmän kuin Välimäen laki nyt. Lisäksi louhittaisiin alppihiihto-
stadion mäen alle ja rakennettaisiin lähtölava mäen päälle, jotta korkeuseroa saataisiin tar-
peeksi. Massat siirrettäisiin rautateitse Siilinjärven kaivokselta Tahkolle, joten hanke sisäl-
tää rata-osaprojektin. (Tahkon korotushanke 2006) 
 
Hankeen nimi on hieman harhaanjohtava, sillä kyse on Nilsiän Välimäen korotushankkees-
ta. Alun perin ajatuksena oli Tahkomäen korottaminen. Vuonna 2001 Tahkovuoren koro-
tussuunnitelman ohjausryhmä päätti, että Tahkovuoren (-mäen) sijaan rakennettavan alppi-
lajikelpoisen mäen sijaintipaikkana tulisi olla Välimäen ja Tarpisenmäen välinen alue.  Ma-
teriaali tulisi naapurikunnassa Siilinjärvellä sijaitsevan fosfaattikaivoksesta. Kaivos on 
Suomen suurin louhittavan malmimäärän perusteella. Tahkon korotushanketta on ideoinut 
erityisesti Leo Jumppanen alkaen jo 1980-luvulla, mutta suunnitelmien edetessä kohteeksi 
muuttui Välimäki. (”Tahkonvääntö” 2002) 
 
Nykyinen korkeusero Välimäen ja Tarpisenmäen välissä on 200 m, ja kaivoksen sivutuot-
teilla korkeuseroa nostettaisiin yli 450 metriin. Lisäksi Tarpisenmäen juurelle kaivettaisiin 
200 m syvä stadionkuoppa, jotta korkeuseroksi saadaan 650 m. Maa-ainesta vuoren raken-
tamiseen tarvittaisiin 200-215 miljoonaa irto-m3. Se olisi saatavissa laskelmien mukaan Sii-
linjärven kaivokselta jo olemassa olevilta läjitysalueilta ja hankkeen aikana syntyvistä si-
vukivistä ja rikastushiekasta, ilman että projektia pitäisi hidastuttaa raaka-aineen saannin 
mukaan. Kaivos on noin 25 km päässä hankealueesta. (”Tahkonvääntö” 2002) 
 
Hankealueen ja ratalinjojen läheisyydessä ovat Natura 2000 -suojeluverkostoon kuuluvat 
Huuhtavanholma sekä Loutteinen-Kuikkasuo-Tarpinen -elinympäristöt. Hankealueen ja 
kuljetusreittien läheisyydessä on Natura-alueiden lisäksi valtakunnallisiin luonnonsuoje-
luohjelmiin kuuluvia alueita, kuten Haaralammin purolehto ja Pieni-Tarpisen lehto, Haara-
lammensuo-Kuikkasuo sekä Loutteisenpuron suot ja niittysuot. Lisäksi hankkeen vaikutus-
alueella on viisi perustettua luonnonsuojelualuetta ja valtakunnallisesti arvokas maisema-
kokonaisuus Pohjois-Sänkimäki – Sänkimäki, valtakunnallisesti arvokas kallioalue Louttei-
sen kalliot sekä Reittiönharjun I-luokan pohjavesialue. (Tahkon korotushanke 2006) 
 
Suunnittelualueella on siis YVA-asetuksenkin mainitsemia herkkiä, erityisesti tarkkailtavia 
luontotyyppejä. Välimäki, Tahkomäki ja Tarpisenmäki esitetty kuvassa 16.   
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Kuva 16. Välimäki, Tarpisenmäki ja Tahkomäki esitettynä kartalla 1:40 000. Pohjakartta 
(C) Maanmittauslaitos lupanro 51/MML/11 
 
Välimäen korottaminen ja kuljetusradat rahoitettaisiin rakennettavalla lomakylällä. Uusia 
vuodepaikkoja tarvittaisiin 20 000-30 000, jotta sijoitus olisi kannattava. Alueen poliitikot 
ovat olleet hankkeesta kiinnostuneita, koska suuri projekti toisi taantuvalle alueelle ulko-
puolista investointirahaa ja työpaikkoja. Hanke vertautuukin kokoluokassaan ydinvoimala-
projektiin ja työllisyysvaikutus olisi 50 000-60 000 henkilötyövuotta. (Jumppanen 2009).  
 
Hanke on niin suuri, että sen osaprojektitkin ovat suuria: kuljetinjärjestelmä ja rinteiden 
korottaminen, stadionin pohjan louhinta ja lentomäki sekä kiinteistökehitys ja markkinointi. 
Lisäksi 100 m korkean lähtölavan rakentaminen sekä hissien rakentaminen ovat jo itsessään 
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mittavia hankkeita. Korotuksen kokonaiskesto olisi yli 20 vuotta ja siinä käytettäisiin kai-
voksen jo läjitettyjä sivukiviä ja rikastushiekkoja, sekä projektin aikana kaivoksella synty-
viä sivutuotteita. Projektia on perusteltu myös ympäristö- ja ilmastosyillä. (”Tahkonvääntö” 
2002; Kammonen 2009) 
 
Tahkonvääntö-suunnitteluprojektin ja investointiselvityksen teon jälkeen sivukiven ja rikas-
tushiekan kuljetinjärjestelmä on muuttunut suunnitelmissa väliaikaisesta kuljettimesta Pen-
dolino-kelpoiseksi junaradaksi, joka veisi suoraan uuteen lomakylään. VR ei kuitenkaan 
kannata pistoraidetyyppisiä ratahankkeita, sillä ne eivät kannata, joten sen pitää olla suora 
ratayhteys. (”Tahkonvääntö” 2002; Jumppanen 2009) 
 
Hanke on poikkeuksellinen, poikkeuksellisen suuri ja sen ympäristövaikutusten arviointikin 
on epätyypillinen YVA (Kärkkäinen 2009; Laitila 2010). Hankkeen suunnitelman esitys on 
kartalla kuvassa 17.  
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Kuva 17. Välimäen korotuksen suunnitelma Supertahko Master Plan. ( Jumppanen 2009) 
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Hankkeen YVA-menettelyn kulku osapuolten näkökulmasta 
Ympäristövaikutusten arviointia rajattiin siten, että siinä on mukana ainoastaan vuoren ja 
radan rakentaminen. Lomakylä jäi ulkopuolelle. Myös Yaran Siilinjärven puolella tekemät 
toimet jätettiin arvioinnin ulkopuolelle, sillä niiden arviointi olisi vaatinut silloisen Kemiran 
yrityskohtaisten asioiden paljastamista. Ympäristövaikutusten arviointi oli Pohjois-Savon 
ympäristökeskuksen yksittäistapausharkinnan mukaan tehtävä tässä hankkeessa. YVA-
asetuksessa (Valtioneuvoston.. 713/2006) sanotaan yksittäistapauksista, että alueellinen 
ympäristökeskus tekee päätöksen menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksissa. Kuitenkin 
Tahkon hanke on alkanut jo aiemmin, jolloin yhteysviranomaisen tuli antaa ympäristömi-
nisteriölle esitys arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksissa.  
 
Tahko Development Oy oli hankkeesta vastaava, mutta ympäristövaikutusten arvioinnin 
maksaja se ei ollut, vaan kunnat olivat maksajia. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja 
-selostuksen teki silloinen Suunnittelukeskus, nykyinen FCG. Arviointiohjelma eli suunni-
telma tehtiin ympäristökonsulttina toimineen Kärkkäisen (2009) mukaan niin, että toivot-
tiin, että rahoitus kaikkien siinä esitettyjen ja tarvittavien tutkimusten tekemiseen löytyisi. 
Rahoitusta oli 100 000 e ja tarjous oli tehty 300 000 eurosta, joten resursseissa oli ristiriita. 
Konsulttiyritys päätti kuitenkin lähteä projektiin riskillä. Leskisen (2009) mukaan projektin 
suurin ongelma oli koko ajan, miten tehdä valtavaa projektia minimibudjetilla. Rahoituksen 
järjestymistä toivottiin, jotta suunnitelman mukaiset ympäristötutkimukset voitaisiin tehdä. 
 
Hankkeelle perustettiin ohjausryhmä, mutta kyseessä oli rahoittajien ohjausryhmä, ei selvi-
tyksen sisältöä ohjaava ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäseninä olivat kuntien poliittiset edus-
tajat sekä kaivosyrityksen edustaja. Ympäristökeskuksen johtaja jäi ohjausryhmästä pois, 
koska asiasta tehtiin kantelu, ettei hän voisi olla mukana, koska ympäristökeskus antaa asi-
asta lausunnon. Tässä ympäristökeskuksen johtaja tulkitsi niin, ettei voi olla mukana koko 
ohjausryhmässä. (Jumppanen 2009).  Hänen tilalleen ei myöskään tullut ketään muuta hen-
kilöä ympäristökeskuksesta. Yhteysviranomaisena toimineen Lappalaisen (2009) mukaan 
menettelyssä ei ollut ohjausryhmää. Kärkkäisen (2009) mukaan konsulttiyritys kokosi asi-
antuntijaryhmän, josta saatiin sisällön asiantuntemusta, jota Tahko Developmentissa ei ol-
lut. Asiantuntijaryhmässä olivat kuntien ympäristönsuojelusihteerit ja Kemiran asiantunti-
joita. 
 
Kantelun takia ympäristökeskus ei halunnut vaikuttaa selvityksen sisältöön. Alkuvaiheessa 
hankkeen kanssa tekemisissä oli ympäristökeskuksen johtaja. Lappalainen tuli arviointioh-
jelmavaiheessa mukaan yhteysviranomaiseksi vuonna 2004. Hankkeessa ei ollut ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyn aloituspalaveria, vaan arviointiohjelma tuli suoraan ym-
päristökeskukseen. (Lappalainen 2009) 
 
Tämä ei ole Lappalaisen (2009) mukaan ihanteellinen toimintatapa, vaan resursseja tulisi 
ohjata ohjelmavaiheessa enemmän yhteistyöhön. Yhteysviranomaisen olisi hyvä nähdä oh-
jelmaluonnos etukäteen. Toisaalta yhteysviranomaisella ei ole aikaa katsoa ohjelmasta 
muuta kuin keskeiset laissa määrätyt asiat, eikä sisältöä lainkaan. Ideaalitilanteessa hank-
keesta vastaava ja yhteysviranomainen voisivat pohtia vaihtoehtoja yhdessä hankkeen al-
kuvaiheessa. Kuulemismenettelyt olisi hyvä katsoa yhdessä, mahdollisesti ohjausryhmässä. 
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Aloituspalaveri pitäisi Lappalaisen (2009) mukaan olla joka menettelyssä. Ympäristökes-
kuksen sosiaalipuolen ihmisillä on ollut halukkuutta olla mukana ohjausryhmissä, kun taas 
kuntapuolen ihmiset eivät ole kovin halukkaita osallistumaan. Kuntien viranomaisilla ei ole 
käytäntöä eikä aikaa osallistua ohjausryhmiin, vaikka heillä olisi tarvittavaa paikallistunte-
musta.  
 
Lappalaisen (2009) mukaan Tahkon korotushankkeen YVA-selostuksessa lähes kaikki osa-
alueet olivat huonoja, ainoastaan luontopuolen tutkimus oli hyvin tehty. Nopeasti tarkastel-
len luontoseikat vaikuttavat tärkeimmiltä kohteilta, mutta alueella tässä projektissa pohja-
vesi oli sittenkin tärkein tutkittava asia.  
 
Vaikka Natura-alueiden luonto on täysin riippuvainen pohjavedestä, pohjavesiselvitystä ei 
arviointimenettelyssä lainkaan tehty. Pohjavesiselvitys oli mainittu arviointiohjelmassa, 
mutta selostuksessa sitä ei ollut. Ohjelmassa luvattiin, että tutkimuksia tehdään, mutta se-
lostuksessa todettiin, että rahanpuutteen vuoksi niitä ei tehtykään. Haastattelunajankohtana 
hankkeen lupahakemus oli ympäristölupavirastossa ja hakemus eliölajien suojelusta poik-
keamisesta ympäristökeskuksessa. Hankkeesta vastaava on myös pyytänyt vireille hanke-
maakuntakaavaa, mutta mikään näistä päätöksentekomenettelyistä ei liikahda, koska odote-
taan toisten päätöksiä, joita ei voida tehdä, koska selvitykset ovat olleet niin puutteellisia. 
(Lappalainen 2009) 
 
Kärkkäisen (2009) mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa ei pystytty kertomaan ihmi-
sille missä mennään. Sosiaalisten vaikutusten arvioijakin lopetti kesken, joten Kärkkäinen 
teki sen. Hankkeella oli aktiivisia vastustajia ja – kantelun lisäksi – kriittisiä mielipiteitä 
julkaistiin Savon Sanomissa ja Pitäjäläisessä (mm. Simola 2004).  
 
Luontoinventoinnille oli varattu yksi laskentakerta, joka sinänsä on tyypillistä vaikutusar-
vioinneissa, mutta alue oli 1000 ha eli hyvin laaja. Hankkeen pohjavesi- ja pintavesivaiku-
tuksia ei pystytty lainkaan tutkimaan, ja pöly- ja melumallinnuksia ei voitu tehdä. Hank-
keen tekninen suunnittelukin oli tekemättä, pelkästään sen tekeminen olisi vaatinut puoli 
miljoonaa euroa. Haastatteluajankohtana Pöyry teki sitä.  
 
Yhteysviranomaisen mukaan hankkeen suurin epävarmuustekijä on ollut se, että tutkimuk-
sia ei tehty. Joitakin lähdeaineistoja oli käytetty, mutta se oli hyvin pientä hankkeen koko-
luokkaan nähden. Valtavan hankkeen osaprojektitkin ovat valtavia, esimerkiksi pintamaan 
poistaminen ja sen läjittäminen, puhumattakaan ratahankkeesta. Kysymyksessä ovat valta-
vat epävarmuudet. (Lappalainen 2009). Hankkeesta vastaavan näkökulmasta ilmastonmuu-
tos on hankkeen suurin epävarmuustekijä (Jumppanen 2009) 
 
Yhteysviranomaisen lausunnossa YVA-menettelystä ja selostuksesta todetaan mm. seuraa-
vaa: Pohjois-Savon ympäristökeskus katsoo, ettei arviointiselostuksessa ole esitetty eikä 
arvioitu hankkeen aiheuttamia vaikutuksia YVA-lain edellyttämällä riittävällä tarkkuudella 
ja se on jäänyt olennaisilta osin puutteelliseksi. Arviointi tulisi tehdä vähintäänkin arvioin-
tiohjelman mukaisesti. Lisäksi tulisi huomioida yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta 
antama lausunto ja tehdä lausunnossa mainitut tarkennukset ja lisäselvityksen tai vähin-
täänkin kertoa arviointiselostuksessa ne perusteet, miksi tarkennuksia ja lisäselvityksiä ei 
ole tehty. mm. pohjavesivaikutukset ja läjitysalueet. Arviointia ei ole tehty arviointiohjel-
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massa suunnitellulla tavalla (Yhteysviranomaisen lausunto Tahko Development 
Oy:n…2004; Yhteysviranomaisen lausunto Tahko Development Oy:n…2007).  

Pohjois-Savon ympäristökeskuksen ylitarkastaja Lappalaisen mukaan kirjaimellisesti hylät-
tyjä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä ei voi olla, sillä YVA-lakiin ei sisälly varsi-
naista hyväksymis- tai hylkäämismenettelyä. Arviointiselostus voi tosin olla niin riittämä-
tön, että se ei viranomaisen mielestä täytä YVA-lain vaatimuksia esimerkiksi arvioinnin 
riittävyyden osalta. Itse ympäristövaikutusten arviointimenettely katsotaan kuitenkin sil-
loinkin käydyksi (Lappalainen 2008).  

Tahkon korotushankkeen tapauksessa virallisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
kesto oli 20 kk, joka on reilusti enemmän kuin Pohjois-Savon ympäristökeskuksen ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyjen mediaanikesto 12 kk v. 2000-2008 (16 kpl).  
 
Tahko Development on teettänyt lisäselvityksiä kesällä 2009 ja hakenut hankkeelle ympä-
ristölupaa loppuvuodesta 2009. Hanketta ei sisällytetty laadittavaan Pohjois-Savon maa-
kuntakaavaan, koska yhteysviraonomainen piti YVA-selostusta puutteellisena ja hankkeella 
on puutteelliset edellytykset. (Laitila 2010) 
 

Analysointi ja tulokset 

Analyysia varten taulukkoon on koottu muuttujia, jotka kirjallisuuden, aiempien tutkimus-
ten ja haastatteluista saadun käsityksen mukaan voivat olla merkityksellisiä, jotta ympäris-
tövaikutusten arviointimenettely voisi olla sille asetettujen vaatimusten mukainen eli riittä-
vän laadukas. Minimissään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn pitäisi tuoda tutkittua 
tietoa päätöksentekoa varten ja toiseksi antaa osapuolille ja kansalaisille mahdollisuus osal-
listua ja tuoda mielipiteensä esiin, kohtuullisessa aikaikkunassa.  

YVA-ammattilaisten ympäristökäsitykseen kiinnitettiin huomiota, koska eettisiin eli arvo-
maailmaan liittyviin asioihin ei voida kvantitatiivisen aineiston avulla päästä kiinni, vaan se 
on laadullisen tutkimusosuuden, tässä tapauksessa tapaustutkimuksen ja sen haastattelujen 
osana. Haastattelun aiheiden runko on liitteenä 1. YVA-avainhenkilöitä pyydettiin teke-
mään myös mind map ympäristökäsityksestään, mutta mind mappeja palautettiin vain yksi. 
Se vahvisti haastatteluissa tullutta käsitystä avainhenkilöiden ympäristökäsityksen ihmis-
keskeisyydestä.  
 
Avainhenkilön ympäristökäsitystä arvioitiin haastattelussa keskustelemalla suhtautumisesta 
luonnonsuojeluun liittyviin eettisiin periaatteisiin. Kokemukset kyseessä olevan alueesta 
liittyvät tiedon luonteen kokonaisuuteen, siksi YVA-avainhenkilöiden aluetuntemuksesta ja 
alueeseen liittyvän käsityksen muutoksesta keskusteltiin. Oppiminen Popperin 3. maail-
massa vaikuttaa 2. maailmaan, toisin sanoen ihmiselle voi syntyä uudenlainen tietoisuus 
alueesta ja mentaalinen tila. Oppiminen alueesta parantaa kontekstiherkkyyttä, joka voisi 
olla yksinkertaistettu ilmaisu sille, että avainhenkilö pystyy lähestymään aluetta moniulot-
teisesti: absoluuttisesti, relatiivisesti ja relationaalisesti eli symbolisesti.  
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Prosessin sujuvuuteen, vaatimuksiin vastaavuuteen ja tehokkuuteen liittyen keskusteltiin 
YVA-avainhenkilöiden kokemusta ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä. Kokemat-
tomalla tarkoitettiin tässä, että avainhenkilöllä olisi ollut kokemusta alle viidestä ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelystä. Yhteysviranomaisen asemaa suhteessa suunnitteluide-
ologioihin tarkasteltiin keskustelemalla rooleista ja toimintatavoista: toteuttiko viranomai-
nen mieluummin normiohjausta vai neuvottelevaa ohjausta, millaista on hänen mielestään 
hyvä aluesuunnittelu ja oppiko hän tapauksesta jotain.  
 
Henkilöistä myös havainnoitiin, onko henkilö edelleen vastaavanlaisissa tehtävissä ja myös 
kysyttiin, mikä on mahdollisen työn vaihdon syy. 
 
Prosessin sujuvuuteen ja laatuun liittyvä asia on ohjausryhmän olemassaolo. Ohjausryhmän 
olemassaolo voi myös kertoa neuvotteluohjauksesta. Prosessin sujuvuuteen ja laatuun liit-
tyvä asia on myös se, onko hankkeesta vastaavalla eli prosessin omistajalla laatujärjestel-
miä käytössään. Mielenkiintoisena yksityiskohtana tutkittiin, onko lakimiehen apua tarvittu 
prosessin eri vaiheissa eri osapuolten pyynnöstä.  
 
Hankkeessa ilmenneitä ongelmia yritettiin selvittää tutkimalla onko hanke suuri vai pieni, 
verrattuna vastaavanlaisiin saman toimialan hankkeisiin Suomessa. Laatuongelmia saattai-
sivat selittää myös resurssiongelmat, siksi hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelystä selvitettiin, oliko arvioinnin tekemiseen käytettävissä riittävästi resurssia; 
kansainvälisesti arvioiden ympäristövaikutusten arviointi vaatisi 1% hankkeen investointi-
budjetista (mm. Fuller 1999; Jantunen 2009b; Hokkanen 2010).  
 
Mahdollista alueen fyysistä ja sosiaalista herkkyyttä tutkittiin selvittämällä, onko alueella 
luonto-, virkistys- ja taloudellisia toimintoja ja onko hanke saanut kansalaisvastustusta ja 
mediahuomiota. Samoin lähellä sijaitseva Natura-alue tai muu luokiteltu luontokohde, jolla 
on alentunut sietokyky (ks. Valtioneuvoston.. 713/2006 § 7) saattaisi indikoida kohdealu-
een herkkyyttä.   

Merkittävimmät prosessin laatuun ja tehokkuuteen vaikuttavat tekijät Tahkon ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä on analysoitu taulukkoon 5. Merkityksellisiksi arvioidut 
muuttujat perustuvat kirjallisuuteen, haastatteluihin ja tutkijan harkintaan. Ristiriitainen 
ympäristökäsitys tarkoittaa, että avainhenkilö ilmaisi haastattelussa ristiriitaa henkilökoh-
taisten arvojensa ja työroolinsa vaatimien ympäristöarvojen ja työssä vaadittujen toimien 
kesken.  

Taulukko 5. Tahkon tapauksen analysointia. 
 
Ympäristökäsitys (Tahkon tapaus) Ihmiskeskeinen Luontoperusteinen Ristiriitainen 
Tahko, projektipäällikkö x     
Tahko, yhteysviranomainen     x 
Tahko, ympäristökonsultti x     
    
Käsitys alueesta muuttui yva-menettelyssä Kyllä Ei  
Tahko, projektipäällikkö   x  
Tahko, yhteysviranomainen   x  
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Tahko, ympäristökonsultti x    
    
YVA-ammattilaisilla paikallistuntemusta Kyllä Ei  
Tahko, projektipäällikkö   x  
Tahko, yhteysviranomainen   x  
Tahko, ympäristökonsultti x    
    
Onko YVA-ammattilainen kokenut yvaaja Kyllä Ei  
Tahko, projektipäällikkö   x  
Tahko, yhteysviranomainen x    
Tahko, ympäristökonsultti x    
    
Yht.viranomainen toteuttanut normiohjausta 
(miel.kuin neuvotteluohjausta) Kyllä  Ei  
Tahko x    
    

Ohjausryhmän olemassaolo Kyllä  Ei 
Poliittinen oh-
jausryhmä 

Tahko     x 
    
Hankkeesta vast. organisaatiossa on laatu- ja 
ympäristöjärjestelmä Kyllä  Ei  
Tahko   x  
    
Lakimiestä tarvittu menettelyn eri vaih. Kyllä  Ei  
Tahko x    
    
Hanke itsessään suuri Kyllä  Ei  
Tahko x    
    
Rahaa YVAan käytettävissä 1% investointibud-
jetista Kyllä  Ei  
Tahko   x  
    
Alueella luontoarvoja (esim.suojeltuja lajeja) Kyllä  Ei  
Tahko x    
    
Alueella virkistysarvoja (esim.ulkoilureitti) Kyllä  Ei  
Tahko x    
    
Vaikutusalueella Natura-alue Kyllä  Ei  
Tahko x    
    
Alueella taloudellisia toimintoja Kyllä  Ei  
Tahko x    
    
Hanke saanut kansalaisvastustusta Kyllä  Ei  
Tahko x    
    
Hanke saanut median huomiota Kyllä  Ei  
Tahko x    
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YVA riittävä lausunnon mukaan Kyllä  Ei  
Tahko   x  

 
 
Analyysin seuraavassa vaiheessa taulukot yhdistetään toisen tapaustutkimuksen taulukoi-
den kanssa matriisiksi, josta voidaan mahdollisesti nähdä analogioita; yhteneväisyyksiä ja 
eroja tapauksissa.  
 

Yhteenveto 
 
Luottamuksen vaatimus projektiverkostossa ei toteutunut arviointimenettelyssä, kun koko 
hankkeen kokonaisuutta ei otettu YVA-menettelyn piiriin julkisuus-näkökohtien takia. 
Hanke myös venyi niin pitkälle ajalle, että sekä alue että viitekehys, sanalla sanoen kon-
teksti muuttui ja mukana olleiden YVA-ammattilaisten suhde suunnittelualueeseen on saa-
nut mahdollisuuden muuttua. Myös kommunikatiivisuuden vaatimus suunnitteluun on kas-
vanut.  
 
Yleisemmin yhteiskunnassa se, mitä käsitetään oleellisina seikkoina ja merkittävinä ympä-
ristövaikutuksina, muuttui. Osittain nämä seikat olivat hanketta puoltavia, kuten että han-
ketta voitiin perustella ilmastoystävällisenä ja jätedirektiiviä toteuttavana, mutta osittain 
hanketta vastustavina. Kaivosten sivukiven riskit ja riskit pohjavedelle ymmärretään nyky-
ään paremmin, osallistuva suunnittelu on vakiintunut Suomessa ja sosiaalisten vaikutusten 
arvioinnin merkitys on kasvanut. Myös ilmastonmuutokseen vaikuttavia asioita ymmärre-
tään kokonaisvaltaisemmin.  
 
Kuluttajien luottamusindikaattori oli 2004 keskiarvoa (10/1995-6/2011) matalampi, mutta 
noususuunnassa. Lausunnonantoaika vuonna 2007 oli suuren optimismin aikaa, mutta silti 
yhteiskunta ei lähtenyt ottamaan riskiä hankkeessa. 
 

5.2 Kurkisuon turvetuotantohanke ja sen ympäristövaikutusten 
arviointi 
 
Tapaustutkimusstrategian mukaisesti tapaukset käsitellään ensin erikseen. Monitapaustut-
kimus raportoidaan lineaaris-analyyttisellä tavalla, siten että eri yksittäistapaukset käydään 
läpi omina kappaleinaan, joita seuraa tapauksia ristiin tutkivia ja analysoivia kappaleita.  
 
Toiseksi tapaukseksi valittiin Hyvinkään Kurkisuon turvetuotantohankkeen ympäristövai-
kutusten arviointimenettely. Hanke valittiin tapaukseksi, koska se nousi esiin alueellisille 
ympäristökeskuksille lähetetyssä kyselyssä ainoana ns. hylättynä menettelynä. Tosin tämän 
tutkimuksen kvantitatiivisen aineiston vuosina 2000-2008 päättyneistä ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyistä löytyi viisi muutakin täysin riittämättömäksi todettuja arviointi-
menettelyjä.  
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Tapauksesta selvitettiin, mitkä asiat edelsivät ja mahdollisesti edesauttoivat, miksi yhteys-
viranomainen totesi hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja -selostuksen 
riittämättömäksi. Prosessin kulkua ja osapuolia tutkimalla ja analysoimalla haluttiin tunnis-
taa alueella tai projektissa olevat riskitekijät, jotka saattavat ennakoida laatuongelmia. Kriit-
tisen alue- ja yhdyskuntasuunnittelun tapauksen tutkiminen saattaa lisäksi paljastaa suunni-
telun patologioita. Patologialla tarkoitetaan esimerkiksi tapaa toimia, joka haittaa menette-
lyn varsinaisen tarkoituksen toteutumista ja estää oppimista. Yhteisanalyysin kautta pääs-
tiin johtopäätöksiin, miten ympäristövaikutusten arviointimenettelyä voitaisiin kehittää pa-
remmin tarkoitustaan vastaavaksi osana projekti-intensiivisessä yhteiskunnassa toimivaa 
alue- ja yhdyskuntasuunnittelun kokonaisuutta. 
 
Kurkisuo sijaitsee Hyvinkään kaupungin lounaisosassa, Vantaanjoen länsipuolella, noin 7 
km Hyvinkään kaupunkialueelta lounaaseen. Turvetuotantoon kelpaava alue on maksimis-
saan 217 ha. (Vapo Oy Energia Kurkisuon…2007) 
 
Kurkisuon turvetuotannon suunnittelu on alkanut jo paljon ennen vuotta 2006, jolloin ym-
päristövaikutusten arviointimenettely käynnistyi arviointiohjelmalla. Jo 1990-luvulla Kur-
kisuon ottoa turvetuotantoon on selvitetty, tuolloin ei ollut vielä YVA-lainsäädäntöä, mutta 
suolla tuli toimenpidekielto ja alueelle tehtiin Kytäjän osayleiskaava. Hyvinkään kaupun-
ginhallitus päätti alueelle merkinnän MUI eli toimenpidekielto, joka ei koske metsänhoidol-
lisia toimia. Hanke oli kaupunginvaltuustossa 1994 ja kaupunginhallitus lausui, että kunnes 
vesioikeus on antanut päätöksensä, toimenpidekielto pysyy: ”Kaupunginhallitus toteaa, että 
tarvitaan perusteltu vesioikeuden päätös”. Yleiskaava tuli voimaan 1995 ja Vapo valitti 
yleiskaavasta. Asia eteni Korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti ja KHO hylkäsi valitukset. 
Kurkisuo jäi kuitenkin soidensuojeluohjelman ulkopuolelle. (Lindqvist 2009) 
 
Kurkisuo on ollut Vapon omistuksessa jo melko pitkään, 1990-luvun alusta, mutta menek-
kisyistä sen turvetuotantoon ottoa ei ole edistetty ennen kuin 2000-luvulla. Vapon sisäinen 
projektiryhmä muodostettiin 2005, jolloin insinööri Leikaksesta tuli siihen hankkeesta vas-
taavan projektipäällikkö. YVA-menettelyn käynnistämiseksi Leikas pyysi tarjouksia useilta 
ympäristökonsultointiyrityksiltä ja Pöyry tuli valituksi. Pöyry ei Leikaksen mukaan ollut 
halvin vaihtoehto, mutta se valittiin kokemuksen ja hinnan perusteella. Tarjouspyynnöissä 
ja hankinnassa noudatettiin Vapon normaalia hankintamenettelyä. Projektipäällikön apuna 
on hankintapuolen ihmisiä, mutta hän tekee itse päätöksen, mikä konsultti valitaan. (Leikas 
2009) 
 
Kurkisuota lähellä sijaitsevat mm. Kalkkilammin-Sääksjärven Natura 2000-alue sekä Kalk-
kilammen luonnonsuojelualue, joka kuuluu osana Natura-alueeseen, sekä Kytäjän-Usmin 
Natura 2000-alue. Suunnittelualueen lähellä ovat myös soidensuojeluohjelmassa oleva 
Kalkkilammensuot sekä Kalkkivuoren ja Nokkalanlahden jalopuumetsiköt, Solttilannum-
men ja Sääksjärven harjujensuojelualueet ja Petkelsuona luonnonsuojelualue. (Vapo Oy 
Energia Kurkisuon.. 2007) Yhteysviranomaisen mukaan suo on lähes luonnontilainen, oji-
tetutkin alueet ovat luontaisesti luonnontilaistuneet ja suo on maakunnallisesti merkittävä. 
(Pääkkönen 2009) Kurkisuo on esitetty kuvassa 18. 
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Tärkeimpänä menetelmänä tapaustutkimuksessa olivat haastattelut, joissa pyrkimys oli sy-
vähaastatteluun. Osa haastatteluista oli kahdenkeskisiä ja osa ryhmähaastatteluja. Ryhmä-
haastattelussa mukana ollut informantti huomautti, että syvähaastattelu ei onnistu yhdellä 
tapaamisella. Suoranaisesti hankkeeseen liittyvien projektin osapuolien lisäksi haastateltiin 
muita YVA-asiantuntijoita Hyvinkäällä ja Helsingissä sekä laitettiin sähköpostilla tarkenta-
via kysymyksiä Vapon ympäristöpäällikölle ja Hyvinkään ympäristöpäällikölle. Myöhem-
min tutkimusluonnos lähetettiin pääinformanteille kommentoitavaksi. Kaikki Kurkisuon 
YVA-avainhenkilöt kommentoivat tutkimusluonnosta. Lisäksi menetelmänä oli dokument-
tianalyysi, lähteenä viralliset ympäristövaikutusten arviointimenettelyn dokumentit, kartat, 
mielipide- ja lehtikirjoitukset, www-sivut ja haastateltavilta saatu lisämateriaali kuten yh-
teysviranomaisen YVA-päivillä pitämä esitelmä. Lisäksi havainnoitiin ja kysyttiin, ovatko 
ihmiset vastaavanlaisissa tehtävissä edelleen. 

 
Kuva 18. Kurkisuo mittakaavassa 1:40 000, Hyvinkään taajama jää koillispuolelle. Pohja-
kartta (C) Maanmittauslaitos lupanro 51/MML/11 
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Hankkeen YVA-menettelyn kulku osapuolten näkökulmasta 
 
Kurkisuon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alussa vuonna 2006 ei ollut aloituspa-
laveria. Yhteysviranomainen vaihtui aivan menettelyn alkuvaiheessa. Ympäristökeskus ja 
yhteysviranomainen tulivat mukaan hankkeeseen vasta kun arviointiohjelma oli jo valmis. 
(Pääkkönen 2009) 
 
Yhteysviranomaisen mukaan Kurkisuon tapauksessa tiedotuksessa oli heikko lenkki siinä, 
kun selostusvaiheessa viranomainen ei nähnyt lainkaan luonnosta, vaan ympäristökeskuk-
selle tuli suoraan valmis arviointiselostus. Tässä menettely erosi selväsi Uudenmaan ympä-
ristökeskuksen tavallisesta menettelystä, jossa on luonnos- ja arviointiohjelmavaiheessa on 
kaksi palaveria, ja arviointiselostuksen viimeistelyvaiheessa vähintään yksi tapaaminen eri 
YVA-ammattilaisten kesken. (Pääkkönen 2009).  
 
Alkuvaiheessa hankkeesta vastaavan ja konsultin kanssa keskusteltiin Uudenmaan ympäris-
tökeskuksen käytännöistä. Kurkisuon tapauksessakin oli arviointiohjelmasta annetun lau-
sunnon jälkeen kokous, jossa katsottiin suunnitelmia eteenpäin. Silloin vain ei ollut mitään 
tutkimustuloksia vielä, joten Pääkkösen (2009) mukaan sitä ei voinut täysin kommentoida.  
 
Vastaavana ympäristökonsulttina toimineen Pöyryn Tervaniemen mukaan (2009) hankkeen 
alkuvaihe oli normaali, Vapolta tuli lyhyt tarjouspyyntö ja Pöyry vastasi siihen lyhyellä tar-
jouksella. Kyse oli normaalista suo-YVAsta. Arviointiohjelman teolle oli vain lyhyt aika, 
konsultti teki sen ja antoi ympäristöviranomaisille. Lausunnon jälkeen pidettiin ensimmäi-
nen palaveri yhteysviranomaisen kanssa, sillä ympäristökonsultin mielestä lausunto oli si-
sällöltään epämääräinen ja lausunnon ohjaamana YVA-selostusta ei voitu laatia. Palaveris-
sa ympäristökonsultilla oli kysymyslista ja hän kuvasi toisille ammattilaisille, miten arvi-
ointi ja selostus oli tarkoitus tehdä. Ympäristökonsultille jäi käsitys, etenemistapa on selvä. 
(Tervaniemi 2009; 2010) 
 
Tervaniemen (2009) mukaan ideaalitilanteessa olisi enemmän aikaa laatia ympäristövaiku-
tusten arviointiohjelma. Ympäristövaikutusten arviointimenettely olisi hyvä aloittaa kaikki-
en ammattilaisten välisellä keskustelulla, jossa tulisivat selviksi ko. ympäristökeskuksen 
tavat ja sidosryhmät. Keskustelun avulla voitaisiin saada yhteinen mielikuva, millaisesta 
hankkeesta on kyse ja mikä yhteinen pelikenttä. Jälkiviisaana alku olisi pitänyt ottaa rauhal-
lisemmin ja kuulla viranomaista menettelyn alussa (Tervaniemi 2010). 
 
Kurkisuon tapauksessa tutkimukset tehtiin osapuolten mukaan normaalisti. Alue ei ole kui-
tenkaan yksinkertainen ja pohjavesiasia tekee siitä ainutlaatuisen ja vaikean. Pöyryllä on 
kuitenkin yrityksenä paljon kokemusta soiden ja turvetuotantohankkeiden ympäristövaiku-
tusten arvioinneista ja ympäristökonsultilla paljon arviointikokemusta Pohjois-Suomesta ja 
Pohjanmaalta. (Tervaniemi 2009) 
 
Ympäristökonsultin mukaan roolit ja työnjako olivat muuten selvät, mutta selkeänä puut-
teena oli, että prosessia ja sen tulkintoja ei kukaan kirjannut ylös, joten dokumenttia ei jää-
nyt mahdollisista vääristä tulkinnoista. Yhteysviranomaisella ei ollut neuvottelevaa otetta 
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eikä vaatinut selvityssuunnitelmia nähdäkseen ennen maastotöitä. Käsitys siitä, että arvioin-
tiselostuksen luonnosta ei haluttu yhteysviranomaisen katsottavaksi, jäi loppuun asti. (Ter-
vaniemi 2009;2010) 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn pitäisi kulkea hankkeesta vastaavan projektipääl-
likön mielestä siten, miten menettely on laissa ja asetuksessa määritelty. Hankkeesta vas-
taavan kannalta suurin merkitys sillä on ympäristölupavaiheessa, jolloin se toimitetaan lu-
paviranomaisille. Kurkisuon menettelyssä hankkeesta vastaavan näkökulmasta aivan yllät-
täen viranomainen antoi arviointiselostuksesta murskaavan lausunnon. Hylkäävä lausunto 
tuli, vaikka neuvotteluja oli ollut ja konsultit olivat pitäneet viranomaiseen yhteyttä. Lei-
kaksen (2009) mukaan tavallisesti täydennyksiä pyydetään lupavaiheessa, mutta tässä taus-
talla saattoi olla, että ympäristökeskus tai joku muu taho halusi puuttua menettelyyn ja 
hankkeeseen. Sinänsä sekä Vapolla että Leikaksella on paljon kokemusta soiden ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyistä.   
 
Paikallislehti Aamuposti aktivoitui jo 2005 ja on seurannut kriittisesti hankkeen etenemistä 
(mm. Pitkään kiistelty…2010). Osa lähiseudun asukkaista oli valmiiksi varautuneita, sillä 
alueella on jo taloudellista toimintaa, Lohja Ruduksen kivimurskaamo ja Rajamäen ve-
denottamo (Tervaniemi 2009; Lindqvist 2009). Ihmiset mahdollisesti pelkäsivät, että uudet 
tieyhteydet aiheuttavat kivirekkojen läpiajoliikennettä. Vaikka menettelyssä ei ollut ohjaus-
ryhmää, Leikaksen (2009) mukaan Vapolla oli yhteistyötä 2005 lukien Hyvinkään kaupun-
gin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. Aktiiviset ja osaavat vastustajat vaikuttivat 
alueen sosiaaliseen ympäristöön. 
 
Sinänsä yhteysviranomainen piti Kurkisuon vaikutusarvioinnissa tehtyjä tutkimuksia luotet-
tavina ja asiantuntevasti tehtyinä. Kysymys olikin, että kaikista osa-alueista ei ollut tehty 
tarpeeksi tutkimuksia. (Pääkkönen 2009). Yhteysviranomainen ei kuitenkaan tarkentanut 
puutteita neuvottelussa ennen selostuksen tekoa (Tervaniemi 2010).  
 
Kurkisuo ja sen ympäristövaikutusten arviointi oli iso kokonaisuus ja vaati monipuolisia 
tutkimuksia. Esimerkiksi ohjelmasta annetusta lausunnossa viranomainen kaipasi tietoa 
mm. turpeen ottosyvyydestä, mutta se jäi selostuksestakin puuttumaan (Lausunto ympäris-
tövaikutusten arviointiohjelmasta 2006; Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuk-
sesta 2008). Lisäselvityksiä piti saada myös etenkin pohjavesistä ja tulvavaikutuksista 
(Pääkkönen 2009). Tulvavaikutuksia ja pohjavesiasiaa tutkittiin arvioinnissa, mutta ne eivät 
yhteysviranomaisen lausunnon mukaan riittäneet (Tervaniemi 2010).  
 
Uudenmaan ympäristökeskuksella ei ole omaa YVA-käsikirjaa tai ohjeistusta. Ympäristö-
keskuksella on omia käytäntöjä, jotka opitaan työtä tekemällä. Lisäksi Ympäristöministeri-
öltä on saatavissa tukiaineistoa. Uudenmaan ympäristökeskuksessa on ollut tapana, että kun 
arviointiohjelma tai arviointiselostus tulee sisään, eri alojen asiantuntijat talon sisältä luke-
vat raportin omalta osaltaan läpi. Siten lausunnon antaminen ei ole yhden yhteysviranomai-
sen kontolla, vaan hänen tukenaan on arviointitiimi. Kurkisuon tapauksessa oli 8-jäseninen 
tiimi, johon kuuluivat mm. luonto-, pohjavesi-, maankäyttö-, tulva- ja kalastusasiantuntijat. 
Näin on monissa ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä, mutta yhteysviranomaisilla 
ei ole yhtä mallia. Ympäristökeskuksilla on omat vakiintuneet toimintatapansa. Toimintata-
vat kerrotaan konsultille ja hankkeesta vastaavalle yhteisissä kokouksissa ja sisältöasioissa 
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autetaan konsulttia, mikäli apua tarvitaan. Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintatapoi-
hin ei ole kuulunut, että viranomainen kyselee konsultilta aktiivisesti toimitusten aikataulu-
ja. (Pääkkönen 2009; 2010) 
 
Suurimpana epävarmuustekijänä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä yhteysviran-
omainen pitää luontoa itse, luonnon monimutkaisuutta. Ihminen ei voi ennustaa kaikkia 
vaikutuksia. Kurkisuon tapauksessa epävarmuutena on, mitä tapahtuu, kun suuri vettä pi-
dättävä massa poistuu, etenkin kun lähellä on Rajamäen vedenottamo. (Pääkkönen 2009).  
 
Leikas (2009) sanoo, että tutkimuksissa saattoi olla puutteita ja pohjavesitutkimusten vaa-
timinen oli perusteltua, sillä aihe on vaikea suon alla olevan piiloharjun takia. Uusi pohja-
vesitutkimus tehtiin ja muitakin lisätutkimuksia vaadittiin, kuten vedenkorkeus-, virtaama-, 
kalasto-, pohjavesi- ja kuormitusvaikutukset sekä kasvisto-, linnusto ja perhostutkimuksia 
eli direktiivin 4A -lajit sekä liikennevaikutukset ja vaikutus ilmastonmuutokseen. Osa näis-
tä oli jo arviointiselostuksessa. Pohjavesi oli näistä tärkein ja siinä Leikas teki priorisoinnin: 
muita ei kannata alkaa heti selvittämään, koska jos pohjavesiasia näyttää kriittiseltä tutki-
musten jälkeen, koko hankkeesta ei ehkä voi tulla mitään. Pohjavesi, vedenkorkeus ja vir-
taama ovat tärkeitä, koska lähellä on pohjavedenottamo Solttilassa suon itäpuolella. Toi-
saalta virtaussuunta on vedenottamolta suolle päin, joten vaarana ei ole vedenottamon pi-
laantuminen vaan veden väheneminen. (Leikas 2009) 
 
Pöyry yrityksenä on tehnyt paljon turveselvityksiä Pohjois-Suomessa. Leikas arvelee, että 
Pöyry on ehkä tottunut toisenlaiseen menettelyyn ja toisenlaiseen viranomaistyöskentelyyn. 
Jo tarjouspyynnössä olivat tärkeimmät eli priorisoitavat asiat, mitä selvitetään. Varsinaista 
YVA-käsikirjaa tai -ohjeistusta ei Vapolla ole. Leikas tietää kokemuksen perusteella, että 
tärkeimmät tutkimukset tulee tehdä ensin. Tärkein tutkimus tarkoittaa sitä, jonka tulokset 
voivat estää projektin toteutumisen ja Kurkisuon tapauksessa tärkein ja myös kallein oli 
juuri pohjavesitutkimus, johon ryhdyttiin arviointiselostuksen hylkäämisen jälkeen. (Leikas 
2009;2010) 
 
Yhteysviranomaisen mukaan aluksi Kurkisuon ympäristövaikutusten arviointiselostus vai-
kutti hyvältä. Pian kuitenkin arviointitiimin asiantuntijoilta alkoi tulla palautetta tärkeistä 
puuttuvista asioista. Yleensä Uudellamaalla selostuksen puutteisiin pyydetään lisäselvityk-
set lupavaiheessa, mutta nyt yhdessä Uudenmaan ympäristökeskuksen arviointitiimissä 
päätettiin, että näin ei voida tässä menettelyssä tehdä, sillä liian olennaisia osia puuttuu ja 
prosessia ei voida päästää lupavaiheeseen. Lisäksi joitain viranomaisen ohjelman lausun-
nossa vaatimia asioita, kuten turpeen ottosyvyydet, tulvamallinnus ja vaikutukset suojeltui-
hin lajeihin poislukien linnustoon, eivät olleet selostuksessa mukana. Arviointi oli monilta 
osin liian yleispiirteinen. (Pääkkönen 2009, Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselos-
tuksesta 2008; Vapo Oy Energia… 2006, Vapo Oy Energia… 2007 ).  
 
Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa Kurkisuon YVA-selostuksesta. Kokonaan uutta 
YVA-menettelyä ei vaadittu, vaan uusi arviointiselostus. Lausunnon antamisen jälkeen oli 
kokous, jossa kaikki YVA-osapuolet olivat läsnä. Kokouksessa esiteltiin kaikki ne kohdat, 
joihin vaadittiin lisäselvitystä. (Leikas 2009, Pääkkönen 2009) 
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Yhteysviranomainen ei onnistunut viestimään hankevastaavalle ja ympäristökonsultille li-
sätutkimusvaatimuksien tarkoitusta, vaan heille jäi vaikutelma, että yhteysviranomainen ei 
uskonut tuloksia, vaikka vesistövaikutuksia selvitettiin turvetuotannossa pitkään käytössä 
ollein menetelmin (Tervaniemi 2010). 
 
Reinikaisen (2009; 2010) mukaan toimialan ja alueiden kulttuurit törmäsivät menettelyssä. 
Turvehankkeiden vaikutusarvioinneissa ei ohjausryhmän perustaminen ole niin itsestään 
selvää kuin useimmissa muissa hankkeissa. Kurkisuon tapauksessa merkittävä puute oli 
ohjausryhmän puute, joka olisi ollut intressitahojen kokous. Lapissa Lapin ympäristökes-
kuksen kanssa keskustellaan kokousten lisäksi myös epävirallisesti, jolloin prosessi voidaan 
keskeyttää, jotta saadaan selvitykset kuntoon. Niin menettelyä ei edes päästetä siihen vai-
heeseen kuin Kurkisuon tapauksessa. 
 
Kurkisuon tapauksessa julkisuus, kunnallispolitiikka ja yleisön vastustus ja lausunnoista 
saadut lisätiedot esimerkiksi saukon esiintymisestä alueella muuttivat kontekstia. Näiden 
uusien kuvioiden mukanaan tuoma tekijä jäi ympäristökeskukselta analysoimatta. Alueelli-
nen ympäristökeskus oli menettelyssä mukana olleista ainoa, jolla olisi ollut mahdollista 
arvioida ohjausryhmän tarvetta uudelleen arviointiohjelman ja siitä annetun lausunnon jäl-
keen.  Koska YVA on julkinen menettely, kontekstin muuttuminen pitäisi kyetä hoitamaan. 
(Tervaniemi 2009; 2010; Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 2008) 
 
Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa on ollut käytäntönä pyytää jonkin arviointiselos-
tuksen osan täydentämistä. Yhteysviranomainen on sitten antanut uuden lausunnon täyden-
nysosaan. Tämä, tai tavanomaisempi menettely, jossa yhteysviranomainen lataa lupavai-
heeseen lisäselvitysvaatimuksia, on hieman kyseenalainen käytäntö, koska laki ei tunne ar-
viointiselostuksen täydentämistä ja käytännöt ovat muodostuneet erilaisiksi eri ympäristö-
keskuksissa. 
 
Kurkisuon tapauksessa yhteysviranomainen kysyi neuvoa myös Ympäristöministeriöltä, 
voiko selostuksen hylätä, siten että pyydetään uusi arviointiselostus. Ympäristöministeriös-
tä sanottiin, että ympäristökeskus voi todeta selostuksen riittämättömäksi. Itse asiassa Suo-
men ympäristökeskukselta on jo 1990-luvulta (Hilden ym. 1997) on ohje riittämättömien 
selostusten hylkäämisestä. Neuvojen mukaan menettelyä ei tarvitse aloittaa ohjelmavai-
heesta asti uudestaan, vaan voidaan pyytää uusi arviointiselostus, kuuluttaa se ja pyytää 
lausunnot normaalisti. Lisäksi ympäristöministeriöstä neuvottiin yhteysviranomaista kysy-
mään Joensuun yliopiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen tutkijalta. Kaikki 
tämä vei tietenkin aikaa ja prosessi pitkittyi.   
 
Pääkkönen (2009; 2010) toteaa, että Uudellamaalla on vastustusta soiden turvetuotanto-
käyttöä kohtaan, sillä luonnontilaisia soita ei ole paljoa Etelä-Suomessa. Kurkisuo on maa-
kunnallisestikin arvokas kohde. Yhteysviranomainen arvelee, että hanketta vastustavan 
kansalaisliikkeen aktiivisuus oli yllätys konsultille ja ehkä myös Vapolle. Viranomaisen ja 
konsultin välillä olisi voinut olla enemmän vuorovaikutusta ja yhteysviranomainen olisi 
voinut aktiivisesti tiedustella arviointiselostuksen luonnosta nähtäväksi.  
 
Reinikaisen (2009; 2010) mukaan Pöyry ja ehkä Vapokin toimivat normaalin vallitsevan 
käytännön mukaisesti turvealan ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen skaalan mu-
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kaan. Se ei toiminutkaan Uudellamaalla, vaan Kurkisuon tapauksessa olisi ollut syytä toi-
mia kuten isoissa ja vaikutuksiltaan laajoissa hankkeissa. Osapuolten käsityksenmuodos-
tukseen jäi aukko. Siten arviointiselostuksen hylkäys pääsi tapahtumaan. Ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyt ovat Suomessa eriytyneet toimialoittain, mutta myös maantieteel-
lisesti, ja jopa henkilöytyneet eri ympäristökeskuksissa. Tämä vaikeuttaa konsultin tehtä-
vää. 
 
Reinikaisen (2009; 2010) mukaan Kurkisuon tapauksessa etäisyyden funktio on osassa – 
jos YVA-ammattilaiset olisivat toimineet jo aikaisemmin samoissa hankkeissa ja siten tun-
teneet toisensa, silloin menettely olisi ehkä toiminut ilman ohjausryhmääkin. Yleisö oli 
Hyvinkäällä poikkeuksellisen etevää, pohjoisessa yleisö ottaa kantaa lievemmin ja ehkä 
enemmän luottaa viranomaisiin. Tässä on iso kulttuuri-ilmapiirin ero ja Pöyryn olisi ehkä 
pitänyt antaa Vantaan yksikön hoitaa Kurkisuo. Sosiaalinen merkitys alkoi muodostua vas-
ta prosessin kuluessa; tapaus muuttui arviointiohjelman ja -selostuksen välissä, ja tieto tästä 
ei tullut riittävän selvästi Vapolle tai Pöyrylle asti. 
 
Tervaniemen (2009) mukaan Oulun yksikkö hoiti Kurkisuon arvioinnin, koska tarjous-
pyyntö Vapolta tuli suoraan Ouluun. Vapolla ja Pöyryn Oulun yksiköllä on pitkä yhteistyön 
historia ja pitkä kokemus turvehankkeiden ympäristövaikutusten arvioinneista. Kurkisuo oli 
kaikkineen vaikea hanke, varsinkin pohjavesiasiat tekivät siitä vaikean. Vaikeus alkoi käy-
dä ilmi jo ohjelmavaiheessa. Kurkisuo on epätyypillinen turvesuo ja sen pohjavesiasetelma 
on kysymysmerkki. Vaarana on pohjaveden valuminen. Kurkisuon tutkimisen aikoihin 
myös talvitulvat olivat pahoja Vantaanjoessa, siksi tulva-asia nousi esille niin vahvasti 
Kurkisuollakin. Natura-asetelma ei ollut vaikea ohjelmavaiheessa eikä edes selostuksen kir-
joittamisvaiheessa, vaan vasta selostuksesta annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä se nou-
si esiin. Lisäksi paikallinen kontrasti siihen, että Petkelsuo liitettiin Naturan arvokohteeksi, 
mutta ei Kurkisuota, oli suuri. Kurkisuolla myös asutuksen läheisyys saattoi vaikuttaa tapa-
uksen vaikeuteen.  
 
Muuten Kurkisuon ympäristövaikutusten arviointimenettely eteni sekä Pääkkösen (2009), 
Leikaksen (2009) että Tervaniemen (2009; 2010) mukaan hyvin ja normaalisti lukuunotta-
matta aikataulun venymistä.  

Yhteysviranomainen on lausunnossaan (Lausunto… 2008) pyytänyt kokonaan uutta arvi-
ointiselostusta. Arviointiselostus ei täytä kokonaisuutena YVA-lain vähimmäisvaatimuksia. 
Uusi arviointiselostus toimitetaan viranomaiselle, joka kuuluttaa sen ja pyytää lausunnot 
uudestaan. Lausunnossa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja -selostuksesta sano-
taan mm. seuraavaa: Yhteysviranomainen katsoo, ettei arviointimenettely täytä kokonai-
suutena arvioiden YVA -lainsäädännössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Selostuksessa 
on YVA-asetuksen 10 § huomioon ottaen olennaisia puutteita eikä yhteisviranomaisen ar-
viointiohjelmalausunnossa antamaa ohjausta ole noudatettu riittävästi. Arviointiselostuksen 
puutteet on esitetty tässä lausunnossa toteamuksina jatkokäsittelyä vaativista asioista. 
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista tulee laatia lausunnossa osoitetuilla lisäselvi-
tyksillä ja muilla korjauksilla täydennetty uusi arviointiselostus. (Lausunto ympäristövaiku-
tusten arviointiselostuksesta 2008, Vapo Oy Energian… 2008, Lausunto…2006).  
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Hankkeen 1.vaiheen virallinen ympäristövaikutusten arviointimenettely kesti 21 kk, mikä 
on selvästi enemmän kuin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelyjen mediaaniaika 12 kk vuosina 2000-2008 (55 menettelyä). 
 

Analyysi ja tulokset 
 
Analyysia varten haastatteluista, kartoista ja muista materiaaleista saadut, kirjallisuuden ja 
haastattelujen perusteella merkityksellisiksi tekijöiksi arvellut muuttujat asetettiin tauluk-
koon. YVA-ammattilaisten ympäristökäsitykseen kiinnitettiin huomiota, koska eettisiin eli 
arvomaailmaan liittyviin asioihin ei voida kvantitatiivisen aineiston avulla päästä kiinni. 
Ympäristökäsitystä voidaan tutkia vain laadullisen tutkimusosuuden, tässä tapauksessa ta-
paustutkimuksen ja sen haastattelujen ja havainnoinnin osana. Avainhenkilön ympäristökä-
sitystä arvioitiin haastattelussa keskustelemalla luonnonsuojeluun liittyvistä eettisistä peri-
aatteista ja miten he tunsivat aluetta ja muuttuivatko heidän ajatuksensa alueesta menetelyn 
aikana. Tästä keskusteltiin, koska oppiminen Popperin 3. maailmassa vaikuttaa 2. maail-
maan, toisin sanoen ihmiselle voi syntyä uudenlainen tietoisuus alueesta ja mentaalinen tila. 
Oppiminen alueesta myös parantaa kontekstiherkkyyttä, joka voisi olla yksinkertaistettu 
ilmaisu sille, että avainhenkilö pystyy lähestymään aluetta moniulotteisesti: absoluuttisesti, 
relatiivisesti ja relationaalisesti eli symbolisesti. Suunnittelun patologiat voivat taas estää 
oppimista, siksi kysyttiin oppivatko haastateltavat jotain tapauksesta. 
 
Prosessin sujuvuuteen, vaatimuksiin vastaavuuteen ja tehokkuuteen liittyen keskusteltiin 
YVA-avainhenkilöiden kokemusta ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä. Kokemat-
tomalla tarkoitettiin, että avainhenkilöllä olisi ollut kokemusta alle viidestä ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä. Kurkisuon tapauksessa kaikilla YVA-avainhenkilöillä oli hyvä 
kokemus arviointimenettelyistä, mutta jostain syystä konsultilla ja hankkeesta vastaavalle 
jäi käsitys, että yhteysviranomainen olisi ollut melko kokematon.  
 
Yhteysviranomaisen suhdetta suunnitteluideologioihin, eli toteuttaako mieluummin nor-
miohjausta vai neuvottelevaa ohjausta, tarkasteltiin keskustelemalla rooleista ja toimintata-
voista, mitä henkilö pitää hyvänä aluesuunnitteluna sekä onko hän oppinut tapauksesta jo-
tain.  
 
Prosessin sujuvuuteen ja laatuun liittyvä asia on ohjausryhmän olemassaolo. Ohjausryhmän 
olemassaolo voi myös kertoa neuvotteluohjauksesta. Prosessin laatuun liittyvä asia on 
myös, onko hankkeesta vastaavalla laatujärjestelmiä käytössään (Vapo Ympäristöpolitii-
kan.. 2009, Selin 2009). Mielenkiintoisena yksityiskohtana tutkittiin, onko lakimiehen apua 
tarvittu prosessin eri vaiheissa eri osapuolten pyynnöstä.  
 
Hankkeessa ilmenneitä ongelmia yritettiin selvittää tutkimalla onko hanke suuri vai pieni, 
verrattuna vastaavanlaisiin saman toimialan hankkeisiin Suomessa. Laatuongelmia saattai-
sivat selittää myös resurssiongelmat, siksi hankkeesta ja sen YVAsta selvitettiin, oliko ar-
viointiin käytettävissä riittävästi resurssia; YVA vaatisi 1% hankkeen investointibudjetista 
(mm. Fuller 1999; Jantunen 2009; Hokkanen 2010).  
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Mahdollista alueen erityistä fyysistä ja sosiaalista herkkyyttä tutkittiin arvioimalla, onko 
alueella luonto-, virkistys- ja taloudellisia toimintoja ja onko hanke saanut kansalaisvastus-
tusta ja mediahuomiota. Samoin lähellä sijaitseva Natura-alue tai muu luokiteltu luonto-
kohde (Valtioneuvoston… 713/2006 § 7) saattaisi indikoida kohdealueen herkkyyttä.   

Merkittävimmät prosessin laatuun ja tehokkuuteen vaikuttavat tekijät Kurkisuon YVA-
menettelyssä on analysoitu taulukkoon 6. Merkityksellisiksi arvioidut muuttujat perustuvat 
kirjallisuuteen, haastatteluihin ja tutkijan harkintaan. Ristiriitainen ympäristökäsitys tarkoit-
taa, että avainhenkilö ilmaisi haastattelussa ristiriitaa henkilökohtaisten arvojensa ja työroo-
linsa vaatimien ympäristöarvojen tai työssä vaadittujen toimien kesken.  

Taulukko 6. Kurkisuon tapauksen analysointia. 
 
Ympäristökäsitys (Kurkisuon tapaus) Ihmiskeskeinen Luontoperusteinen Ristiriitainen 
Kurkisuo, projektipäällikkö x     
Kurkisuo, yhteysviranomainen     x 
Kurkisuo, konsultin projektipäällikkö     x 
    
Käsitys alueesta muuttui menettelyn aikana Kyllä Ei  
Kurkisuo, projektipäällikkö   x  
Kurkisuo, yhteysviranomainen x    
Kurkisuo, konsultin projektipäällikkö x    
    
YVA-ammattilaisilla paikallistuntemusta Kyllä Ei  
Kurkisuo, projektipäällikkö   x  
Kurkisuo, yhteysviranomainen   x  
Kurkisuo, konsultin projektipäällikkö   x  
    
Onko YVA-ammattilainen kokenut yvaaja kyllä Ei  
Kurkisuo, projektipäällikkö x    
Kurkisuo, yhteysviranomainen x   
Kurkisuo, konsultin projektipäällikkö x    
    
Yht.viranomainen toteuttanut normiohjausta 
(miel.kuin neuvotteluohjausta) Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
    
Ohjausryhmän olemassaolo Kyllä  Ei  
Kurkisuo   x  
    
Hankkeesta vast. organisaatiossa on laatu- ja 
ympäristöjärjestelmä Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
    
Lakimiestä tarvittu menettelyn eri vaih. Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
    
Hanke itsessään suuri Kyllä  Ei  
Kurkisuo   x  
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Rahaa YVAan käytettävissä1% investointibudje-
tista Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
    
Alueella luontoarvoja (esim.suojeltavia lajeja) Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
    
Alueella virkistysarvoja (esim.ulkoilureitti) Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
    
Vaikutusalueella Natura-alue Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
    
Alueella taloudellisia toimintoja Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
    
Hanke saanut kansalaisvastustusta Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
    
Hanke saanut median huomiota Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
    
YVA riittävä lausunnon mukaan Kyllä  Ei  
Kurkisuo   x  

 
Lisäksi havainnoitiin, että ympäristökonsultti että yhteysviranomainen ovat vaihtaneet työ-
paikkaa tapauksen jälkeen. 
 

Yhteenveto 
 
Hanke venyi niin pitkälle ajalle, että konteksti muuttui: sekä arvostukset ja tutkittu tieto että 
itse suo. Ojitettu suon osa on luonnonmukaistunut suon omien prosessien kautta koko 
hankkeen ajan, 1990-luvulta lähtien, jolloin Kurkisuon käyttöä turvetuotantoon alettiin tut-
kia. (Pääkkönen 2010; Lausunto…2008) Lisäksi osallisten ja kansalaisten ja myös mukana 
olleiden YVA-ammattilaisten suhde suunnittelualueeseen sai mahdollisuuden muuttua. 
Myös yleisemmin yhteiskunnassa se, mitä käsitetään oleellisina seikkoina ja merkittävinä 
ympäristövaikutuksina, muuttui. 
 
Kuluttajien luottamusindeksissä oli vuonna 2006 suuria vaihteluja, mutta se oli kaikkiaan 
nousevalla uralla. Positiivinen yhteiskunnan tulevaisuudenodotukset voivat Hallin (1980) 
mukaan rohkaista projekteissa riskinottoon. Vuonna 2008 lausunnonantoaikaan luotta-
musindeksi oli jo laskemassa jyrkästi, mutta vuonna 2007 se oli ollut huipussaan, jolloin 
epävarmuuttakin suunnittelussa suvaitaan paremmin.  
 
Analyysin seuraavassa vaiheessa taulukot yhdistetään toisen tapaustutkimuksen taulukoi-
den kanssa matriisiksi, josta voidaan nähdä analogioita; yhteneväisyyksiä ja eroja tapauk-
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sissa. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset vedetään molempien tapausten analysoinnin 
yhteiskäsittelyn jälkeen. 
 

5.3 Molempien tapausten yhteisanalyysi  

Merkittävimmät prosessin laatuun ja tehokkuuteen vaikuttavat tekijät kahdessa eri tapauk-
sessa on analysoitu yhteen taulukkoon 7. Taulukkoon on koottu muuttujia, jotka kirjalli-
suuden, aiempien tutkimusten ja haastatteluista saadun käsityksen mukaan voivat olla mer-
kityksellisiä, jotta ympäristövaikutusten arviointimenettely voi olla sille asetettujen vaati-
musten mukainen eli laadukas. 

 
Taulukko 7. Tapausten yhteisanalyysiä. 

Ympäristökäsitys Ihmiskeskeinen Luontoperusteinen Ristiriitainen 
Kurkisuo projektipäällikkö x     
Tahko, projektipäällikkö x     
Kurkisuo, yhteysviranomainen     x 
Tahko, yhteysviranomainen     x 
Kurkisuo, konsultin projektipäällikkö     x 
Tahko, ympäristökonsultti x     
    
Ympäristökäsityksen muutos YVA-menettelyn 
aikana Kyllä Ei  
Kurkisuo, projektipäällikkö   x  
Tahko, projektipäällikkö   x  
Kurkisuo, yhteysviranomainen x    
Tahko, yhteysviranomainen   x  
Kurkisuo, konsultin projektipäällikkö x    
Tahko, ympäristökonsultti x    
       
YVA-ammattilaisilla paikallistuntemusta Kyllä Ei  
Kurkisuo, projektipäällikkö   x  
Tahko, projektipäällikkö   x  
Kurkisuo, yhteysviranomainen   x  
Tahko, yhteysviranomainen   x  
Kurkisuo, konsultin projektipäällikkö   x  
Tahko, ympäristökonsultti x    
    
Onko YVA-ammattilainen kokenut yvaaja Kyllä Ei  
Kurkisuo, projektipäällikkö x    
Tahko, projektipäällikkö   x  
Kurkisuo, yhteysviranomainen x   
Tahko, yhteysviranomainen x    
Kurkisuo, konsultin projektipäällikkö x    
Tahko, ympäristökonsultti x    
    
Yht.viranomainen toteuttanut normiohjausta Kyllä  Ei  
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(miel.kuin neuvotteluohjausta) 
Kurkisuo x    
Tahko x    
    
Ohjausryhmä Kyllä  Ei  
Kurkisuo   x  

Tahko x *   

* poliittinen oh-
jausryhmä, ei 
sisältö- 

    
Rahaa käytettävissä YVAan 1% investointibud-
jetista Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
Tahko   x  
    
Hanke itsessään suuri Kyllä  Ei  
Kurkisuo   x  
Tahko x    
    
Alueella luontoarvoja (esim.suojeltuja lajeja) Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
Tahko x    
    
Alueella virkistysarvoja (esim.ulkoilureitti) Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
Tahko x    
    
Alueella tai vaikutusalueella Natura-alue Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
Tahko x    
    
Alueella tai vaikutusalueella taloudellisia toimin-
toja Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
Tahko x    
    
Hanke saanut kansalaisvastustusta Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
Tahko x    
    
Hanke saanut median huomiota Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
Tahko x    
    
Viranomaislausunnon tekemiseen käytetty la-
kimiehen apua Kyllä  Ei  
Kurkisuo x    
Tahko x    
    
Hankkeesta vast. organisaatiossa on laatu- 
ja/tai ympäristöjärjestelmä Kyllä  Ei  
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Kurkisuo x    
Tahko   x  
 
    
YVA riittävä lausunnon mukaan Kyllä  Ei  
Kurkisuo   x  
Tahko   x  

 

Huomattavaa on, että valitut tapaukset edustavat kirjaimellista toistoa ennen kaikkea riittä-
vyytensä puolesta – molempien hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on 
yhteysviranomainen todennut riittämättömiksi. Ajankohdaltaan molemmat ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyt ovat alkaneet noin 2000-luvun alkuvuosikymmenen puolivälissä, 
ja molempien hankkeiden historia on alkanut paljon ennen virallisen arviointimenettelyn 
alkua.  

Muuten tapaukset ovat eri aloilta ja eri puolilta Suomea, niissä toimineet ihmiset ovat eri 
ihmisiä ja yritykset eri yrityksiä. Tapauksista kuitenkin etsittiin analogioita. Hailan (2007) 
mukaan analogiat ovat tärkeitä silloin, kun tutkimuksen kohteena ovat dynaamiset proses-
sit. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on leimallisesti juuri tällainen muuttuvassa 
toimintaympäristössä etenevä prosessi. Analogia-ajattelua em. matriisiin soveltamalla voi-
daan arvioida paitsi tapausten samankaltaisuuksia, myös tunnistaa merkityksellisiä eroavai-
suuksia. 

Ympäristökäsitys on kolmella haastatellulla YVA-avainhenkilöllä ihmiskeskeinen. Kolme 
haastateltavaa YVA-avainhenkilöä ilmaisi ristiriitaa ympäristökäsityksessään siviili- ja työ-
rooliensa välillä. Suurimmat erot ympäristökäsityksiltään löytyvät kuitenkin YVA-
ammattilaisten ja ns. kansalaisten tai sidosryhmien väliltä, ei eri YVA-ammattilaisten välil-
tä. Arviointimenettelyjen avainhenkilöiden käsitykset olivat osittain hämmästyttävän sa-
mankaltaisia riippumatta heidän roolistaan menettelyssä. Avainhenkilön ajatukset alueesta 
muuttui kolmella kuudesta, ja nimenomaan siihen suuntaan, että haastateltavat kertoivat 
oppineensa entistäkin enemmän arvostamaan alueen luontoa ja erityispiirteitä. Tästä voi-
daan päätellä, että menettelyn aikana osan YVA-avainhenkilöiden kontekstiherkkyys parani 
heidän oppiessaan alueesta. 

Paikallistuntemus puuttui viideltä kuudesta haastatellusta tapausten YVA-avainhenkilöstä. 
Riittävä kokemus useista arviointimenettelyistä oli molempien tapausten ympäristökonsul-
teilla. YVA-avainhenkilöillä oli hyvä kokemus ympäristövaikutusten arvioinneista lukuun-
ottamatta Tahkon hankkeen projektipäällikköä. Yhteysviranomainen toteutti normiohjausta 
molemmissa tapauksissa. 

Kurkisuon tapauksessa ei ollut ohjausryhmää, Tahkon tapauksessa oli poliittinen, rahoitta-
jien ohjausryhmä. Käytettävissä olevista YVA-resursseista tai hankkeen suuruudesta ei ole 
löydettävissä analogiaa. Näin ei ole siten yleistettävissä olevaa kausaliteettia, miksi YVA ei 
ole toteutunut asetettujen vaatimusten mukaisena. Analogiaa ei ole myöskään siitä, onko 
hankkeesta vastaavan yrityksessä käytössä laatujärjestelmää. 
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Sen sijaan molemmilla alueilla tai niiden vaikutusalueella on luonto-, ja virkistys- ja talou-
dellisia arvoja, molemmat hankkeet ovat saaneet runsaasti julkisuutta ja aktiivista vastus-
tusta ja molemmissa hankkeissa YVA-tiimeihin on kuulunut myös lakimies menettelyn eri 
vaiheissa – myös viranomaisen lausuntoa laadittaessa. Tosin vaikutusarvioinnin vaatimus-
ten ja yhteysviranomaisen laadunvalvojan roolin vahvistuessa, lakimiehen apu tullee jo ru-
tiiniksi.  

Havainnoinnin tuloksena huomattiin, että Kurkisuon tapauksen ympäristökonsultti ja yh-
teysviranomainen olivat vaihtaneet työpaikkaa ensimmäisen menettelyn päättymisen ja 
haastattelun ajankohdan välisenä aikana. Tahkon tapauksessa vastaavanlaista ei ollut tapah-
tunut.  

Tapaukset edustavat kirjaimellista toistoa siis monilta muiltakin osilta kuin riittävyytensä 
osalta. 

 

6  Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Tutkimuksessa selvitettiin vuosien 2000-2008 projekteille tehtyjen ympäristövaikutusten 
arviointien suomalainen kenttä. Lisäksi perehdyttiin syvällisesti kahden projektin ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyihin tapaustutkimuksena. Tutkimuksen yksi keskeisimmis-
tä tuloksista on, että suomalaisissa ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä on alueel-
lista vaihtelua. Alueellista vaihtelua on menettelyjen määrissä ja siinä, millaisiin projektei-
hin ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä tehdään eri puolella Suomea. Alueellista 
vaihtelua on myös menettelyjen kestossa ja menettelyistä annetuissa viranomaislausunnois-
sa. Viranomaislausuntojen vaihtelusta voidaan päätellä, että myös menettelyjen laadukkuu-
dessa eli menettelylle asetettujen tavoitteiden mukaisuudessa on alueellista vaihtelua.  
 
Tutkimuksessa todettiin, että YVA-menettelyprosessi on epäyhtenäinen ja erilainen eri 
puolilla maata. Monissa vaiheissa on tulkinnallisuutta. Osa avainhenkilöistä oppi menette-
lyn kuluessa entistä enemmän arvostamaan kyseessä olevaa aluetta, toisin sanoen osalla 
YVA-avainhenkilöistä tiedon luonne laajentui menettelyn aikana. Osalla heistä ilmeni ym-
päristökäsityksessään ristiriitaa.  
 
Suomalaisessa YVA-kentässä on tunnistettavissa oppimista estäviä käytänteitä, jotka vai-
keuttavat kommunikatiivista, neuvottelevaa suunnitteluotetta. Kontekstin tunnistamisessa 
on puutteita. Myös projektien vaikutusarvioinnin heikko kytkös muihin alue- ja yhdys-
kuntasuunnittelun prosesseihin aiheuttaa laaturiskin suunnittelulle.  Heikko yhteys suunnit-
teluprosessien välillä, YVA-prosessin vaihtelu ja puuttuva kommunikatiivinen ote vaikeut-
tavat yhteistyön ja luottamuksen syntyä väliaikaisessa projektiverkostossa.  
 
Yhteiskunta ohjaa suurten projektien maankäytön suunnittelua ympäristöasioiden parem-
paan huomioimiseen arviointiohjauksella, ympäristöasioiden arviointimenettely kun on pa-
kollinen osa suuria projekteja. Ympäristövaikutusten arviointi on yhteiskunnan ohjausme-
netelmä. Verrattuna esimerkiksi Natura-arviointiin tai kaavaan, YVA-menettely on oikeus-
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vaikutukseton, ohjaava menettely, joka kaikessa monimutkaisuudessaan ei ole noussut me-
netelmä- tai työkaluluonteestaan systeemiselle tasolle edistämään kestävän kehityksen ta-
voitetta.  
 
Ympäristövaikutusten arvioinnin vaikutus päätöksentekoon kuten kaavoitukseen, ympäris-
tölupamenettelyihin, hankkeesta vastaavaan tai kunnalliseen päätöksentekoon on parhaim-
millaan ohjaava, huonoimmillaan päätöksentekoprosesseja lähes halvauttava. Kestävää ke-
hitystä ympäristövaikutusten arviointimenettely ei kykene aina edistämään edes ko. projek-
tissa, saati alue- ja yhdyskuntasuunnittelun laajemmassa kentässä. Lain ja asetuksen kirjai-
men täyttämisen sijasta menettelyssä on keskityttävä sen perimmäiseen tarkoitukseen ja 
kuinka menettely ja sen tutkimustulokset voivat entistä systemaattisemmin edistää kestävää 
kehitystä. Samoilla keinoin alue- ja yhdyskuntasuunnittelun muillakin osa-alueilla voidaan 
edistää kestävää kehitystä projekti-intensiivisessä yhteiskunnassa.  
 

6.1 Vastauksia tutkimuskysymyksiin ja analyyttistä yleistystä  

Ensimmäinen tutkimuskysymys 
Ympäristövaikutusten arvioinnin prosessin kulku Suomessa selvittää osaltaan vastausta en-
simmäiseen tutkimuskysymykseen, joka kuului: millaisia ympäristövaikutusten arviointeja 
Suomessa tehdään. Tapausten perusteella voidaan pyrkiä analyyttiseen yleistämiseen, etsi-
mällä analogioita ja mahdollisia kausaalisuhteita erilaisista tapauksista, jotka ovat kuitenkin 
valittu tiettyjen yhteneväisyyksiensä takia tapauksiksi. Monet seikat johtivat riittämättö-
miksi todettuihin arviointiselostuksiin ja kärjistetysti sanoen halvaannuttivat suunnittelun ja 
päätöksenteon etenemisen.  
 
Kuvassa 19 esitetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kulku. Eri osapuolet on esi-
tetty ”uimaradoillaan” ja salmiakkikuvio osoittaa päätöksentekokohtaa. Eri puolilta Suomea 
ja eri aloilta voisi piirtää hieman erilaisia prosessikaavioita ja tämä ei missään nimessä ole 
hyvä asia prosessin sujuvuuden, tehokkuuden, ennustettavuuden tai laadun kannalta.  
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Kuva 19. YVA-menettelyn mahdollinen kulku Suomessa. Virallinen arviointimenettely al-
kaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Menettely 
päättyy, kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa. Yhteysviranomaisen velvollisuutena 
on todeta, onko menettely ja selostus lain ja asetuksen vaatimusten mukainen ja riittävä. 
Lupaprosessiin kuuluu, että arviointiselostus ja siitä annettu lausunto pitää liittää lupa-
asiakirjoihin, muuta yhteyttä prosessien välillä ei ole.   
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Eksaktisti ajatellen on selvää, että jos jokin todetaan täysin riittämättömäksi, se pitää tehdä 
uudestaan. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä näin asia ei kuitenkaan ole, vaan 
puutteiden korjaaminen on siirtynyt lupavaiheeseen. Lupaviranomaisen vastuulle on siirty-
nyt myös menettelyn laatu. Lisäksi toisin kuin Espoon sopimuksen mukaisessa ympäristö-
vaikutusten arviointiprosessimallissa, Suomessa suunnitellun hankkeen kieltäminen ympä-
ristövaikutusten perusteella ei ole käytäntö tai edes periaatteellinen mahdollisuus. Suoma-
laisessa käytännössä tämä mahdollisuus realisoituu vasta ympäristölupavaiheessa ehkä 
vuosia myöhemmin. Suomalaiseen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn on vakiintu-
nut erilaisia käytäntöjä, jotka ovat maakunnasta ja toimialasta riippuen erilaisia ja jotka ei-
vät välttämättä perustu YVA-lakiin, vaan jotka ovat muodostuneet ajan kuluessa ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyiden kumuloituessa lain voimaantulon jälkeen.   
 
Tässä tutkimuksessa esimerkkitapauksina olevissa, riittämättömiksi todetuissa YVA-
menettelyissä on paljon yhteisiä tekijöitä aluesuunnittelun epäonnistumisen riskitekijöihin 
(Hall 1980) verrattuna: 

1) Kontekstin muuttuminen. Sekä Kurkisuon että Tahkon tapauksissa haastateltavat 
toivat esiin, kuinka tilanne muuttui menettelyn kuluessa. Itse alue muuttui: hankkei-
den julkisuus muutti sosiaalista ympäristöä, ojitetut alueet suosta luonnonmukais-
tuivat ja ekosysteemien tutkimus tuotti uutta tietoa valuma-alueista. Vaalit, vaihtu-
neet päättäjät ja johtavat virkamiehet vaikuttivat jo tehtyihin päätöksiin. Yhteiskun-
nan luottamus tulevaisuuteen vaihteli ajassa.  

2) Arvojen muuttuminen. Soita ja lehtoja arvostetaan ja luonnonsuojelu on valtavir-
taistunut. Tulvat ovat nostaneet tulvasuojelun arvoa. Maailma on muuttunut mega-
projekteista mennään kohti pieni on kaunista -ajattelua. Eri sidosryhmillä on erilai-
set arvot ja sidosryhmien ääni tulee nykyisessä suunnittelujärjestelmässä entistä pa-
remmin esiin kommunikatiivisen suuntauksen muuttaessa suunnittelun arvoja.  

3) Ennusteiden epävarmuus. Suuren riskin aiheuttaa suunnitteluun kulunut aika. Mo-
lemmat esimerkkitapaukset ylittivät keskiarvon kestoltaan. Lisäksi hankkeet olivat 
olleet hankkeesta vastaavien agendana jo hyvin pitkään ennen YVA-menettelyjen 
käynnistämistä. 

4) Neljäntenä lisäepävarmuutena hankkeisiin vaikuttavat aiheeseen välillisesti  liitty-
villä, muilla aloilla tehdyt poliittiset päätökset tai ratkaisut, kuten hakeeko Suomi 
koskaan talviolympialaisia, tai mikä on Suomen energiapolitiikka ja suhde energia-
omavaraisuuteen.  

Lisäksi kovaääniset ja osaavat vastustajat, usko asiantuntijoihin, heikot henkilökemiat ja 
tiedonkulun katkokset viimeistelivät esimerkkihankkeiden huonon karman. Emme voi 
myöskään tietää, oliko paras vaihtoehto lainkaan arvioinnissa mukana.  
 
Kun luottamusindikaattorit ovat matalalla eli tulevaisuuteen suhtaudutaan pessimistisesti, 
aluesuunnittelussakin saatetaan pelata ns. varman päälle, jolloin osaoptimoinnin ja viiväs-
tymisen kasvaa. Kun luottamusindikaattorit ovat korkealla ja tulevaisuuteen suhtaudutaan 
optimistisesti, riskiäkin suvaitaan paremmin. Tässä tutkimuksessa tapauksina mukana ole-
vat projektit ovat käynnistäneet ympäristövaikutusten arviointimenettelynsä 2004 (Tahko) 
ja 2006 (Kurkisuo), jolloin kuluttajabarometrin mukainen luottamus on ollut keskiarvoa 
matalampi, mutta laajemmin ottaen noususuunnassa. Yhteysviranomaisen lausunto on Tah-
kosta annettu 2007, joka on ollut suuren optimismin aikaa ja Kurkisuosta alkuvuonna 2008, 
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joka on ollut jo laskevan luottamuksen aikaa. Kumpikin hanke on ollut vireillä jo paljon 
ennen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, joten johtopäätöksiä on vaikea vetää ris-
kinoton vaikutuksesta hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen epäonnistu-
miseen. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että alue- ja yhdyskuntasuunnittelun piirissä on 
syytä kiinnittää huomiota yleiseen yhteiskunnan optimismin tilaan ja kuinka se vaikuttaa 
riskin- ja epävarmuuden sietoon esimerkiksi hankkeissa.  
 
Projekteille tehdyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyt, jotka eivät ole menneet ihan-
teellisesti, kertovat meille niistä sudenkuopista, joita voi olla projekti-intensiivisen alue-
suunnittelun tiellä. Näihin huomion kiinnittäminen ei ole vielä reflektiivistä oppimista. 
Suunnittelun tapojen parantamisessa ja patologioiden paljastamisessa niillä voi silti olla 
merkitystä. Oppimistapahtuman avulla Popperin kolmannesta maailmasta voimme muuttaa 
toista maailmaa, relationaalista eli symbolista maailmankuvaa muuttamalla voimme vaikut-
taa myös relatiiviseen, mentaaliseen maailmankuvaan. Niitä tarkastelemalla opimme, mil-
laisessa kontekstissa ympäristövaikutusten arviointeja on tehty ja tehdään Suomessa.  

Pienen osan ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä tai selostuksista on viranomainen 
todennut riittämättömäksi. Erittäin suuressa osassa menettelyistä oli huomautettavaa. Su-
denkuoppien listaaminen ei palvele reflektiivistä oppimista, mutta toisaalta ei niitä voi ohit-
taakaan. Kontekstissa ja prosessissa kiinnittivät huomiota seuraavat riskitekijät:  

Paikallistuntemuksen puute 
Suomeen on muodostunut YVA-ammattilaisten joukko. Arviointeja tekevät suunnittelu-
toimistot, joilla ei välttämättä ole lainkaan paikallistuntemusta. Toiseksi, jos hankkeessa ei 
ole aktiivista ohjausryhmää, jossa olisi paikallistuntemusta, tieto projektin aikana tapahtu-
vista mielipideilmaston muutoksista tai muista muutoksista ei kulje projektin ja arviointi-
menettelyn vastaaville.  
 
Tästä voisi analogiana johtaa, että mikäli kuntien kaavoitusta ulkoistetaan tai siirretään 
suurkunnan keskukseen, katoaa paikallistuntemus myös kaavoittajilta. Silloin hekään eivät 
voi enää tuoda kaivattua paikallistuntemusta ohjausryhmään. Hankkeesta vastaava saattaa 
ajatella, että ympäristökeskuksella on paikallistuntemusta. Alueelliset ympäristökeskukset, 
nykyiset ELY-keskukset, eivät kuitenkaan pysty tuntemaan kovin hyvin koko laajaa toi-
minta-aluettaan. Paikallistuntemuksen on tultava itse alueelta, asukkailta, kunnalta ja tai 
yhdistyksiltä. Tällä hetkellä se on osallistumismenettelyn varassa, mutta tutkimus osoitti 
että se ei aina riitä. Konteksti on huomioitava tietoisesti prosessissa, myös menetelmällises-
ti ja systemaattisesti.   

Normiohjaus neuvottelevan ohjauksen sijasta 
Hankkeen myöhemmässä vaiheessa lupaviranomaisena toimivan viranomaisen, esimerkiksi 
kunnan ympäristötoimesta, on mahdollista olla osallistumatta vaikutusarvioinnin ohjaus-
ryhmän toimintaan tai olla ohjaamatta hankkeen suunnittelua. Ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettely mielletään hankkeesta vastaavan menettelyksi, jossa viranomaisella ei voi 
olla osaa, jottei muuttuisi tai alkaisi näyttää jääviltä myöhemmässä lupavaiheessa. Samoin 
YVA-yhteysviranomainen saattaa olla varovainen osallistumisessaan, jottei kuvitteellinen 
objektiivisuus tai perinteinen viranomaisasema vaarantuisi. 
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Ulkopuolisesta tämä asenne tuntuu oudolta, sillä samalla YVA-yhteysviranomainen tai tu-
leva lupaviranomainen menettää mahdollisuutensa vaikuttaa suunnitelmiin mahdollisim-
man alkuvaiheessa ja tuloksena on potentiaalisesti ympäristön ja kestävän kehityksen kan-
nalta huonompi arviointi. Ehkä todellisuudessa vaikutusmahdollisuudet ohjausryhmässä 
ovat niin pienet, että viranomainen ei pidä sitä relevanttina. Toisella puolella painaa jul-
kisuusaspekti: ”asiat ovat miltä ne näyttävät”, joten leimautuminen hankkeen kannattajaksi 
on suurempi riski kuin mahdollinen sisällöllinen hyöty.  
 
Ohjausryhmiä on erilaisia, jos ylipäätään sellaisen hankkeesta vastaava sellaisen perustaa. 
Ohjausryhmä voi olla intressiryhmien keskustelufoorumi, poliittinen rahoittajien ohjaus-
ryhmä tai asiantuntijoiden sisältöä ohjaava ryhmä. Ympäristövaikutusten arviointiryhmissä 
työskentelyä ei välttämättä ole resurssoitu tai merkitty kuuluvaksi virkamiesten toimenku-
vaan, kunnan tai ympäristökeskuksen viranomainen jättää menemättä, muitakin töitä kun 
riittää. Tällöin viranomaisen on helpompi toteuttaa normiohjausta. Kommunikatiivinen ote 
vaatisi vaivaa ja itsensä alttiiksi laittamista, lain henkeen pyrkimistä. Perinteisten suunnitte-
lijoiden ja viranomaisten on vaikea muuttua joustaviksi asioiden neuvottelijoiksi, jota 
kommunikatiivinen ohjaus vaatisi.  

Ohjausryhmän heikko toiminta 
Ohjausryhmää ei ole ehkä lainkaan tai sen toiminta ei ole aktiivista. Kummassakaan tapaus-
tutkimuksen tapauksessa ei ollut toimivaa, ohjaavaa ohjausryhmää. On hankkeesta vastaa-
van vastuulla, perustetaanko ohjausryhmää ja mitä henkilöitä tai organisaatioita siinä on. 
Toisaalta hankkeesta vastaava saattaa odottaa, että ohjausryhmän perustamisen ehdottami-
nen kuuluu alueellisen ympäristökeskuksen kontolle, jota pitää vaikutusarvioinnin ja alueen 
asiantuntijana. Toisaalta hankkeessa voi olla poliittinen ohjausryhmä, jolloin sen toiminta 
ei ole varsinaista ohjaavaa toimintaa. Poliittisessa ohjausryhmässä ei ole välttämättä riittä-
vää paikallistuntemusta, tai sen tuomista hankkeeseen ei koeta sen tehtäväksikään. Eri miel-
tä olevia ihmisiä ei haluta mukaan. 

Epäselvät roolit  
Vaikka roolit periaatteessa ovat selvät ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja sen 
jälkeen tulevissa lupaprosesseissa, tutkimuksessa ilmeni selviä käytännön epäselvyyksiä 
toimintaodotuksissa eri osapuolten välillä. Esimerkiksi odotukset siitä, kuka on aloitteelli-
nen ohjausryhmän perustamisessa. Tiettyä patologiaa on havaittavissa, koska haastateltavat 
kertoivat, että rooleissa ei ollut mitään epäselvää, mutta kuitenkin heitä kuuntelemalla ja 
heidän toimintaansa tarkkailemalla selvisi, että ongelmiakin oli ollut.  
 
Hankkeesta vastaava voi odottaa, että muut YVA-avainhenkilöt, konsultti tai ympäristö-
keskus ehdottaa ohjausryhmän perustamista. Nämä taas ovat sitä mieltä, että ohjausryhmän 
perustaminen on hankkeesta vastaavan vastuulla. Hankkeesta vastaava ei ehkä hahmota 
olevansa prosessin omistaja, jonka vastuulla hyvä lopputulos ja sujuva prosessin ja viestin-
nän kulku on. Yhteysviranomaisen rooli laadunvarmistajan ja prosessin yhteiskunnan aset-
tamana valvojana on myös epäselvä. YVA-laki ei tunne selostuksen täydentämistä, joka 
maan tavaksi on muodostunut. Lain tulkinnasta hyvin puutteellisissa tapauksissa ollaan oltu 
kahta mieltä, toisen mukaan menettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa, 
ja jatkoselvitykset ja täydennykset jäävät lupaprosessiin. Toisen tulkinnan mukaan, jota 
Kurkisuon tapauksessa noudatettiin, ja joka on jo v. 1997 ympäristöministeriön julkaisussa 
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(Hilden ym.) tuotu esiin, yhteysviranomainen voi vaatia uutta arviointimenettelyä tai -
selostusta, mikäli menettely ja selostus ovat kriittisiltä osin riittämättömiä.  
 
Viranomaisilla on myös vaikeuksia siirtyä normiohjauksesta neuvotteluohjaukseen. ”Vi-
ranomaisrooli” istuu syvällä ja lausunnonantovalta sitä myös vahvistaa. Tämä tulee esiin 
siinä, että alueellisen ympäristökeskuksen virkamies tai kunnan ympäristötoimen virkamies 
ei koe kuuluvansa vaikutusarvioinnin ohjausryhmään, koska siinä voi tulla jääviysongelma. 
Toisin sanoen ohjausryhmä koetaan hankkeen kannattajien ryhmäksi, jolloin virkamies ei 
voi vaarantaa objektiivisuuttaan osallistumalla siihen. Hankkeesta vastaava saattaa saada 
myös liian positiivisen kuvan kunnan tai ympäristökeskuksen suhtautumisesta hankkee-
seen. Virkamiehen mielestä on siis parempi kommentoida valmista, kuin olla mukana yrit-
tämässä hankkeesta parempaa. Valtion aluehallinnon uudistus myös tavallaan tukee perin-
teistä neuvotteluohjauksen menetelmää erottamalla ympäristövaikutusten arviointi- ja ym-
päristölupaviranomaiset toisistaan, jolloin myös neuvotteluyhteys näiden välillä hupenee.  
 
YVA-lakia on arvosteltu siitä, että laki vain luettelee, ei arvota toisia vaikutuksia tärkeäm-
mäksi kuin toisia. Se on suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden arvotettava (Toukola 
2010). Toisaalta aluesuunnittelijoille on pitkään painotettu, että ei ole suunnittelijan tehtävä 
arvottaa, vaan poliitikkojen (Rekola 2010). 
 
Konsultit ja virkamiehet tekevät useissa tapauksissa yhteistyötä arvioinnin eri vaiheissa, 
jottei yllätyksiä ja huonoja selostuksia tulisi. Tämä on käytäntö joissain alueellisissa ympä-
ristökeskuksissa, mutta siihen ei riitä resursseja kuormitetummissa ympäristökeskuksissa. 
Konsultin on mahdollista yrittää käyttää hyväkseen virkamiehen työresurssia. Voidaan an-
taa luonnoksenomainen arviointiohjelma ja pyytää yhteysviranomaista täydentämään ja 
määräämään mitä tutkimuksia alueella täytyy tehdä.  Yhteysviranomainen saattaa myös aja-
tella, että arviointimenettelyn tarkoitus itse asiassa on saada paras tieto asianosaisilta, eri 
osapuolilta. Pääasia siis on, että ohjelma laitetaan nopeasti ulos ja siten päästään nopeasti 
selostusvaiheeseen ja varsinaisen asiatuntemuksen odotetaan tulevan kansalaisten ja osallis-
ten kommenteissa. Käytännössä voikin käydä niin, että kukaan ei ole perehtynyt arvioin-
tiohjelmaan ajatuksen kanssa. Kuitenkin arviointiohjelma, suunnitelma, on tärkein vaihe 
ympäristövaikutusten arvioinnissa. 
 
Yksittäistapausten ympäristövaikutusten arviointien ehdottaminen on myös suunnittelun 
rooleja koskettava asia. Kuntakin voisi pyytää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
käynnistämistä, mutta näin ei käytännössä tehdä. Toisaalla ympäristökeskus ihmettelee, 
kun kuntien ympäristölupia ei nouse YVA-harkintaan. (Lindqvist 2009; Lappalainen 2009) 

Ohut kytkös muihin suunnitteluprosesseihin  
Hanke on suhteessa alueiden käytön suunnittelujärjestelmään. Yksityisen sektorin hankkeet 
kytkeytyvät julkisen sektorin kaavahierarkiaan. Hanke on sen hetkisen talouden ja alueelli-
sen yhteiskuntatalouden kehityksen lapsi.  
 
Jotkin hankkeet ovat maakuntakaavassa, toiset samanlaiset eivät (Aalto 2010). Kaavoituk-
sen hitaus on ongelma. Perinteinen maankäytön suunnittelu ei ole kyennyt vastaamaan no-
peatempoiseksi, projekti-intensiiviseksi muuttuneeseen maailmaan, jossa alueiden käytön 
suunnittelua tehdään julkisen sektorin aluesuunnittelujärjestelmän ulkopuolella.  
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Tieto meneillään olevista ympäristövaikutusten arviointia vaativista projekteista tulee kaa-
voittajille yleensä viranomaisyhteistyön kautta, mutta niitä tulee myös odottamatta, erityi-
sesti maankäyttöön, infrastruktuuriin ja liikenteeseen vaikuttavia hankkeita. Erityisesti 
maa-aineksen otto -hankkeet tulevat yllättäen (Aalto 2010; Rekola 2010). Projektin ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyn alussa ei tarvitse järjestää viranomaisneuvottelua, toi-
sin kuin kaavan ympäristövaikutusten arvioinnin aluksi. 
 
Hankkeen ja sen arviointimenettelyn yhteys lupaprosesseihin on ongelmallinen: heikko. 
Ympäristölupa on kuitenkin merkittävä päätöksentekoprosessi. Moni haastateltava toivoi 
tiiviimpää ja aikaisempaa kytköstä YVA- ja ympäristölupaprosessin välille. Tässä saattaa 
olla syntynyt entistä suurempi aukko YVA- ja valtion ympäristölupaprosessien välille, sillä 
Uudenmaan ympäristökeskuksen tapa (Pääkkönen 2009) ottaa hankeen sisäiseen YVA-
tiimiin mukaan myös lupapuolen ihminen, saattaa katketa organisaatiomuutoksen myötä, 
kun lupaviranomaiset ovat siirtyneet ympäristökeskuksista aluehallinnon virastoihin 
(AVIt).  
 
Toisaalta hankkeissa tehdyt ympäristövaikutusten arvioinnit antavat arvokasta tietoa kaa-
voittajalle, sillä kaavojen ympäristöarviointeja ei tehdä yhtä laajasti ja tarkasti ja osapuolia-
kin on vähemmän (Aalto 2010).  

Hanke Natura-alueella tai Natura-alue hankkeen vaikutusalueella 
Mikäli suunnittelualueen lähellä tai itse alueella on Natura-alue, vaikutusarvioinkin vaati-
mus- ja vaikeustaso nousee. Vaikka hanke toteutettaisiin Natura-alueen ulkopuolella, vai-
kutusten heijastuminen Natura-alueelle otetaan tai ainakin pitäisi ottaa vakavasti huomioon. 
Tästä ei ole paljoa kokemusta, laki Natura-arvioinneista on sen verran uusi, ettei sen sovel-
tamisesta voikaan olla paljoa kokemusta. Ympäristövaikutusten arviointi on kaikkiaan 
Suomessa melko uusi asia, sen teko- ja soveltamistavat ovat edelleen kehittymässä. Suoje-
lun tason Natura- ja muilla suojelualueilla ei voi kuitenkaan ennustaa heikentyvän.  

Molemmilla tapaustutkimuksessa olleilla hankealueilla oli luontoarvoja, virkistysarvoja ja 
lähellä jo olemassa olevaa taloudellista toimintaa. Suojelualueen olemassaolo indikoi suo-
raan arvokasta resurssia alueella, ei vain rikasta tai herkkää flooraa ja faunaa, vaan rikasta 
lajimäärää ja geneettistä vaihtelua.  

Erilaiset ja ristiriitaiset ympäristökäsitykset  
Suomeen on syntynyt uusia ammattilaisryhmä, YVA-ammattilaiset. Tässä on sekä hyviä 
että huonoja puolia. Hankkeesta vastaavan projektipäälliköt harvemmin kuuluvat tähän 
ryhmään, vaikka menettelyn näkökulmasta projektipäällikkö on merkittävä YVA-
avainhenkilö. Alueellisissa ympäristökeskuksissa ja suunnittelutoimistoissa on YVA-am-
mattilaisten joukko, joiden osaaminen ja toimintakoodit ovat erilaistuneet paitsi muista 
toimistojensa ammattilaisista, myös alueellisesti ja eri aloille. Kansallisesti tai kansainväli-
sesti toimivan hankkeesta vastaavan voi olla vaikea toimia ns. sisäpiirin kanssa, etenkin 
kun sisäpiirin toimintatavat ovat erilaistuneet alueellisesti. Perustavanlaatuinen asenne ja 
toimet ympäristöön nähden olivat kuitenkin haastatelluilla YVA-avainhenkilöillä ja ehkä 
yllättävänkin samankaltaisia; arvologiikka oli ihmiskeskeinen, jossa nähdään ihminen 
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luonnon hyödyntäjänä. Ristiriitaa henkilökohtaisen ympäristökäsityksen ja työroolin vaati-
man ympäristökäsityksen välillä tuli esiin puolella tapausten YVA-avainhenkilöistä.  
 
Todennäköisesti suurimmat erot ympäristökäsityksissä löytyvät eri intressitahojen edustaji-
en ja YVA-ammattilaisten välillä. Esimerkiksi luontokeskeisen ympäristökäsityksen omaa-
via ihmisiä ei ollut haastateltujen asiantuntijoiden joukossa yhtään, mutta kansalaisten ja 
järjestöjen vaikuttajien joukossa näitä todennäköisesti on. Toisaalta haastateltavia havain-
noimalla kävi ilmi, että kaksi kolmesta YVA-avainhenkilöstä, jotka tutkija haastattelun pe-
rusteella arveli omaan ristiriitaisen ympäristökäsityksen, oli vaihtanut työpaikkaa tapauksen 
ja haastattelun välisenä aikana.  
 
Kun ihminen nähdään luonnon osana, mukaan tulee myös kriittistä suhtautumista hyö-
tynäkökohtia pohtivaan ihmiskeskeiseen ympäristökäsitykseen. Esiin nousee eettinen risti-
riita – luontokeskeisen ympäristökäsityksen omaavien mielestä on sellaisia arvoja, joiden 
vaarantaminen ei ole sallittua, vaikka tarkoitus olisi mikä. Tämä perustavanlaatuinen eetti-
sen ympäristökäsityksen ero on taustalla monessa ympäristö- ja aluesuunnittelukonfliktissa. 
Vaikka haastateltavat kiistivät, että havaitulla työpaikan vaihdoksella olisi ollut tekemistä 
tapauksen kanssa, Niiniluodon (2000) mukaan henkilön arvot tulevat esiin siinä, mitä hän 
tavoittelee tai välttää. Pitemmälle meneviin johtopäätöksiin työpaikan vaihdosten taustalla 
vaikuttavista asioista ei voi mennä ilman uusia haastatteluja. 
 
Paikallistuntemuksen tärkeyttä on aliarvioitu, on oletettu, että sitä saadaan prosessiin kansa-
laismielipiteistä ja lausunnoista. Kuitenkin hankkeissa, jotka muiltakin osin ovat vaikeita ja 
monimutkaisia, paikallistuntemuksen puute voi olla se tekijä, joka katkaisee kamelin selän 
ja vaikeuttaa koko projektia. Ei ole kenenkään etu, ei luonnon, ei seudun asukkaiden, ei 
ympäristökeskuksen eikä varsinkaan hankkeesta vastaavan etu, jos ympäristövaikutusten 
arviointimenettely venyy ja monimutkaistuu ja sitä kautta koko projekti viivästyy. Mikäli 
paikallistuntemusta olisi YVA-avainhenkilöiden ja ohjausryhmän joukossa, hankkeen yh-
teiskunnallinen hyväksyttävyys saatettaisiin saada ns. rauhanomaisesti selville. Puolet haas-
tatelluista YVA-avainhenkilöistä mainitsi, että heidän käsityksensä alueesta oli muuttunut 
menettelyn aikana, ja nimenomaan siihen suuntaan, että he arvostivat alueen luontoa ja eri-
tyispiirteitä entistäkin enemmän. 
 
Hieman yllättävästi ammattilaisten arvostavimmat puheenvuorot kestävän kehityksen puo-
lesta eivät tulleet ympäristönsuojelun tutkinnon, vaan insinöörin tutkinnon suorittaneelta, 
eikä edes alueellisesta ympäristökeskuksesta. Sukupuoli ei näytä olevan merkittävä tekijä 
menettelyissä ja niiden etenemisessä tämän tutkimuksen perusteella.  

Kansalaisvastustus 
Alueelta nousee yksilö tai yksilöitä, jotka osaavat käyttää julkisuutta hyväkseen ja kanavoi-
vat vastustusta. Miksi joissain hankkeissa näin tapahtuu ja joissain ei, ei ole selvää. Taaja-
man läheisyys, ja että alueella on jo taloudellisia aktiviteetteja, näyttävät vaikuttavan siihen, 
että alueelle suunniteltua hanketta vastustetaan. Se on selvää, että mitä enemmän julkisuutta 
hanke saa, sitä enemmän sitä vastustetaankin, kun ihmisille herää mielipide asiasta ja aktii-
vien kautta nousee mahdollisuus tuoda käsitys esiin. Vastustus luo paineita myös arvioin-
timenettelylle ja vaatimustaso selvityksiin nousee. Jotain suunnittelun patologiaa saattaa 
tutkimuksen perusteella olla nähtävissä siinä, että jotkin haastatelluista YVA-
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avainhenkilöistä syyttivät kansalaisvastustusta tai ”ulkopuolisia” tahoja menettelyn moni-
mutkaistumisesta ja päättymisestä riittämättömänä. Patologisessa suunnittelussa on tyypil-
listä, että etsitään syntipukki, josta epäonnistumista voidaan syyttää, jotta siitä ei tarvitsisi 
oppia mitään (ks. Mäntysalo & Nyman 2001). Suhtautuminen osallistumismenettelyyn voi 
olla yksi alue- ja yhdyskuntasuunnittelun piirre, johon liittyy epäjohdonmukaisuutta ja op-
pimisen torjuntaa.   
 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa konsultit ja virkamiehet tekevät yhteistyötä. On hank-
keesta vastaavan projektipäällikön etu, että arviointi valmistuu nopeasti ja riittävän laaduk-
kaasti, jotta varsinainen hanke ei kohtaa myöhästymisiä enää esimerkiksi ympäristölupa-
vaiheessa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely itsessään hidastaa projektien toteutus-
vaiheen käynnistämistä keskimäärin yli vuodella. Projektipäällikkö ei kuitenkaan YVA-
virkamiehien mukaan osallistu juurikaan menettelyn alkuvaiheen keskusteluihin, vaan ali-
hankkija-konsultti hoitaa yhteydet virkamiehiin. Näin ollen hankkeesta vastaavan projekti-
päällikön päätös konsultin hankinnasta eli hankintaosaaminen nousee merkitykseltään.  
 
Sekä Tahkon että Kurkisuon tapauksissa osa YVA-avainhenkilöistä oli turhautunut kansa-
laisvastustukseen ja syytti osittain sitä menettelyn vaikeuttamisesta. Menettelyä pidettiin 
onnistuneena, vaikka se aiheutti konfliktin, ja toisaalta konfliktia ei nähty mahdollisuutena 
parantaa suunnittelua.  
 
Nykyisten sosiaalisten medioiden maailmassa vastarinta saa uusia muotoja ja emme toden-
näköisesti ole nähneet kuin alkusoiton uusille vastustuksen muodoille. Pattitilanteissa 
suunnitelman rakennetta muuttamalla päätöksenteon kriittiset parametrit voidaan muuttaa. 
Innovointi, thinking out of the box kuuluu tai pitäisi kuulua aluesuunnitteluunkin. YVA-
ammattilaisten, myös strategisen vaikutusarvioinnin tekijöiden ja vaikuttajien koulutus voi 
olla yksi mahdollisuus luoda uutta, entistä paremmin Rion vuoden 1992 Agendaa 21 toteut-
tavaa YVAa 2.0. Eettisten valintojen tekeminen läpinäkyväksi on yksi keino. 

Toinen tutkimuskysymys 

Toinen tutkijaa kiinnostava asia oli, kuinka YVA-avainhenkilön perustavanlaatuinen asen-
ne ympäristöön vaikuttaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kulkuun. Tähän haet-
tiin vastausta tutustumalla tiedon luonteen/maailmankuvan ja arvologiikoiden teorioihin ja 
peilaamalla sitä ympäristövaikutusten arvioinnin todellisuuteen Suomessa. Maailmankuva / 
tiedon luonne voi olla kolmenlainen: absoluuttinen, relatiivinen tai relationaalinen eli sym-
bolinen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä vaikuttavilla ihmisillä voi olla myös 
erilaiset arvologiikat. Tämä voi olla yksi tekijä, joka aiheuttaa kommunikaatio- ja yhteis-
toimintaongelmia arviointimenettelyssä. Ongelmia voi olla sekä virallisessa menettelyssä 
että ennen ja jälkeen menettelyn virallisen osuuden.  

Julkisen keskustelun kautta hankkeille haetaan yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja pie-
nimmän pahan vaihtoehtoa. Relatiivinen maailmankuva, sense of place tulee esiin, tai saat-
taa vasta alkaa muotoutua hankkeen suunnittelun tullessa julki. Sosiaalinen ympäristö ja 
sen muotoutuminen tarkoittaa myös mukana olevien organisaatioita ja viranomaisia. Ihmi-
set, niin kansalaiset kuin YVA-avainhenkilöt ja muuta asiantuntijat oppivat menettelyn ku-
luessa alueesta. Heille alkaa muodostua mentaalinen tila projektin kohteena olevasta seu-
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dusta. Kaikkien toimijoiden tiedon luonne ei kuitenkaan muutu menettelyn aikana ja he 
saattavat hahmottaa alueen vain koordinaatteina kartalla ja projektin kohteena. 

Jos hankkeessa ei ole aloituspalaveria eri osapuolten kanssa ja ohjausryhmää, sosiaalisen 
ympäristön muotoutuminen alkaa vasta arviointiohjelman lausunnonantovaiheessa – melko 
myöhään hankkeesta vastaavan eli laadusta vastaavan prosessinomistajan kannalta. Paikal-
listuntemus projektin kohteena olevasta alueesta puuttui tapaustutkimuksessa viideltä kuu-
desta haastatellusta YVA-avainhenkilöstä, ympäristökäsitys oli kolmella kuudesta ihmis-
keskeinen, kolme ilmaisi ristiriitaa ympäristökäsityksessä työ- ja yksityisroolien välillä. 
Luontoperustaista ympäristökäsitystä ei ollut kellään haastatelluista YVA-avainhenkilöistä, 
mutta se on löydettävissä menettelyihin muuten liittyvissä ihmisissä ja intressiryhmien 
edustajissa. 

Vaikka projekteissa tehtävä aluesuunnittelu on ensisijassa operatiivista eli toteuttamisen 
suunnittelua, siitä löytyy suunnitteluprosessin klassinen kolmijako. Projekteissa tehtävään 
aluesuunnitteluun liittyy arvokeskustelua, kehittämisen ohjaamista eli ns. strategista suun-
nittelua ja tietenkin toteuttamisen suunnittelua. Ympäristövaikutusten arviointi sijoittuu 
alue- ja yhdyskuntasuunnittelun systeemissä ennen kaikkea toteuttamisen eli operatiivisen 
suunnittelun kenttään. Tämä asettaa haasteita kommunikaatiolle, sillä toteuttamisen suun-
nittelun vaiheessa ammattilaisten, osallistumismenettelyn ja esimerkiksi luonnon arvotta-
mismenetelmien kautta kaikki arvologiikat ovat läsnä.  

Ihmisen tai toimijoiden taustalla vaikuttavan arvologiikan tunnistaminen parantaa kommu-
nikaatiota ja sitä kautta voi estää konfliktien kärjistymistä.  On mahdollista, että ympäristö-
vaikutusten arviointi olisi ollut näissä tapauksissa laadukkaampi ja menettely nopeampi, 
mikäli YVA-avainhenkilöiden ympäristökäsityksissä olisi ollut selviä eroja ja osa avain-
henkilöistä olisi ollut selkeästi luontoperustaisen arvologiikan omaavia. Mikäli YVA-
avainhenkilöiden joukossa olisi ollut henkilö, jonka perustavanlaatuinen filosofinen asenne 
ympäristöön olisi ollut aivan erilainen kuin muiden avainhenkilöiden, yhteistyö olisi ken-
ties synnyttänyt konfliktin jo menettelyn aikaisessa vaiheessa ja menettelyn ja selvityksen 
ongelmakohtiin olisi tartuttu aikaisemmassa vaiheessa. Ehkä YVA-suunnittelun patologiset 
piirteet, profession sosiaaliset normit ja vakiintuneet tavat toimia osaltaan estivät tätä.  

Tapauksissa menettelyjen annettiin ajautua tilaan, jossa peitellyt ristiriitaiset ympäristökäsi-
tykset olivat osaltaan vaikuttamassa siihen, että kommunikaatio ei toiminut ja menettelyt 
päättyivät riittämättöminä. Riittämättömäksi lausutut menettelyt ovat aiheuttaneet vakavaa 
haittaa hankkeiden jatkosuunnittelulle ja päätösmenettelyille, kuten maakuntakaavoituksel-
le ja ympäristöluvitukselle. Menettelyt eivät olleet niille asetettujen vaatimusten mukaisia. 
 
On myös mahdollista, että Tahkon ja Kurkisuon menettelyt olisivat onnistuneet paremmin 
ja menettelyt olisivat olleet laadukkaampia ja nopeampia, mikäli YVA-avainhenkilöiden 
ympäristökäsityksissä ei olisi ollut tunnistettua ristiriitaisuutta työ- ja henkilökohtaisten 
roolien välillä. Mikäli esimerkkitapausten YVA-avainhenkilöiden ympäristökäsitykset oli-
sivat olleet erittäin samankaltaiset ilman ristiriitaisuutta, kenties ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyssä kommunikaatio olisi toiminut erittäin hyvin - sekä virallisella että epävi-
rallisella tasolla - ja menettely olisi vastannut sille asetettuihin vaatimuksiin. Projektitutki-
mus (mm. Ekinsmyth 2002) on paljastanut, kuinka tärkeää projektin verkoston välinen luot-
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tamus on projektin onnistumisen kannalta; samanlainen ympäristökäsitys avainhenkilöillä 
olisi kenties edesauttanut tällaista luottamusta.  
 

Kolmas tutkimuskysymys 
Soveltavan tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten YVA-prosessin laatua voitaisiin pa-
rantaa. Tutkimuksessa ilmeni, että suunnittelussa saattaa olla patologisia piirteitä eli oppi-
mista estäviä käytänteitä tai asenteita. Lisäksi tutkimuksen perusteella voidaan konkreetti-
sesti tuoda esiin projekteissa tehtävän aluesuunnittelun sudenkuoppia ja kehittämisehdotuk-
sia niin arviointimenettelyihin kuin muihinkin aluesuunnittelun menettelyihin.  
 
Kokonaisvaltaisen suunnittelun ihanteeseen verrattuna projekteissa tehtävä aluesuunnittelu 
on erilaista. Se ei ole perinteistä sektorisuunnittelua. Tutkimus vahvisti, että yhteiskunnan 
kellotaajuus on nopeutunut, joka nostaa entisestään prosessien epäjatkuvuuskohtien merki-
tystä.  
 
Suunnitteluprosessin kolmijako näyttäytyy konkreettisen hankkeen kautta, jolloin kommu-
nikatiivisuus ja osapuolten eri näkemysten huomioiminen on välitöntä.  Sidosryhmä- ja 
osapuoliajattelu on myös näkyvää. Toisaalta eri osapuolet voivat lukea yleisen tason valta-
kunnallisia alueiden käytön suunnitelmia omista lähtökohdistaan; katsomalla eri kohdista 
voi samalle asialle löytää perusteluja sekä puolesta että vastaan. Sen sijaan kun mennään 
hankkeen tasolle, perustelut puolesta ja vastaan, vaikutukset ja mielipiteet ovat paremmin 
löydettävissä. Siksi aluesuunnittelu projekteissa ei ole huono asia, siihen liittyy vain seikko-
ja, joita täytyy aluesuunnittelijoiden ja projektin ja arvioinnin ammattilaisten huomata. Pro-
jekteissa tehtävässä aluesuunnittelussa on omat sudenkuoppansa, mutta voimme myös op-
pia siitä. 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn perimmäinen metavaatimus on, että sen pitää 
edistää kestävää kehitystä alueella. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ovat kyseen-
alaistaneet mm. Swensen (2004), Söderman (2009a) ja Nykvist & Nilsson (2009). Tulokset 
viittaavat, että arvioinneilla ei ole paljon arvoa kestävän kehityksen kannalta. Vain jos toi-
mintamalliin on yhdistetty selviä ja yksityiskohtaisia ohjeita priorisoitavista asioista, me-
nettely voi edistää kestävää kehitystä. Söderman (2009b) huomauttaa, että ongelmana on 
se, että ”kestävän kehityksen mukaisuus” ei ole tiukka raja, vaan että jossain ajassa, jollain 
välillä jokin tapahtuma tai toimi on kestävää ja toisessa kontekstissa taas ei.  
 
Kun alue- ja yhdyskuntasuunnittelua tehdään projekteissa, yhteiskunnan ohjaus ei tule kaa-
voituksen myötä, vaan YVA-yhteysviranomaisen ohjauksen, lupaviranomaisten ja poliittis-
ten päätöksentekijöiden ohjauksen muodossa. Koska suurissa hankkeissa tehdään ympäris-
tövaikutusten arviointi, niitä ohjataan ympäristö edellä. Tämä ei ole ollenkaan huono asia, 
syntyihän ympäristövaikutusten arviointimenettely aikoinaan juuri siksi, että suunnitelmis-
sa ei otettu tarpeeksi luontoa huomioon, ja monimutkaisia yhteiskunnallisia asioita ei voitu 
kustannus-hyöty -analyysin tai vastaavien yksinkertaistettujen työkalujen avulla arvioida.  
 
Kestävään kehitykseen kuuluvat kaikki kolme jalkaa: ekologinen, sosiaalinen/kulttuurinen 
ja taloudellinen kestävyys. Tässä tutkimuksessa ei esitetä, että ympäristövaikutusten arvi-
ointiin tulisi ottaa mukaan talousvaikutusten arviointi, koska silloin arviointimenettely 
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kääntyisi jälleen itseään vastaan eikä täyttäisi sitä tarkoitusta, jota varten se kehitettiin. 
Mutta jotta ympäristövaikutusten arviointimenettely projekteissa – paikallisessa kontekstis-
sa – paremmin edistäisi kestävää kehitystä, on teennäistä sivuuttaa laajemmat yhteiskunnal-
liset vaikutukset.  
 
Suomalaisissa ympäristövaikutusten arviointien menettelytavoissa on sellaista toimintaa, 
joka on vastoin suunnittelun julkilausuttuja tavoitteita: toiminta ei edistä kestävää kehitystä 
ja tätä ei edes huomata. Epätyydyttäviä ehdotuksia aikaansaava suunnittelu näyttäytyy hy-
vänä menettelynä jopa sidosryhmäosapuolille. Patologiseen toimintaan myös kuuluu, että 
eri toimijoiden vaikutukset kielteiseen toimintaan kielletään ja ajattelua tai toimintaa ei kor-
jata – opitaan olemaan oppimatta, vaikka juuri reflektiivisen oppimisen kautta suunnittelun 
meta-tavoitteita voitaisiin lähestyä. Välineenä ympäristövaikutusten arviointi hankkeissa 
palvelee hankkeesta vastaavan rahassa mitattavia vaatimuksia. Siksi se huonosti soveltuu 
ympäristöön nivoutuvan toiminnan ja maan käytön suunnitteluun, jossa ympäristöön liitetyt 
merkitykset ja arvot ovat moninaisia ja voivat pikemmin ilmentää mentaalista tilaa ja liittyä 
relatiiviseen maailmankuvaan. Sinänsä oikeudellisesti asialliset hanke- ja maankäyttöpää-
tökset voivat johtaa ongelmiin ympäristön käytössä (vrt. Mäntysalo & Nyman 2001). Poli-
tiikan muuttuminen vie aikaa, sillä kyse on oppimistapahtumasta. Nykvistin & Nilssonin 
(2009) mukaan sekä arviointeja tekevät ihmiset että politiikantekijät tarvitsevat oppia. Kes-
tävän kehityksen edistämiseen tarvitaan tässäkin aktiivisia avainhenkilöitä.  
 
Ympäristövaikutusten arviointien laatuongelmia voidaan lähestyä analogiasta alue- ja yh-
dyskuntasuunnittelun laatuongelmiin (ks. Väyrynen & Smeds 2009). Prosesseissa on epä-
jatkuvuuksia ja ne johtavat toteutuksen saumattomuuden esteisiin. Ensinnäkin visio ei ohjaa 
toteutusta: koska hankkeessa ympäristövaikutusten arvioinnin ja koko hankkeen suunnitte-
lun prosessinomistaja on hankkeesta vastaava, on erittäin mahdollista, että virallisen suun-
nittelujärjestelmän omistama kaavoituksen visio ei ole yhteneväinen hankkeesta vastaavan 
vision kanssa.  
 
Toiseksi tiedonsiirrossa on katkoksia: ympäristövaikutusten arviointia vaativalla hankkeella 
on eri toimijat ja päätöksentekijät kuin virallisen suunnittelusysteemin toimijat. Myös itse 
arviointimenettelyssä toimijat saattavat vaihtua henkilöiden vaihtuessa ja hankkeesta vas-
taavan kilpailuttaessa ja mahdollisesti vaihtaessa konsulttia ohjelma- ja selostusvaiheiden 
välissä. Hankkeella ja sen ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä ei tarvitse olla moni-
puolista ohjausryhmää. Tiedonsiirron katkokset olivat läsnä molemmissa tämän tutkimuk-
sen tapauksissa.  
 
Kolmanneksi prosessi ei ulotu käyttövaiheeseen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
ja lupamenettelyn välillä on vain arviointiselostuksen kokoinen yhteys. Seurantasuunnitel-
ma pitää olla arviointiselostuksessa kirjattuna, mutta sen toteuttamista ei seurata, vaan seu-
ranta liittyy ympäristölupaan. Kaikkiin hankkeisiin ei tarvita ympäristölupaa, tai ympäristö-
lupa kattaa vain pienen osan hankkeen vaikutuksista, joten seuranta jää lapsipuolen ase-
maan. Myöskään elinkaariajattelun mukaista seurantaa alueelle toiminnan loppumisen jäl-
keen ei ole. 
 
Ympäristövaikutusten arviointien laadusta puhuttaessa on huomioitava virkamiehen antama 
lausunto selostuksesta: Jo alkuperäinen Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
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1994/468 määrää, että ”yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta ja sen 
riittävyydestä”…ja että ”viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai 
tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arvioin-
tiselostuksen ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon.” 
 
Lausunto on merkittävä mekanismi suunnittelun etenemiselle eli alue- ja yhdyskuntasuun-
nittelun prosessille. Virkamiehen kokemus, osaaminen tai ympäristökäsitys voi vaikuttaa, 
mihin hän kiinnittää huomiota, ottaako kantaa validiteettiin vai toteaako vain lain kirjaimen 
tulleen täytetyksi. Sen tähden tuntuu vähintään oudolta joiltain ympäristökeskusten virka-
miehiltä välittynyt asenne, että he eivät voi vaikuttaa eikä se myöskään ole heidän tehtävän-
sä arvioida arviointiselostuksen laadukkuutta, koska he ovat virkamiehiä, jotka vain totea-
vat ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteutuneen lain mukaisesti, ja kuittaavat pro-
sessin päättyneeksi saatuaan selostuksen ja annettuaan siitä lausunnon. 
 
Mekanistisen luettelon sijasta ympäristövaikutusten arviointien tai laajemmin alue- ja yh-
dyssuunnittelun laatua pitääkin tarkastella paljon listaamista monipuolisemmin. Korkeata-
soisuutta ei takaa, että kaikki asetuksessa mainitut kohdat löytyvät arviointiselostuksen si-
sällysluettelosta. Selostuksen laadukkuuden sijaan täytyy tarkastella prosessin laatua, sillä 
aluesuunnittelu on prosessi, tai systeemi, ja ”tuotteen” laatua mittaavia listojen soveltami-
nen siihen sopii huonosti.  
 
Huomio osallistumiseen on ollut ympäristövaikutusten arviointimenettelyn suurin anti kes-
tävälle kehitykselle. Osallistumisen kautta joissakin hankkeissa on päästy parempaan suun-
nitteluun, joka on voinut säästää ympäristöä ja toteuttanut kestävää kehitystä paikallisesti, 
kun sekä sosiaalisia vaikutuksia että fyysisen ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia on osat-
tu lieventää. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyihin ja niihin osallistumiseen liittyy 
kuitenkin suurten pettymysten puoli, kun ihmiset haluaisivat estää koko ko. hankkeen, mut-
ta siihen menettely vain harvoin antaa tien. Osalliset ovat pettyneet vaikutusmahdollisuuk-
siin ja tämä voi aiheuttaa jopa boikotointia  
 
Vaarana on ympäristövaikutusten arviointimenettelyn muuttuminen entistäkin raskaam-
maksi ja kalliimmaksi. Ihmiset ovat halutessaan kekseliäitä keksimään keinoja välttää ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyä tai muokkaamaan sen kestävän kehityksen indikaat-
toreita. 
 
Projekteissa tehtävä alue- ja yhdyskuntasuunnittelu saattaa vaikuttaa pahimmillaan jopa 
halvaannuttavasti perinteiseen kaavoitusprosessiin ja muihin päätöksentekoprosesseihin. 
Arvokeskustelu riitautuu ja mustavalkoistuu, strateginen suunnittelu eli kehityksen ohjel-
mointi pysähtyy. Maakuntakaavoittajat ja kuntapäättäjät voivat jäädä odottamaan ratkaisuja 
toisiltaan. Toteutuksen suunnittelu pysähtyy päätöksiä odotellessa. Resursseja kuluu lisä-
selvityksiin. Aikaa kuluu, koska esimerkiksi kuntakaavaa ei aleta riskillä muuttamaan. Alu-
eella on konflikti päällä vuosia jo ennen mahdollisen toteuttamisprojektin alkamista. Kon-
flikti on syntynyt, vaikka alueelle ei ikinä mitään toteutettaisikaan.  
 
Jotta projekteissa tehtävä aluesuunnittelu ei hidastaisi kaavoitusta ja muuta päätöksentekoa, 
on tärkeää luoda yhtymäkohtia projektien ja muun aluesuunnittelun prosessin välille – nyt 
prosessinäkökulmasta ja myös käytännössä yhteyslanka on nykyään hyvin ohut. 
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Projekteissa tehtäviä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä tutkimalla on saatu vasta-
uksia tutkimuskysymyksiin. Reflektiivisesti oppimalla voimme kehittää sekä ympäristövai-
kutusten arviointimenettelyjä että alue- ja yhdyskuntasuunnittelua Suomessa edistämään 
entistä paremmin kestävää kehitystä. Itse alue ja sen piirteet: elävä luonto, geologia ja ih-
misyhteisöt ovat eri lailla herkkiä ja monimutkaisia. Olisi suunnitteluoptimismia väittää, 
että pystyisimme tutkimaan ja ennustamaan kaikki vaikutukset. Vaikka perinteisiä ympäris-
tövaikutuksia: maa-, vesi- ja ilmavaikutuksia osataan jo melko hyvin ja systemaattisesti 
tehdä, yhteiskunnalliset vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset ovat muuttuva kenttä. On ai-
ka luopua täydellisen listan tavoittelusta, jonka tavoittelu on vain paluuta rationalistiseen 
yhtenäissuunnittelun perinteeseen. Sen sijaa huomio on syytä kiinnittää sekä ympäristövai-
kutusten arvioinnissa että laajemmin aluesuunnittelussa kontekstiin: alueen erityispiirteisiin 
ja osapuoliin ja tekijöiden kontekstiherkkyyteen. 
 

6.2 Vastauksia hypoteeseihin  
 
Ensimmäisenä hypoteesina tutkimuksen alussa oli arvio siitä, että YVA-avainhenkilöt jou-
tuvat työskentelemään muuttuvassa arvoympäristössä ja muuttuvassa kontekstissa ja että 
etenkin hankkeesta vastaavan projektipäällikön rooli on merkittävä. Olettamus näyttää tä-
män tutkimuksen valossa pitävän paikkansa: kontekstin muuttuminen osoittautui merkittä-
väksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn vaikuttavaksi tekijäksi.  
 
Hankkeesta vastaavan projektipäällikön merkitys ei erityisesti korostunut, mutta tulosten 
perusteella sitä ei pidä aliarvioidakaan. Projektipäällikkö on YVA-menettelyn prosessin pro-
sessinomistaja ja siten vastuussa esimerkiksi ohjausryhmän muodostamisesta ja että menet-
tely täyttää sille asetetut vaatimukset. Kysymys heräsi, ymmärtävätkö kaikki projektipäälli-
köt itsensä YVA-prosessinomistajaksi, jonka vastuulle kuuluu myös menettelyn laaduk-
kuus. Yhteysviranomainen, osalliset ja ohjausryhmä ovat vain laadun varmistajia, eivät vas-
tuussa. Vaikka yhteysviranomaisella on valvova rooli ja hän antaa lausunnon menettelystä 
viran puolesta, se ei poista prosessinomistajan vastuuta menettelyn sujuvuudesta ja tarkoi-
tustaan vastaavuudesta. Projektipäällikkö aivan käytännössä tekee hankintapäätöksen, miltä 
konsulttiyritykseltä tai -yrityksiltä selvitykset ja tutkimukset ostetaan, toisin sanoen millai-
sella osaamisella ja ympäristökäsityksellä tutkimukset tehdään ja selostus kirjoitetaan. Pro-
jektipäällikön vastuulla on ohjausryhmän perustaminen tai perustamatta jättäminen. Projek-
tipäällikön taustaorganisaatio eli hankkeesta vastaava yritys vastaa siitä, että resurssit ovat 
riittäviä, jotta menettely voi vastata sille asetettuihin vaatimuksiin.  
 
Toisena hypoteesina oli oletus, että projekteissa toimiminen aiheuttaa lisähaasteita YVA-
menettelylle ja muille alue- ja yhdyskuntasuunnittelun prosesseille. Tämä tutkimus vahvis-
taa, että projektimaisuus aiheuttaa lisähaasteita ympäristövaikutusten arvioinnille ja myös 
muille alue ja yhdyskuntasuunnittelun prosesseille. Projekteissa muutetaan alueen ympäris-
tön käyttöä ja ihmisten elinympäristöä. Kuitenkin projektien ja esimerkiksi kaavoituksen 
aikajänne ja toimijat painottuvat eri lailla.  
 
Erityistä projekteissa ja väliaikaisessa projektiorganisaatiossa on luottamuksen vaatimus. 
Projektin organisoituminen on väliaikaista, projektin määritelmän mukaan ainutkertaista. 
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Toisilleen vieraitten ihmisten yhteistyö on vaikeaa ja ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyssä sitä vaikeuttaa lisäksi prosessin osittainen ennakoimattomuus, alueellinen ja alakoh-
tainen erilaistuminen ja epäselvyydet rooleissa.  Lisäksi yhdellä väliaikaisen organisaation 
jäsenistä on viranomaisvaltaa ja mahdollisuus mennä normiohjauksen taakse. Myös jul-
kisuusnäkökulma ja viranomais-yritys -vallan vastakkainasettelu ja asiakirjojen julkisuus 
vaikeuttaa luottamuksen syntymistä. 
 
Kolmantena hypoteesina oli olettamus, että voimme oppia jotakin ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyiden kokemuksista ja soveltaa sitä laajemmin alue- ja yhdyskuntasuunnit-
teluun. Vaikka täysin riittämättömät ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ovat harvi-
naisia, tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että sellaisia on mahdollista Suomes-
sa tehdä. Samoin alue- ja yhdyskuntasuunnittelijoiden ja heidän laadunvarmistajiensa täy-
tyy olla tietoisia, että luokatonta alue- ja yhdyskuntasuunnittelua on mahdollista tehdä.  
 
Se, miten asiat ovat, ei tarkoita että niin niiden kuuluukin olla.  Suunnittelussa voi olla pa-
tologisia piirteitä ja ammattilaisilla ammattikuntaan liittyviä tai henkilöytyneitä vakiintu-
neita tapoja toimia, jotka eivät edistä suunnittelun päämääriä. Tämä tutkimus on paljastanut 
näitä ja auttaa siten kaikkia alue- ja yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisia oppimaan reflek-
tiivisesti kokemuksista.   
 
Vastahypoteesina oli, että vaikka miten prosessi ja menetelmät olisivat kunnossa, joskus 
menettely ei vastaa sille asetettuihin vaatimuksiin, sillä sisällöllisesti ja kommunikatiivises-
ti asiat ovat vaikeita. Molemmat tapaustutkimuksen tapaukset olivat luontonsa ja ympäris-
tönsä puolesta vaikeita ja erikoisia, Tahkon tapauksessa myös itse projekti oli ainutlaatui-
nen. Ihmisten täytyy olla nöyriä luonnon ja kontekstin edessä. Suunnitteluoptimismiin tai 
prosessiuskovaisuuteen ei ole syytä kääntyä.  
 

6.3 Menetelmällinen osallistuminen ja kontekstin huomioiminen  
 
Ympäristövaikutusten arviointi projekteissa on kaavoituksen kanssa rinnakkainen prosessi 
alue- ja yhdyskuntasuunnittelun prosessi. Toimilla on yhteys, mutta niiden välinen syste-
maattinen yhteys on ohut. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin löytää tapaoja, 
kuinka yhteyttä voidaan vahvistaa.  
 
Virkansa puolesta yhteysviranomainen antaa lausunnon menettelyn riittävyydestä ja on si-
ten yhteiskunnan valtuuttama laadunvarmistaja. Laadusta vastaava hän ei ole, sillä se vas-
tuu kuuluu prosessinomistajalle eli hankkeesta vastaavalle. Laatu tarkoittaa sitä, että menet-
tely täyttää sille asetetut vaatimukset myös hengessä, ei vain kirjaimessa. Viranomainen ei 
voi olla ”puolueeton” tai ulkopuolinen prosessissa vaan hänen roolinsa on olla kestävän ke-
hityksen agentti, tehtävä roolinsa selväksi kaikille osapuolille, jotta rationaaliselle kommu-
nikatiivisuudelle annetaan mahdollisuus.   
 
Toiseksi sidosryhmäajattelua tulee vahvistaa sekä ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyssä että kaavoituksessa. Eettinen matriisi on yksi tapa tehdä näkyväksi eri osapuolet, 
myös ne joilla ei ole kovaäänisiä puolestapuhujia. Ympäristökysymykset ovat mitä suu-
rimmissa määrin eettisiä kysymyksiä, ja osallisten tunnistaminen on tärkeää. Eettinen mat-
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riisi voidaan toteuttaa sekä ihmiskeskeisesti että luontoperusteisesti, jotta luontoon kohdis-
tuvia perustavanlaatuisia erilaisia lähestymistapoja kunnioitetaan suunnittelussa – mukana 
olevien avainhenkilöiden henkilökohtaisista ympäristökäsityksistä huolimatta. Osallisten 
tunnistaminen vaatii eettistä herkkyyttä.  
 
Tällä hetkellä Suomessa vaikutusarvioinnin tulokset esitetään usein arviointiselostuksessa 
yhteenvetotaulukossa, jossa plus- tai miinusmerkeillä tai eri väreillä esitetään hyvät ja hai-
talliset vaikutukset eri toteuttamisvaihtoehdoissa. Selostuksessa täytyy esittää myös haital-
listen vaikutusten vähentämistoimia, ja ne on esitetty monesti samassa taulukossa. Taulukot 
ovat yleensä ryhmitelty toteuttamisvaihtoehdoittain ja vaikutustyypeittäin, esimerkiksi me-
luvaikutukset 0-vaihtoehdossa, vaihtoehdossa 1 jne. -tyyppisesti. Taulukkoa ei ole kuiten-
kaan kaikissa arviointiselostuksissa. 
 
Eettisen päätöksenteon työkaluja ovat erilaiset arviointi- tai perustelumatriisit, joissa sidos-
ryhmät ovat tunnistettuna. Kestävän kehityksen ja maapallon rajallisuuden huomioon otta-
en yhtenä sidosryhmänä pitäisi tunnistaa tulevat sukupolvet. Clarkeburnia (2009) soveltaen 
paitsi ihmiset ja erilaiset ihmisryhmät, myös ekosysteemit ja esimerkiksi kulttuuriperintö-
kohteet voidaan tunnistaa osapuoleksi eettisessä analyysissä. Eettisen analyysin tuominen 
osaksi ympäristövaikutusten arviointia voisi parantaa ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyn laatua ja päätöksentekoprosessia. 
 
Alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa tulee tunnistaa mahdollinen eettinen ongelma, sidos-
ryhmät ja vaihtoehdot tunnistaminen, toiminnan seuraukset ja asiaan liittyvät lait ja säädök-
set sekä kontekstiin ja omaan itseensä vaikuttavat tekijät. Eettisen analyysin taustalla ovat 
läpinäkyvyys, päätöksenteon autonomian sekä prosessin tunnistamisen vaatimus (Clarke-
burn 2009).  
 
Perustavanlaatuisin ero on, lähestytäänkö eettistä ongelmaa seurauksia, ihmisten hyö-
tynäkökohtia painottavasta vai periaatteita painottavasta, luonnon itseisarvoon nojaavasta 
lähtökohdasta. Osalliset ja eri vaihtoehdot voidaan sijoittaa taulukkoon, ja eri vaihtoehdoil-
le annetaan pisteitä esimerkiksi yhdestä kymmeneen sen mukaan, missä vaihtoehdossa ar-
vioija arvelee osallisen tai sidosryhmän saavuttavan suurimman hyödyn.  
 
Yksinkertaisessa muodossaan tämä menetelmä on juuri sitä monimutkaisten asioitten yk-
sinkertaistamista, jota on paljon kritisoitu ja minkä vastareaktiona ympäristövaikutusten 
arviointimenettely alun perin syntyi. Mutta olisiko ympyrä riittävän suuri sulkeutuakseen, 
voitaisiinko osittain utilitaristista menetelmää käyttää ympäristövaikutusten arvioinnissa, 
menetelmällisen osallistumisen ja kontekstin huomioimisen työkaluna. Ympäristövaikutus-
ten arvioinnissa taloudelliset vaikutukset jätetään ulkopuolelle, mutta eettiseen matriisiin 
osapuoleksi voidaan ottaa sekä hankkeen toteuttajayritys että luonnon ja ihmisten edustajia.  
 
Painotusten ja pisteiden antaminen tietenkin riippuu tekijästä, hänen arvostuksistaan. Paino-
tusten eli kertoimien muuttaminen muuttaa luonnollisesti tulostakin. Ennen kaikkea osallis-
ten tunnistaminen, siten että jokainen sidosryhmä tulee mukaan otetuksi, riippuu tekijästä, 
hänen osaamisestaan ja eettisestä herkkyydestään.  
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Toinen, erilaiselle arvologiikalle perustuva tapa on periaatteellinen, luontoperustainen.  Lä-
hestymistapa korostaa, että on olemassa sääntöjä, joita ei pidä rikkoa ja että seuraukset ei-
vät pyhitä keinoja. Sääntöjä painottavassa muodossaan tämä menetelmä kertoo, että toimin-
ta on eettistä vain, jos se taipuu universaaleihin, kulttuurista riippumattomiin hyväksyttyi-
hin sääntöihin.  
 
Luonnon itseisarvoon perustuvassa analyysissä täytyy tunnistaa tapausta koskettavat eetti-
set säännöt, sitten tutkia mikä vaihtoehto taipuu näihin sääntöihin ja mitkä vaihtoehdot täy-
tyy sivuuttaa, koska rikkovat sääntöä. Säännöissä voi olla myös hierarkiaa, joka sekin tulee 
tunnistaa ennen vaihtoehtotarkastelua. Kun säännöt ovat tiedossa, päätöksenteko on help-
poa. 
 
Projektia ja sen ympäristövaikutusten arviointia koskevia eettisiä sääntöjä voisi olla esi-
merkiksi 1) luonnon monimuotoisuutta ei pidä vaarantaa 2) ilmakehän kemiallista ja fysi-
kaalista toimintaa ei pidä sekoittaa ja 3) ympäristöterveyttä ei pidä vaarantaa. Positiivisia 
eettisiä sääntöjä voisi olla esimerkiksi 1) ihmisten osallistumisoikeus itseään ja ympäristö-
ään koskevaan päätöksentekoon ja 2) yritysten pitkän tähtäimen kestävän talouden edistä-
minen. Voi olla, että projektilla ei ole yhtään sääntöjä rikkomatonta vaihtoehtoa. 
 
Vaihtoehtojen eettinen puntarointi tekee näkyväksi tutkijan / arvioijan suuren roolin toimi-
jana ja arvottajana. Menetelmä muistuttaa suunnittelun varsin kovasti kritisoidun rationalis-
tisen perinteen inkrementalistista rationalismia, jossa lasketaan joukon keskeisiä toimijoita 
arviot esitetyistä vaihtoehdoista omalta kannaltaan (ks. Viitala 1999). Eettisessä matriisissa 
kuitenkin kyse on tekijän, ei osapuolten itsensä arvostuksista. Tekijän osaaminen ja eettinen 
herkkyys vaikuttavat lopputulokseen. Tekijästä riippuu myös rajaus.  
 
Eettinen matriisi on mahdollisuus parantaa kommunikatiivista rationalismia aluesuunnitte-
lussa. Kommunikatiivinen rationaalisuushan on tavallaan paradoksi, sitä ei voida ikinä saa-
vuttaa. Uusi muoto siitä voisi olla menetelmällinen osallistuminen eli menetelmällinen kon-
tekstin huomioiminen. Silloin sellaisetkin ryhmät, joilla ei ole edustajaa ohjausryhmään 
(vrt. tulevat sukupolvet), voivat olla osapuolena.  
 
Eettinen matriisi auttaa tekijää kontekstin hahmottamisessa. Konteksti on syytä hahmottaa 
systemaattisesti ja siinä matriisi on apuna. Lisäksi eettinen matriisi parantaa läpinäkyvyyttä. 
Molemmat lähestymistavat, hyötynäkökohtien analyysi ja luonnon itseisarvoon perustuva 
tapa tulee tiedostaa ja molempia lähestymistapoja tulee käyttää systemaattisesti, jotta teki-
jöiden oman arvologiikan vaikutus vähenee..  
 
Tämän tutkimuksen perusteella kansalaisosallistuminen ei aina riittävästi tuo projektiin 
paikallistuntemusta, Popperin 2. maailmaa, ”sence of place”. Systemaattinen kontekstin 
tunnustaminen ja osapuolien tunnistaminen parantaa ympäristövaikutusten arviointien laa-
tua. Kommunikatiivisen osallistumisen lisäksi tarvitaan menetelmällistä rationalismia, me-
netelmällistä osallistumista. 
 
Menettelyn taustalla vaikuttaa luonnollisestikin sitä tekevien arvosidonnaisuus, jonka nä-
kyväksi tekeminen voisi parantaa aluesuunnittelun laatua ja toimia siten kohteena olevan 
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alueen ympäristön parhaaksi. Kaikki em. asiat ovat aivan ympäristövaikutusten arvioinnin 
ja laajemmin alue- ja yhdyskuntasuunnittelun keskiössä. 
 
Nykyisissäkin ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä niitä tekevien ammattilaisten 
rooli on suuri ja siksi arviointimenettelyiden nykyinen suuntaus, jossa tekijät ja myös hei-
dän koulutustaustansa tuodaan esiin, on hyvä. Sen sijaan ympäristökonsulttiyritysten ei tar-
vitse tuoda esiin käyttämiään menetelmiä, ja tämä saattaa vaarantaa paitsi mahdollisesti 
suunnittelun laadun, myös yhden eettisen päätöksenteon arvopohjan, läpinäkyvyyden.  
 
Rationaalinen suunnittelu korostaa vaiheittaista etenemistä tavoitteista keinoihin, mutta 
kommunikaation näkökulmasta suunnittelun osapuolten tunnistaminen nousee aivan kes-
keiseksi. Tosin osapuolten tasavertainen keskustelu lienee utopistista, sillä ns. rivikansalai-
sen osallistuminen voi vaatia niin paljon aikaa ja osaamista, että herää kysymys, onko hän 
mikään rivikansalainen. Välineellinen ja kommunikatiivinen suunnittelu siksi täydentävät 
toisiaan. (Viitala 1999) (kuva 20) 
 

 
 
Kuva 20. Kontekstin huomioiminen suunnitteluprosessissa. (taustalla Viitala 1999;207)  
 
 
Kuitenkin kestävän kehityksen edistäminen aluesuunnittelussa – myös YVAssa – on mer-
kinnyt ensisijaisesti indikaattorien listaamista. Kestävän kehityksen hengessä myös tulevat 
sukupolvet olisi asetettava yhdeksi osapuoleksi, sillä heidän olonsa merkitsevät kestävän 
kehityksen määritelmän mukaan enemmän kestävää kehitystä, kuin prosessin normien täyt-
täminen. Vaarana on, että kestävän kehityksen velvoite palauttaa suunnitteluun välineelli-
sen rationaalisuuden ylivallan. Siksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyssäkään ei 
voida tarpeeksi korostaa aluesuunnittelun osapuolinäkökulmaa (vrt. Viitala 1999) 

Kansalaisyhteiskunta 

Julkissektorin 
hallinto 

Kommunikatiivinen kon-
tekstin huomioiminen ja ar-
voristiriitojen tunnistaminen 
riittävää  
= Kommunikatiivinen osal-
listuminen 

Menetelmällistä kontekstin 
huomioimista ja arvoristiriitojen 
tunnistamista tarvitaan  
= Menetelmällinen osallistu-
minen 

Arvokeskustelu Kehittämisen ohjel-
mointi 

Toteuttamisen suun-
nittelu 

Projektit eli hankkeet 
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6.4 Prosessien epäjatkuvuuksien ylittäminen 
 
Kytkös oikeusvaikutuksellistan menettelyiden ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
välille on tehtävä läheisemmäksi. Useat haastatelluista toivat esiin, kuinka ikään kuin jokin 
palikka puuttuisi ympäristövaikutusten arvioinnin ja päätöksenteon välillä. Lupamenettely 
on oleellinen osa hankkeen päätöksentekoa. Kytkös on tällä hetkellä ohut, ja ELY-keskus -
muutoksen tultua jopa entistä ohuempi joissain keskuksissa. Yhteys ei vankistu YVA-
lainsäädäntöä muuttamalla (ks. Juntunen & Hokkanen 2010), vaan luomalla systemaattinen 
prosessi rinnakkaisten toimijoiden ja prosessien välille.  
 
Lupaviranomaisia ovat aluehallintovirastot, jotka käsittelevät suurten ja keskikokoisten tuo-
tantolaitosten ympäristöluvat, vesilain mukaiset luvat, jätteenkäsittelyn ympäristöluvat sekä 
pilaantuneiden maiden kunnostusluvat. Kunnat ovat lupaviranomaisia mm. rakennuslupien 
ja maisemalupien osalta. Mikäli viranomaisia tai kuntien edustajia ei ole esimerkiksi hank-
keen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ohjausryhmässä, tai ohjausryhmää ei ole, 
ainoa kytkös lupamenettelyn ja arviointimenettelyn kohdalla on, että arviointiselostus ja sen 
lausunto on liitettävä lupahakemukseen. Vuosia on saattanut vierähtää välissä. Ratkaisu 
voisi olla lupaviranomaisten automaattinen pakollinen edustus pakollisessa YVA-
ohjausryhmässä, täydennyskoulutus lupaviranomaisille ja kuntien lupien esittelijöille ja po-
liittisille päättäjille sekä syklisempi, oppimisen mahdollistava prosessi ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyyn. Yksi vaihtoehto voisi olla kansainvälisen mallin mukainen kan-
sallinen paneeli ympäristövaikutus- ja lupa-asioissa, joka käsittelisi vaikeita asioita koko-
naisvaltaisesti, mutta tässä vaarana on byrokratian ja ajankulun lisääntyminen.  
 
Vaikka ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ohjausryhmä olisi pakollinen ja sen teh-
tävät määritelty kansallisesti, mikään ei takaa että se toimisi aktiivisesti. Askel olisi kuiten-
kin oikeaan suuntaan, sillä osapuolinäkökulma on erittäin tärkeä, mikäli halutaan ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyn olevan eettisesti pätevä ja täyttävän tarkoitustaan, edistä-
vän kestävää kehitystä alueella, niin sosiaalisesti, ekologisesti kuin taloudellisestikin.  
 
Kunnolla tehty ympäristövaikutusten arviointi aikaistaa selvitysten tekemistä ja helpottaa 
lupamenettelyjä, helpottaa painetta ja mahdollisesti myös vastustusta erityisesti ympäristö-
lupamenettelyssä. Arviointimenettelyssä on mahdollista saavuttaa ainakin jonkinlainen yh-
teisön hyväksymisen taso kommunikaation avulla ja etsiä negatiivisten vaikutusten lieven-
tämismahdollisuuksia. Hankkeesta vastaava kannalta on kuitenkin kummallista, että edes 
esimerkillisesti tehty ympäristövaikutusten arviointiselostus seurantasuunnitelmineen ei 
käy ympäristölupahakemukseksi, vaan on tehtävä uusi paperi. Harkinnan arvoista voisi ol-
la, voisiko erittäin hyväksi todettu YVA riittää ympäristölupaprosessiin sellaisenaan, jolloin 
hankkeesta vastaavaa kannustettaisiin näin laatimaan hyvä YVA ja toteuttamiskelpoinen, 
konkreettinen seurantasuunnitelma. Tämä voisi estää myös mahdollisen ristivedon ympäris-
töviranomaisten ja kunnan välillä, mikä nykytilanteessa on mahdollista. 
 
Kaikkea ei voida selvittää. Mikä on merkittävää, on osallisista kiinni, ja aikajänteestä. Tieto 
ja tutkimukset ovat arvokkaita sekä kaavoitukselle että luvitukselle. Ennen ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyä selvityksiä tehtiin teknis-taloudellisten lupien yhteydessä, mutta 
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nyt ympäristövaikutusten arvioitimenettelyn yksi tärkeimmistä tehtävistä on laajentaa luvi-
tuksen näkökulmaa. Tosin ympäristön määritelmä on ympäristövaikutusten arvioinnissa 
hyvin laaja, ja sektorilakien määrittelemät lupaehdot ovat paljon suppeammat. Arvioinnissa 
tuotetaan siksi paljon tietoa, jota ei oteta huomioon luvituksessa. Tiedon vähäinen vaikutta-
vuus voi turhauttaa osapuolia.  
 
Jos tavalliset ihmiset turhautuvat riittävästi kyvyttömyyteensä vaikuttaa omaa elinympäris-
töään ja elinkeinojaan koskevissa asioissa, aivan tavalliset kansalaiset voivat radikalisoitua. 
Siksi ympäristövaikutusten arviointia ja sen tuottamaa tietoa päätöksenteolle ei pidä ottaa 
liian kevyesti. Vaikka projektien ympäristövaikutusten arviointi vaikuttaa monella tavalla 
epäsuorasti, kuten poliittiseen päätöksentekoon, seurantaan, yleiseen ympäristötietoisuuteen 
ja pitkällä aikavälillä hankkeiden ympärillä tapahtuvaan muuhun päätöksentekoon, on ko-
vin tehotonta mikäli informaatiota “joutuu hukkaan”.  
 
Asiantuntija-arvion mukaan (Hokkanen 2010) YVA- ja SOVA-lakien suhde on selvä, ja 
YVA-lain ja ympäristönsuojelu- (YSL-) ja lunastuslain suhde on toimiva. Samoin ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyn ja Natura-arviointien suhde on toimiva, tosin vain murto-
osa Natura-arvioinneista tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä. Na-
tura-arviointienkin riittävyydessä on vaihtelua (ks. Söderman 2009). 
  
Epäselvyyttä on YVA-lain ja maankäyttö- ja rakennuslain suhteessa, ennen kaikkea milloin 
kaavoituksen yhteydessä tehty arviointi voisi korvata ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyn. Toisin päin, jos hanke ja sen arviointi toteutetaan ennen kaavoitusta, arviointiselostus 
antaa paljon tietoa kaavoittajalle, mutta koska alueellisesti se ei kata koko kaavan aluetta, ei 
voi korvata ainakaan kokonaan kaavoituksen yhteydessä tehtäviä ympäristövaikutusten ar-
viointeja. Esimerkiksi tiehankkeissa vaarana on, että mikäli tehdään kallis hanke-YVA, 
mutta asia vaatii myös kaavoituksen, niin hanke-YVA ehtii vanhentua. Siksi esimerkiksi 
Uudenmaan liitossa tutkitaan Rekolan (2010) mukaan mahdollisuutta tehdä “kevyt-YVA”, 
jossa tehdään työnjako, mitä selvitetään hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyssä ja mitä kaavan ympäristövaikutusten arviointimenettelynssäa. Selvityksissä on kui-
tenkin paljon päällekkäisyyksiä, samat asiat tulevat kahteen kertaan selvitetyksi ja ihmisiä 
kuullaan kahteen kertaan.   
 
Ympäristövaikutusten arviointiprosessin ja päätöksentekoprosessien välinen yhteys on ra-
kennettava molempiin prosesseihin. Erityisesti oikeusvaikutuksettoman YVA-menettelyn 
yhteys oikeusvaikutuksellisiin kaavoihin on tärkeä. Suunnittelun ja menettelyjen henkilöy-
tyminen ja alueelliset vaihtelut prosesseissa voivat vaikeuttaa menettelyn tai kaavoituksen 
kulun ennakoitavuutta. Se lisää riskejä, erityisesti mikäli aikajänne venyy. Ennakoimatto-
muus sinällään voi vaikeuttaa projektiverkostossa yhteistyötä.  
 
Prosessi- ja laatuajattelun terävöittäminen sekä kaavoituksen eri tasoilla että projektien ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyssä ei tarkoita sitä, että menettelyjä jähmetetään enti-
sestään mekanististen luettelojen toteuttamisen työkaluksi, vaan prosessissa tarvitaan sekä 
em. kommunikatiivista, mutta myös menetelmällistä kontekstin huomioimista. Määritelty 
prosessi helpottaa saavuttamaan asetetut vaatimukset, mutta se, että menettelytavat on mää-
ritelty, ei saa jäädyttää sisältöä. Sekä alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa että projektien ym-
päristövaikutusten arvioinnissa on tärkeää säilyttää sisällöllinen joustavuus.  



107 
 

 
Projektitoiminnan ja prosessien luonteen ymmärtäminen helpottaa julkisen ja yksityisen 
sektorin toimijoiden työskentelyä yhdessä rinnakkaisissa alue- ja yhdyskuntasuunnittelun 
prosesseissa. Kaavoituksen ja muiden alue- ja yhdyskuntasuunnittelun prosessien välille 
kaivataan ns. kestävän kehityksen hallinnointia, käytännön yhteyttä ympäristöpolitiikkaan. 
Näin voidaan vähentää prosessien sisäisiä ja välisiä ristiriitaisuuksia, toteuttaa yhteistä etua 
ja tehdä tavoitteita laajemmin hyväksyttäviksi. 
 
Yhteistyö ja neuvotteluohjaus projektien ja maankäytönsuunnittelijoiden välillä on luonte-
vampaa ja ristiriidoista vapaampaa kuin esimerkiksi hankkeesta vastaavan ja kunnan ympä-
ristöviranomaisen välillä, jota pidetään jopa arveluttavana. Lavian (2009) mukaan kaavoit-
tajan osallistuminen YVA-ohjausryhmätyöskentelyyn on perustellumpaa maankäytön 
suunnitteluroolin lähtökohdista tarkasteltuna, kuin ympäristönsuojeluviranomaisen. Neu-
votteluohjauksen edistämisen ja paikallistuntemuksen hankkeeseen saamisen näkökulmasta 
tämä jääviysajattelu on ongelma, josta on syytä päästä eroon. Mutta jotta ympäristövaiku-
tusten arviointimenettely oikeasti edistäisi kestävää kehitystä alueella, sen ja muun suunnit-
telun, myös ympäristönsuojelun, välillä pitää olla nykyistä parempi yhteys. 
 

6.5 Kestävän kehityksen agentit 
 
Niin sanotut hyvän suunnittelun periaatteet -termiä ei voi välttää suunnittelun kehittämisen 
yhteydessä. Hyvä alue- ja yhdyskuntasuunnittelu on ympäristön huomioivaa, kestävän ke-
hityksen mukaista. Nykyajan tulkinta yleisestä edusta tarkoittaa kestävän kehityksen im-
plementointia alueella (Schulman 1995). Mutta entä kun kestävän kehityksen eri osa-alueet 
vetävät eri suuntiin: sosiaalisten vaikutusten vähentäminen saattaa tuhota luontoarvoja, 
esimerkiksi pirstaloittaa metsiä. Tai globalisaatiossa kärsineelle alueelle olisi tulossa talou-
dellista toimintaa, jolla olisi pitkäaikaiset toimintamahdollisuudet, mutta tullessaan se to-
dennäköisesti tuhoaisi olemassa olevia toimintoja.  
 
Kestävän kehityksen ylätason määritelmien sijaan onkin syytä tarkastella käytännöstä läh-
teviä suuntia. Kestävän kehityksen vahtikoirina voisi pitää alueellisia ympäristökeskuksia – 
nykyään ELY-keskusten ympäristöosastoa – ja niiden YVA-menettelyissä vetämää linjaa 
sen ilmentymänä. Samoin aluehallintovirastojen ympäristöluvissa vetämää linjaa pitäisi 
voida pitää kestävän kehityksen ilmentymänä. Jos näin ei ole, linjaa pitää muuttaa.  
 
Hyvä suunnittelu on paikalliset olot, ajan ja osapuolet huomioivaa, toisin sanoen konteksti-
herkkää. Tiukasti määrättyjen listojen ja luetteloiden rakentaminen saattaa kääntyä itseään 
vastaan. Tämä ei tarkoita sitä, että myös suunnittelun prosessin pitäisi olla määrittelemätön. 
Kaavoitus ja kaavahierarkia eivät ole alue- ja yhdyskuntasuunnittelun koko kuva, vaan 
elinkeinoelämän omat suunnittelu- ja päätöksentekoprosessit ovat nousseet entistäkin tär-
keämmäksi projekti-intensiivisessä, nopeutuneessa yhteiskunnassa.  
 
Viranomaisten, niin YVA-yhteysviranomaisten kuin kaavoittajienkin on tunnistettava ja 
tunnustettava roolinsa aluesuunnittelun laadunvarmistajana ja kestävän kehityksen agentti-
na. Viranomainen ei voi vedota ns. puolueettomuuteensa syynä olla ottamatta kantaa.  
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Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kaikkea luonnon-, talouden- ja sosiaaliseen ympäris-
töön vaikuttavaa toimintaa, jonka yhteydessä halutaan alleviivata sitä, ettei nykyinen kehi-
tyksen suunta vaaranna tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Aluesuunnittelu on tai sen 
pitäisi olla pitkäjänteistä ja tulevaisuuteen tähtäävää toimintaa, jonka aikaansaannokset ovat 
käytössä ja nähtävissä vähintäänkin vuosikymmeniä. Siksi on oikeastaan sääli, että erikseen 
täytyy painottaa kestävää kehitystä aluesuunnittelussa. Aluesuunnittelu on myös monien 
intressien temmellyskenttä ja konfliktiherkkä alue. Siksi yhtä totuutta kestävän kehityksen 
mukaisuudesta ei ole tässäkään olemassa. Kestävän kehityksen määrittelemisessä kun on se 
ongelma, että on vaikea asettaa tiettyjä rajoja tai indikaattoreita, milloin jokin kaava tai 
suunnitelma on kestävän kehityksen mukainen, vaan se voi olla sitä tietyssä ajassa, tietyllä 
alueella, mutta olosuhteiden muuttuessa kestävyyden rajatkin muuttuvat. Tai kuten Toukola 
(2010) on todennut: “Yvassa hankkeesta vastaaavalle ei voida sanoa vain, että tehkää sitten 
keken mukaista suunnitelmaa!” Viranomaisilla ja päätöksentekijöillä puhumattakaan käy-
tännön suunnittelijoilla täytyy olla kättä pidempää, ja lihasta ja tahtoa käyttää sitä.  
 
Kaavoituksessa kunnilla on ratkaiseva rooli, mitä osaa kestävä kehitys näyttelee alueiden 
käytön suunnittelussa. Osallistumismenettely, joka Suomessa tuli ensin YVA-lain mukana 
ja sitten maankäyttö- ja rakennuslakiin vuonna 1999, mahdollistaa laajan osallistumisen 
kaavaehdotukseen, mukaan lukien alueellisen ympäristökeskuksen lausunnon. Kunnissa 
kaavoitusta tehdään sekä omana että ostettuna työnä, jolloin tärkeää on, miten tuore ja mil-
lainen tutkinto kaavoittajilla on, miten heidän koulutuksessaan kestävän kehityksen eri vaa-
timukset on otettu huomioon. Lopulta kuitenkin kunnissa poliittiset päättäjät ratkaisevat 
kaavojen hyväksymisen mahdollisesti vailla mitään kestävän kehityksen koulutusta. Ilmas-
tonmuutoksen torjunnan takia ympäristökeskusten roolia ollaan vahvistamassa, jotta valta-
kunnallinen alueidenkäyttötavoite ilmasto- ja energiatavoitteineen toteutuisi paremmin 
kunnissa. Tämä jää vielä nähtäväksi, miten ympäristökeskukset alkavat tätä vahtikoiran 
rooliaan aktiivisemmin toteuttaa. Oletettavasti siinäkin ratkaisut tulevat vaihtelemaan eri 
ELY-keskuksissa.  
 
Koska asioiden ja ismien on tapana toistua sykleissä, halu integroidumpaan ympäristöasioi-
den hallintaan voidaan nähdä myös askeleena takaisin kohti rationalistista perinnettä, kai-
puuta systemaattiseen kokonaisuuden hallintaan. Mutta kehitys on kestävää aina jollain 
alueella. Se voi olla erilaista eri alueilla ja aluetasoilla, eri toimijoiden takia tai ansiosta.  
 
Viranomaisella on roolinsa alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa ja se rooli on otettava neuvot-
teluissa muiden osapuolien kanssa. Kestävän kehityksen agentin on otettava huomioon kes-
tävän kehityksen kolme puolta, ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Syste-
maattisen osapuolien tunnistaminen, ihmis- tai luontoperustaisen ympäristökäsityksen tie-
dostaminen sekä prosessiajattelu auttavat kontekstin löytämisessä. Kontekstissa on mahdol-
lista priorisoida ko. projektin, alueen ja osapuolten on tärkeimmät asiat tai vaikutukset. 
Kestävän kehityksen agenttina valvova viranomainen on vastuussa, että kaikki osapuolet 
tulevat laskelmiin mukaan, riippumatta ryhmän kovaäänisyydestä. Tämä on mitä suurim-
missa määrin myös alue- ja yhdyskuntasuunnittelun laatuasia, miten suunnittelun laatua on 
mahdollista valvoa projektiverkostoissa, joille on tyypillistä rajattu kesto ja organisaation 
väliaikaisuus. 
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6.6 Prosessista merkitykseen 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole vain erillinen lain vaatima menettely, vaan 
se kytkeytyy ja on kytkettävä osaksi muuta suunnittelua, etenkin ympäristölupamentettelyä 
ja kaavoitusta. Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei korvaa kaavoitusprosessia tai 
yleistä aluesuunnittelua ja sen rooli on nykyään hieman epämääräinen. Se pyrkii suuntaa-
maan suunnittelukäytäntöjä kohti kestävää kehitystä, mutta on samalla melko tarkkaan sää-
delty. 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä on paljon kritisoitu, muun muassa siitä, että se 
edustaa suunnitteluoptimismia: kuvittelemme voivamme ennakoida tulevia kehityskulkuja. 
Lisäksi arvostukset ja niistä vedetyt kriteerit muuttuvat ajassa. Projektien ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyn rooli on epämääräinen. Se on ns. suoraa vaikuttamista päätök-
sentekoon, mutta varsinaista juridista vaikuttavuutta sillä ei ole, se on vain menettely joka 
täytyy suorittaa, ennen varsinaisia jatkosuunnitteluja ja lupamenettelyjä. Myös erittäin laa-
jaa ympäristökäsitystä on kritisoitu. Tynkkynen (2006) huomauttaa, että projekteissa tapah-
tuva aluesuunnittelu voi turruttaa osalliset eikä hyödyllisiä konflikteja edes synny. Lisäksi 
hankekohtaisessa vaikuttamisessa on kyse enemmän tai vähemmän reaktiivisesta toimin-
nasta ja tällöin yksi demokraattisen suunnittelun yksi keskeinen ulottuvuus menetetään. 
 
Ehkä suurin kysymys ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen tehokkuudessa on, miten 
rakennetaan linkki arviointiselostuksesta projektin todelliseen toteuttamistapaan. Tässä tar-
vitaan tehokas seurantamekanismi. Suomessa tärkein linkki on lupamenettely 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä seurantasuunnitelman teko on hankkeesta vas-
taavan vastuulla. Kuitenkin monet ympäristövaikutukset, esimerkiksi liikenne- tai yhteis-
vaikutukset jäävät lupaehtojen suppeamman seurannan ulkopuolelle. Näin ollen meillä ei 
ole tietoa, kuinka vaikutukset ovat todellisuudessa levinneet ympäröivään luontoon ja yh-
teiskuntaan, onko arviointiselostuksessa arvioidut vaikutukset ollut edes oikealla hehtaaril-
la. 
 
Yhteistoiminnassa konflikteja ei voi välttää, maankäyttöasioissa vielä vähemmän. Siksi 
konflikteja voikin pitää normaalina ja erittäin luonteenomaisina ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyissä. Konfliktin ylittämiseen sen sijaan tarvitaan työskentelyä, esimerkiksi 
yhteistyökuvion muuttamista, jotta koko prosessi ei lukkiudu. Suunnittelijoiden mielessä 
pitää olla myös se mahdollisuus, että he kirjaimellisesti joutuvat palaamaan takaisin piirus-
tuspöydän ääreen.  
 
Prosessista täytyy päästä merkitykseen. Prosessin laadun tutkiminen ja parantaminen ovat 
tärkeitä, mutta tärkeintä on kuitenkin nähdä se tarkoitus, merkitys mikä koko prosessilla on. 
Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoite saavutetaan, kun prosessissa syntyy paitsi vaiku-
tusten kuvausta myös niiden merkittävyyden arviointia. Prosessin laadun arvioinnissa on 
tärkeää kiinnittää huomiota, onko merkityttävyyden arviointi systemaattista, sillä vaikka ns. 
tacit-tiedoilla eli mutu-tuntumalla kokenut ammattilainen tekee laadukasta jälkeä, prosessin 
jatkuvan parantamisen kannalta sen täytyy olla systematisoitua. Systemaattisuuden lisäksi 
arvioinnilla on oltava selkeät ja avoimet perustelut, jotta YVA voi täyttää sille asetetut vaa-
timukset.  
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Koska Suomessa tyypillisesti ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee vain suuria 
hankkeita, jotka ovat merkittäviä myös alue- ja yhdyskuntasuunnittelun kannalta, aluesuun-
nittelunkin laadun parantamista palvelee projektien ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyn parantaminen. Projektien ympäristövaikutusten arviointimenettely on Suomessa leimal-
lisesti alue- ja yhdyskuntasuunnittelua kuin esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa jne, 
joissa ympäristövaikutusten arviointi koskee satoja tai yli tuhatta hanketta vuosittain – ver-
rattuna Suomen muutamaan kymmeneen. Toisin päin ajatellen, ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettely tuo mukanaan aluesuunnittelun mukaan projektiin.  
 
Tämä tutkimus on paljastanut laaturiskin siinä, että ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyn kulusta ei voi piirtää eri puolilla Suomea ja erityyppisissä projekteissa pätevää proses-
sikaaviota. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä osallistuminen ja ohjausryhmä, yh-
teysviranomaisen lisäksi, ovat aluesuunnittelunkin laadun varmistajia. Kuitenkin yhteysvi-
ranomaisen tai kansalaisten vaatimuksia esimerkiksi tutkimusten laadun parantamiseksi ei 
ole helppo edistää, valitusmahdollisuuskin kun tulee vasta lupavaiheessa, joskus vasta vuo-
sia arviointimenettelyn jälkeen. 
 
Menetelmää voi kritisoida myös siitä, että päätelmiä tulevaisuudesta tehdään vajavaisin tie-
doin, sillä esimerkiksi ekosysteemien toimintaa tunnetaan vielä huonosti. Arviointimenette-
ly voi olla laadukas tai heikko, mutta tavat joilla se vaikuttaa päätöksentekoon, eivät riipu 
välttämättä lainkaan sen laadukkuudesta (esim. Hokkanen & Kojo 2003). Mikäli arvioin-
neilla ei ole mitään vaikutusta, voidaan perustellusti kysyä vastasiko menettely tarkoitus-
taan. Menettely voi herättää myös epärealistisia toiveita vaikutusmahdollisuuksista kansa-
laisten keskuudessa, vaikka ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä todetaan vain har-
voin niin kriittisiä vaikutuksia, että ne kokonaan pysäyttävät hankkeen. Kuitenkin molem-
missa tämän tutkimuksen esimerkkitapauksissa hankkeen suunnittelu nosti aktiivisen kan-
salaisvastustuksen. Yksi tai muutama aktiivinen ihminen tai vasta-asiantuntija voi muuttaa 
hankkeen sosiaalista ympäristöä. 
 
Molemmissa tämän tutkimuksen esimerkkitapauksissa menettelyn venyminen on aiheutta-
nut suoria ja epäsuoria ongelmia ja kustannuksia hankkeesta vastaavalle. Ajan kuluessa 
konteksti muuttuu ja vaaditut lisätutkimukset vievät sekä aikaa että resursseja.  
 
Ympäristövaikutusten arviointi voidaan nähdä toimivan ympäristöasioiden hallinnan en-
simmäisenä rakennuspalikkana. Energian ja luonnonvarojen käytön sekä esimerkiksi väes-
tönkasvun tuomien kestävän kehityksen vaatimusten kasvaessa hyvällä ympäristöhallinnol-
la on arvaamaton merkitys koko maapallon kannalta. Maissa, jossa vaikutusarviointi on 
käytössä, on Gilpinin (1995) mukaan kritiikistä huolimatta edistytty ympäristöasioiden hal-
linnassa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely tuo näkyviin ns. yleisen edun, kunnioit-
taen vähemmistöjen oikeuksia. Yleinen etu, joka on perinteisesti ollut alue- ja yhdyskunta-
suunnittelussa normatiivisena ihanteena, taasen käsitteellisesti rinnastuu vahvasti laajaan 
kestävän kehityksen määritelmään (mm. Schulman 1995). 
 
Seuranta on yksi keskeinen haaste ympäristövaikutusten arvioinnissa, sillä ilman sitä meillä 
ei ole mitään keinoa tietää, toteutuvatko vaikutukset esimerkiksi luonnonympäristöön lain-
kaan siten kuin arviointiselostuksessa on kerrottu, tai ovatko lausunnonantajan huomiot 
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paikkansapitäviä. Takaisinkytkentä ja oppimisen mahdollistava syklisyys puuttuu, sillä 
Suomessa arviointimenettelyssä seurantasuunnitelma vaaditaan selostuksessa, mutta käy-
tännön seuranta on mukana vasta suppeammassa ympäristöluvassa. Lupaviranomainen ja 
ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomainen ovat helposti eri henkilöitä eri organi-
saatioista, jolloin hankkeen todelliset vaikutukset verrattuna arvioituihin voivat jäädä pii-
loon ja todellista oppimista palautteen kautta ei synny.  
 
Suomessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja niiden laatu ovat alueellisesti ja toi-
mialoittain erilaistuneet. Alueellinen erilaistuminen ja siihen liittyvä sisällöllinen jousta-
vuus ovat toisaalta hyviä ja ymmärrettäviä asioita, koska Suomi on luonnon- ja ihmis- ja 
talousmaantieteeltään erilainen eri osissa maata. Mutta jos erilaistuminen ja joustavuus tar-
koittavat menetelmien, vaatimusten ja sisällön epäyhtenäisyyttä ja prosessin epäennustetta-
vuutta, se ei ole hyväksi arvioinnin laadulle ja jatkosuunnittelulle ja toteutukselle. 
 

7 Keskustelua ja pohdintaa 
 
Ympäristövaikutusten arviointi projekteissa on rinnakkainen suunnitteluprosessi muiden 
alue- ja yhdyskuntasuunnitteluprosessien kuten maankäytön suunnittelun kanssa. Tämän 
tunnustaminen haastaa suomalaisen kaavahierarkian. Tosin kaavoituksen suunnittelukäy-
tännöt ja osapuolet itsessään ovat kyseenalaistaneet kaavahierarkian ja julkisen sektorin 
kaavoitusmonopolin jo aikaa sitten.  
 
Vaikutusarviointeja tehdään paljon ja niiden lähtökohdat ovat erilaisia riippuen siitä, teh-
däänkö se kaavan vai projektin yhteydessä. Projekteissa tehtävissä ympäristövaikutusten 
arvioinnissa prosessinomistajuus määrittää koko menettelyä.  
 
Prosessien yhdistämistä saattaisi helpottaa, mikäli ympäristövaikutusten arviointimenettely 
projekteissa olisi oikeusvaikutuksellinen menettely, kuten kaavoitus ja lupamenettelyt. Toi-
saalta tämä voisi heikentää sen yhteyttä elinkeinoelämän omiin alueisiin vaikuttaviin pro-
sesseihin, jotka vaikuttavat maankäyttöön ns. virallisen alue- ja yhdyskuntasuunnittelun ja 
kaavahierarkian ulkopuolella. Kuitenkin on tehotonta, mikäli samalla alueella tehdään pääl-
lekkäisiä menettelyjä ja se saattaa syödä molempien menettelyjen uskottavuutta. 
 
Jos ympäristövaikutusten arviointi projekteissa on myös tulevaisuudessa Suomessa tietoa 
tuottava, mielipiteiden antamisen mahdollistava ohjaava menettely, siinä pitäisi vähintään 
olla pakollinen, laaja-alainen sidosryhmien yhteinen ohjausryhmä. 
 
Mikäli katsomme vain YVA-asetuksen asettamia vaatimuksia, laatukriteerit hyvälle ympä-
ristövaikutusten arviointityökalulle ovat kovin erilaisia, kuin jos pidämme ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyä lähestymistapana paremman alue- ja yhdyskuntasuunnittelun 
saavuttamiseksi.  
 
Tässä tutkimuksessa esiin nousseista riskitekijöistä voidaan kääntäen tehdä uusi ”hyvän 
suunnittelun kehikko”. Tekijät, jotka ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ennusta-
vat vaikeuksia ja ovat riskitekijöitä, käänteisesti kertovat, mitkä asiat huomioiden saamme 
todennäköisimmin hyvää suunnittelua. Näin voimme yleistää paitsi tapauksista nousevat 
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ammattitaitoon ja ammatillisuuteen. Laadukas arviointiselostus ei kuitenkaan takaa, että 
prosessi olisi ollut laadukas. Yksityiskohtien sijaan pitäisi keskittyä menettelyiden hyviin 
käytäntöihin, jotta kaikkien ympäristövaikutusten arviointien kanssa tekemisissä olevat 
pystyisivät oppimaan monimutkaisista asioista ja vaihtuvassa kontekstissa. Täydennyskou-
lutusta kestävän kehityksen ulottuvuuksista tarvitaan 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä on kehitettävä, jotta se paremmin vastaisi tarkoi-
tustaan, edistäisi kestävää kehitystä alueella. Kontekstista täytyy nousta konkreettisia, prio-
risoitavia asioita.  
 
Tutkimuksessa havaittiin, että YVA-avainhenkilöiden ympäristökäsitykset olivat yllättä-
vänkin samankaltaiset, jolloin suurimmat ja todelliset erot ympäristökäsityksissä saattavat 
tulla vastaan yhteistoiminnassa kansalaisten ja intressiryhmien kanssa. Erilaisuuden sieto ja 
ymmärtäminen ja osapuolien tunnistaminen on erittäin tärkeää. Erilaisista ympäristökäsi-
tyksistä tulee olla tietoinen, sillä erilainen perustavanlaatuinen lähestymistapa ympäristö-
asioihin vaikuttaa kuinka ristiriitatilanteisiin tullaan. Konfliktia ei pidä nähdä vain negatii-
visena, sillä se on elimellinen osa alue- ja yhdyskuntasuunnittelua ja saattaa jopa parantaa 
lopputulemaa pitkällä tähtäimellä. 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn relevanssi paraneen, jos YVA-ammattilaisten 
joukossa on joku, joka tuntee alueen ja sen osapuolia. Jos se ei ole mahdollista, ohjausryh-
mässä tulee olla laaja edustus ja sen toiminnan aktiivista Erityisen tärkeää kontekstiin huo-
mion kiinnittäminen tulisi olla prosessin omistajalle eli hankkeesta vastaavalle. Hankkeesta 
vastaava menettää taloudellisesti ja ajallisesti eniten, jos hanke venyy, jos arvioinnissa tar-
vitaan uusia kierroksia tai jos lupavaiheessa tarvitaan vielä laajoja tutkimusten täydennyk-
siä. Paikallistuntemukseen huomion kiinnittäminen on myös YVA-yhteysviranomaisen etu, 
sillä se on aivan oleellinen osa prosessin laadunvarmistusta. Kommunikatiivisen osallistu-
misen lisäksi tarvitaan menetelmällistä osallistumista kontekstin oppimiseksi, esimerkiksi 
kahta erilaiselle arvologiikalle perustuvan eettisen matriisin käytöllä. Oppiminen alueesta 
paljastaa relatiivista maailmaa. 
 

7.1 Projekti-intensiivinen yhteiskunta ja alue- ja yhdyskuntasuun-
nittelu 
 
Kaavoitus on hitautensa vuoksi pikemmin reaktiivista, ei proaktiivista hankkeissa tehtävän 
alueiden muutoksen suhteen. Yhteiskunnan muuttuminen nopeammaksi ja projekti-
intensiivisemmäksi liittyvät toisiinsa. Alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa tulisi olla parempi 
valmius suurten hankkeiden ohjaamiseen, jotta yhteiskunnan ohjaus suurissa hankkeissa ei 
jäisi ympäristövaikutusten arvioinnin varaan. Kaavoituksella, lähinnä maakuntakaavoituk-
sella, voitaisiin luoda projekteille mahdollisuuksia ja muutkin kuin hankkeesta vastaavan ja 
maanomistajan päätökset ohjaisivat esimerkiksi maantieteellistä sijoittumista. Parhaan 
vaihtoehdon pitää olla mukana vaihtoehtotarkastelussa. 
 
Ympäristövaikutusten arvioinnilla ei ole suoraa valtaa, vaan se on vain selvitys. Osallistu-
ville ihmisille voi jäädä epäselväksi, missä päätöksiä tehdään ja milloin voi vaikuttaa. 
Hankkeet, niitten ympäristövaikutusten arvioinnit ja kaavoitusmenettelyt voivat myös ve-
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nyä hyvin pitkälle ajalle. On erittäin paljon hankkeesta vastaavasta kiinni, miten paljon 
esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointimenettely vaikuttaa hankkeen suunnitteluun. 
Tässä on eri aloilla syntynyt erilaisia toimintamalleja Suomessa ja vaarana on ihmisten vä-
syminen osallistumismenettelyihin ja jopa boikotointi. 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely nyky-Suomessa ei voi kovin paljon vaikuttaa 
hankkeeseen, mikäli maanomistusolot ja hankkeesta vastaavan suunnitelmien valmiustaso 
eivät esimerkiksi vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja tue. Menettelyn laadukkuudella voi olla 
tässä mitätön merkitys. Ainoastaan, mikäli kaavan hyväksyminen pysähtyy jostain syystä 
tai hanke vaatii julkista rahaa tai muuta tukea, esimerkiksi valtion takausta, aluekehittämis-
politiikalla voidaan vaikuttaa, toteutuuko hanke vai ei. Ympäristövaikutukset voivat estää 
hankkeen kokonaan vain, jos ympäristövaikutusten arvioinnissa todetaan niin merkittäviä 
haittoja esimerkiksi Natura-luontoarvoille, että seuraavassa, päätöksentekovaiheessa ympä-
ristölupaviranomainen ei voi antaa hankkeelle ympäristölupaa. Tällöinkin hankkeesta vas-
taava voi hakea muutosta valtioneuvoston käsittelyn kautta. 
 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa voidaan todeta, että liikenteen haitat ovat hankkeen 
merkittävimmät haitat, mutta koska tämä ei kuulu ympäristöluvan alaan, hankkeesta vas-
taavaa ei voida myöskään velvoittaa parantamaan tie- tai raideyhteyksiä. Niiden mahdolli-
nen rakentaminen jää yhteiskunnan vastuulle, jolloin kaavoitus joutuu toimimaan reaktiivi-
sesti ja yhteiskunta siten tukee rahallisesti, mutta epäsuorasti suuria projekteja.  
 
Hankkeista vastaavilla yrityksillä ja toimijoilla on suuri vastuu, sillä he ovat merkittäviä 
päätöksentekijöitä. Myös ELY-keskukset ovat suuren haasteen edessä, kuinka tasapainottaa 
ja tasapuolistaa ympäristövaikutusten arviointia vaativien suurten projektien yhteiskunnan 
ohjausta. Alueelliset ja toimialakohtaiset ja jopa viranomaiskohtaiset erot kun on nyt tun-
nistettu. 
 
On tärkeää saada parempi yhteys suurten projektien suunnittelun ja päätöksenteon sekä yh-
teiskunnallisen suunnittelun ja päätöksenteon välille. Tulevaisuudessa julkisen ja yksityisen 
sektorin toimintatavat tulevat ehkä lähenemään kuntien jo kovasti ulkoistaessaan kaavoitus-
taan ja sopiessaan PPP (Public Private Partnership) -sopimuksia. Tämä parantaa prosessien 
jatkuvuutta ja voi parantaa yhteistyötä ja kommunikaatiota projektiverkostossa, mutta niin 
sanottu tavallinen kansalainen voi joutua olemaan entistäkin valveutuneempi ja nopeampi 
vaikuttaakseen.  
 

7.2 Tutkimuksen itsekritiikkiä ja jatkotutkimuksen paikat 
 
Tutkimusta, jossa on tapaustutkimusta mukana, voidaan kyseenalaistaa sillä, tarjoavatko 
tapaukset tarpeeksi pohjaa tieteelliselle yleistämiselle. Onko tutkija ollut riittävän perusteel-
linen, ovatko hänen ennakkokäsityksensä, subjektiivisuus, arvot ja ympäristökäsitys vaikut-
taneet löytöihin. Kysymällä erilaisia kysymyksiä voidaan saada erilaisia vastauksia, valit-
semalla toiset tapaukset tapaustutkimukseen voidaan päätyä toisenlaisiin päätelmiin. Tämä 
on dilemma, joka on jokaisessa konstruktiivisessa tutkimuksessa mukana. Tässä tutkimuk-
sessa sitä on kuitenkin pienennetty kiinnittämällä huomiota tutkimuksen sisäiseen ja ulkoi-
seen validiteettiin.   
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Tapaustutkimuksessa analogiamalli ei saa perustua itsensä oikeuttavaan kehäpäätelmään, 
sillä yhteiskunnallisten prosessien mekanismit eivät ole ilmiselvästi nähtävissä kuten vaik-
ka fysiikassa. Tämä tarkoittaa, että on käytettävä monipuolisia aineistoja tapaustutkimuk-
sessa ja oltava varovainen analogioita sovellettaessa. Toinen keskeinen erehtymismahdolli-
suus analogiapäättelyissä on kategoriavirhe; esimerkiksi sovelletaan poikkitieteellistä oppia 
sopimattomaan aiheeseen kuten Newtonin mekaniikkaa suoraan yhteiskunnan selittämiseen 
(Haila 2007). Tässä tutkimuksessa molempiin virhemahdollisuuksiin on syytä suhtautua 
itsekriittisesti, sekä tapausten valintaan että samankaltaisuuksien ja erojen syy-
seuraussuhteiden päättelyyn liittyen. 
 
Tapaustutkimuksessa oli mukana vain kaksi tapausta. Voidaan sanoa, että kaksi tapausta 
antaa näytön, mutta kolmas tekee trendin. Vasta-argumenttina voidaan todeta, että tapaus-
tutkimuksessa ei etsitä samanlaista otannan yleistämistä kuin kvantitatiivisessa tutkimuk-
sessa voidaan hakea, vaan analyyttiseen yleistämiseen, joka lisää ennen kaikkea ilmiön 
ymmärtämistä. Tapaus ei edusta laajempaa joukkoa, kuten otannassa. Siksi yksikin tapaus 
voi olla riittävä analyyttisen yleistyksen tekemiseen.  
 
Valitun tutkimusstrategian vuoksi, jossa yleisen joukon tutkimuksen lisäksi erikoistapauk-
siksi valittiin kaksi riittämätöntä menettelyä, tutkijan kuva suomalaisesta YVA-
todellisuudesta voi olla liian negatiivinen. Tämä voi kärjistää johtopäätöksiä. Laaja pereh-
tyminen ympäristövaikutusten arviointien kenttään Suomessa ja kriittinen lähestymistapa 
poikivat tutkimuskysymyksien vastausten lisäksi laajempia johtopäätöksiä. Toisaalta suun-
nittelumaantieteessä voidaan pyrkiä tieteen soveltamiseen ja kehittämisehdotusten antami-
seen.  
 
Tapaustutkimusmenetelmää on kritisoitu monesti siitä, että tutkija ei ole ollut riittävän pe-
rusteellinen, vaan antanut ennakkokäsityksiensä vaikuttaa löytöihin ja johtopäätöksiin. Toi-
saalta pitää muistaa, että huolimattomuus ja ennakkoluulot voivat vaikuttaa myös kokeiden 
johtamiseen tai kyselyiden kysymyksenasetteluun. Tämän tutkimuksen kohdalla tutkija on 
ollut ns. ulkopuolinen, ei YVA-ammattilainen eikä professiossa toimiva alue- ja yhdyskun-
tasuunnittelija, mikä on tuonut oman lisämausteensa tutkimuksen tekemiseen ja näkökul-
maan.  
 
Toinen kritiikin aihe on, että tapaustutkimukset tarjoavat liian vähän pohjaa tieteelliselle 
yleistämiselle. Toisaalta kokeissakin kokeita toistetaan monta kertaa ja vasta monen kokeen 
yhteistulosta yleistetään. Tapaustutkimus tähtää analyyttiseen yleistämiseen, teoreettisiin 
ehdotuksiin, eikä tapauksia pidä ymmärtää otantana, vaan nimenomaan erityisinä tapauksi-
na. Kuvailevasta tapaustutkimuksesta on kuitenkin syytä edetä analyyttiseen yleistämiseen 
ja tähän on pyritty myös tässä tutkimuksessa. 
 
Muita kritiikin kohteita ovat poikkeamat alueellisuudesta alueellisten ympäristökeskusten 
YVA-menettelyissä tutkimuksen kvantitatiivisessa osuudessa. Toisin sanoen. hanke voi ol-
la ympäristökeskuksen oma hanke, jolloin ympäristökeskus ei voi toimia omana yhteysvi-
ranomaisenaan, vaan hanke on otettu viereisen maakunnan ympäristökeskuksen hankkeek-
si. Samoin on monen ympäristökeskuksen alueilla tapahtuva hanke, vain yksi ympäristö-
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keskus voi olla yhteysviranomainen. Tällöin hanke tulee tilastoiduksi väärälle alueelle ja 
vääristää dataa ja siitä tehtäviä karttoja.  
 
Muita tutkimuksen itsekriittisiä paikkoja ovat 1) kvantitatiivisen datan ristiintaulukoinnissa 
datan vähäisyyden ja vinouden takia ristiintaulukointiin jäi tyhjiä kenttiä 2) ympäristökäsi-
tyksen mindmap-tehtävässä saatiin vain yksi vastaus. Tämä yksi mindmap vahvisti haastat-
teluissa tullutta käsitystä YVA-avainhenkilöiden ihmiskeskeisestä ympäristökäsityksestä 3) 
arvokysymykset ovat henkilökohtaisia, etenkin ryhmähaastatteluissa on vaikea päästä sy-
vähaastattelun tasolle, jolloin haastateltavat voisivat paljastaa henkilökohtaisten ja työrooli-
ensa arvoristiriitoja ja 4) tutkimusta on tehty oman työn ohessa, joten tutkimuksen teossa 
on ollut taukoja. Toisaalta tutkimuksen vahvuutena on huolellinen suhtautuminen lähteisiin 
ja informantteihin sekä työelämän kokemuksesta nouseva kiinnostus aiheeseen. 
 
Luonnollinen suunta jatkotutkimukselle olisi luonnollisesti selvittää tapaustutkimuksen 
keinoin muutamaa ns. laadukasta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, niiden onnis-
tumiseen vaikuttaneita sisällöllisiä tai prosessiin liittyviä tekijöitä ja YVA-avainhenkilöiden 
ympäristökäsityksiä. Näistä voisi löytyä piirteitä, jotka edistäisivät kestävää kehitystä alu-
eella paremmin kuin keskimääräinen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Näistä tapa-
uksista voisi olla opittavissa jotain mitä voi soveltaa muihinkin alue- ja yhdyskuntasuunnit-
telun prosesseihin.  
 
Toinen jatkotutkimuksen paikka olisi keskittyä selkeästi kestävän kehityksen hallinnointiin 
eli integroivaan ympäristöpolitiikkaan. Tässä arviointiohjaus ja neuvotteleva ohjaus ilmiöi-
nä ja toimintatapoina olisivat mielenkiintoisia kohteita.   
 
Kolmas mielenkiintoinen tutkimuskohde olisi selvittää, kuinka paikkansapitäviä arviointi-
tutkimuksessa esitetyt vaikutukset ovat olleet. Vaikutusarviointien ja ympäristölupien väli-
sen yhteyden tutkiminen ansaitsisi oman panostuksensa, jonka tähtäimenä olisi seurannan 
kehittäminen.  



117 
 

 

8 Lähdeluettelo 
 

Haastattelut ja sähköpostitiedonannot  
 
 
Aalto, Silja (2010) ympäristöasiantuntija, Uudenmaan liitto. Haastattelu 9.4.2010 
 
Jantunen, Jorma (2009a) johtava asiantuntija, Suomen ympäristökeskus. Sähköposti 
27.8.2009 
 
Jantunen, Jorma (2009b) johtava asiantuntija, Suomen ympäristökeskus. Haastattelu 
2.12.2009. 
 
Jumppanen, Leo (2009) hallituksen puheenjohtaja, Tahko Development Oy. Haastattelu 
15.12.2009 
 
Kammonen, Jussi (2009) toimitusjohtaja, Tahko Development Oy. Haastattelu 15.12.2009 
 
Kärkkäinen, Jari (2009) biologi, FCG Kuopion toimisto. Haastattelu 9.12.2009  
 
Laitila, Seppo (2010) kaavoituspäällikkö, Pohjois-Savon liitto. Sähköposti 1.2.2010 
 
Lappalainen, Jorma (2008) ylitarkastaja Pohjois-Savon ympäristökeskus. Sähköposti 
14.2.2008 
 
Lappalainen, Jorma (2009) ympäristöinsinööri, Pohjois-Savon ympäristökeskus. Haastatte-
lu 9.12.2009 
 
Lavia, Mika (2009) ympäristöpäällikkö, Hyvinkään kaupunki. Sähköposti 28.12.2009 
 
Leikas, Tarmo (2009) projektipäällikkö, Vapo Oy. Haastattelu 6.11.2009 
 
Leikas, Tarmo (2010) suunnitteluinsinööri, Vapo Oy. Sähköposti 21.9.2010 
 
Leskinen, Timo (2009) aluepäällikkö, FCG Kuopion toimisto. Haastattelu 9.12.2009 
 
Lindqvist, Hannu (2009) yleiskaavasuunnittelija, Hyvinkään kaupunki. Haastattelu 
16.12.2009 
 
Pääkkönen, Satu (2009) ympäristöasiantuntija, Sito Oy. Haastattelu 13.11.2009 
 
Pääkkönen, Satu (2010) osastopäällikkö, Sito Oy. Sähköposti 14.9.2010 



118 
 

 
Rantala, Lasse (2009) osastopäällikkö, ympäristötutkimus. Pöyry Environment Oy Oulu. 
Haastattelu 17.11.2009  
 
Reinikainen, Kalle (2009) johtava konsultti, sosiaalisten vaikutusten arviointi ja vuorovai-
kutteinen suunnittelu. Pöyry Environment Oy Oulu. Haastattelu 17.11.2009  
 
Reinikainen, Kalle (2010) johtava konsultti, Pöyry Environment Oy Oulu. Sähköposti 
18.10.2010 
 
Rekola, Lasse (2010) ympäristösuunnittelija, Uudenmaan liitto. Haastattelu 9.4.2010 
 
Selin, Pirjo (2009) ympäristöpäällikkö, Vapo Oy. Sähköposti 9.11.2009 
 
Tervaniemi, Olli-Matti (2009) ympäristöasiantuntija, Metsähallitus. Haastattelu 
17.11.2009.  
 
Tervaniemi, Olli-Matti (2010) ympäristöasiantuntija, Metsähallitus. Kommentit tutkimus-
luonnokseen 18.10.2010 
 
Toukola, Maija (2010) ympäristösuunnittelija, Uudenmaan liitto. Haastattelu 9.4.2010 
 
 
 

Kirjalliset lähteet 
 
 
Alkan, Hasan, M.Korkmaz & A.Tolunay (2009) Assessment of primary factors causing 
positive or negative local perceptions on protected areas. Journal of Environmental Engi-
neering and Lanscape Management, 2009, 17 (1). Sivut 20-27.Vilnius Technika 2009 
 
Arminen, Ilkka & Risto Alapuro (2004) Vertailut yhteiskuntatutkimuksessa. Teoksessa Ris-
to Alapuro & Ilkka Arminen (toim.)(2004) Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia. 250 s. 
Sivut 7-22. WSOY Porvoo Helsinki 
 
Barker, Adam & Christopher Woods (1999) An Evaluation of EIA System Performance in 
Eight EU Countries. Environmental Impact Assessment Review 19:4 (1999) 387-404. El-
sevier Inc. 
 
Bartlett,  R.V  &  Baber,  W.F.  (1989)  Bureaucracy  or  analysis:  implications  of  impact  as-
sessment for public administration. Teoksessa Bartlett (toim.)(1989) Policy Through Im-
pact Assessment. Sivut 143-153. Greenwood Press New York. Woodin (1999) mukaan. 
 
Bäcklund, Pia, Jouni Häkli & Harry Schulman (toim.) (2002) Osalliset ja osaajat. Kansa-
laiset suunnittelussa. Gaudeamus, Helsinki. Jauhiaisen & Niemenmaan (2006) mukaan. 
 



119 
 

Campbell, Scott (2003) Green Cities Growing Cities, Just Cities? Urban Planning and the 
Contradictions of Sustainable Development. Teoksessa Campbell, Scott & Susan S. Fains-
tein (2003) Readings in planning theory. Wiley-Blackwell. Sivut 435-458 
 
Canelas, Leonel, P.Alamansa, M.Merchan & Pedro Cifuentes (2005) Quality of environ-
mental impact statements in Portugal and Spain. Environmental Impact Assessment Review 
25 (2005) s. 217-225. Elsevier Inc. 
 
Clarkeburn, Henriikka (2009) Making good decisions. Helsingin yliopiston Research Ethics 
-kurssin materiaali. 21 s. 
 
Clausen, Alison, Hoang Hoa Vub & Miguel Pedronoc (2009) An evaluation of the envi-
ronmental impact assessment system in Vietnam: The gap between theory and practice. En-
vironmental Impact Assessment Review Vol 31:2. Sivut 136-143. Elsevier. Saatavissa  
www.sciencedirect.com 
 
Collier, U.(1997) Energy and Environment in the European Union. Aldershot, Ashgate. 
Ruud, Audunin (2004) mukaan teoksessa Hilding-Rydevik & Theodorsdottir (toim.) (2004) 
Planning for Sustainable Development. Nordregio R2004:2. Stockholm 
 
Davidoff, Paul (1996) Advocacy and Pluralism in Planning. Teoksessa Campbell, Scott & 
Susan Fainstein (eds.)(1996) Readings in Planning Theory. Blackwell Publishers Ltd, Great 
Britain. Sivut 305- 322. 
 
Directive 337/85. Saatavissa http://ec.europa.eu/environment/eia/full-legal-text/85337.htm 
[14.6.2010] 
 
Directive 97/11. Saatavissa http://ec.europa.eu/environment/eia/full-legal-text/9711.htm 
[14.6.2010] 
 
Ekinsmyth, C. (2002) Project organization, embeddedness and risk in magazine publishing. 
Julkaisussa Regional Studies 2002; 36 (3): 229-243. 
 
EK-Talous-Luottamusindikaattorit (2011) Saatavissa  
http://www.hpl.fi/www/fi/tutkimukset_julkaisut/2011/Luottamusindikaattori1105.pdf   
[5.7.2011] 
 
Eräsaari, Risto, Tuija Lindqvist, Mikko Mäntysaari & Marketta Rajavaara (toim.)(1999) 
Arviointi ja asiantuntijuus. Gaudeamus, Helsinki. 196 s. 
 
Fainstein, Susan S. (2003) New Directions in Planning Theory. Teoksessa Campbell, Scott 
& Susan S. Fainstein (2003) Readings in planning theory. Wiley-Blackwell. Sivut 173-195 
 
Forester, John (1989) Planning in the Face of Power. University of California Press, 
Berkeley. 283 s.  
 



120 
 

Forester, John (1996) Learning from Practise Stories: The Priority of Practical Judge-ment. 
Teoksessa Campbell, Scott & Susan Fainstein (eds.)(1996) Readings in Planning Theory. 
Blackwell Publishers Ltd, Great Britain. Sivut 507-528. 
 
Forester, John (1999) The Deliberative Practitioner. Encouraging Participatory Planning 
Process.  MIT Press, Cambrodge, Massachusets. 305 s.  
 
Fuller, Karl (1999) Quality and Quality control in Environmental Impact Assessment. 
Teoksessa Petts, Judith (toim.)(1999) Handbook of Environmental Impact Assessment. Vo-
lume 2. Environmental Impact Assessment in Practise: Impact and limitations. Blackwell 
Science ltd. Sivut 55-78.    
 
Gilpin, Alan (1995) Environmental Impact Assessment. Cutting edge for the 21st century. 
Cambridge University Press. 182 s. 
 
Glasson, John, R.Thérivel, J.Weston, E.Wilson & R.Frost (1995) Changes in the Quality of 
Environmeltal Statements for Planning Projects. Her Majesty’s Stationery Office, London. 
Fullerin (1999) mukaan. 
 
Guidance on EIA-EIS (2001) Office for Official Publications of the European Communi-
ties, Luxembourg. European Comission 2001. 32 s. Saatavissa 
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-guidelines/g-review-full-text.pdf [27.8.2009] 
 
Grabher, Gernot (2002) Cool projects, boring institutions: Temporary collaboration in so-
cial context. Julkaisussa Regional Studies 2002; 36 (3), 205-214.  
 
Haapala, Arto (2005) On the aesthetics of the everyday: familiarity, strangeness, and the 
meaning of place. Julkaisussa The aesthetics of everyday life. 2005; 39-55. Columbia Uni-
versity Press 
 
Haapanala, Auvo (2010) YVA-lain ja maankäyttö- ja rakennuslain suhde. Ympäristöminis-
teriön raportteja 16/2010. Ympäristöministeriö. Helsinki. 53 s. Saatavissa 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=121140&lan=fi [30.3.2011] 
 
Haila Yrjö (1995) Kestävän kehityksen luontoperusta. Mitä päättäjien tulee tietää ekologi-
asta? Suomen kuntaliitto Helsinki. 89 s. 
 
Haila, Yrjö & Pekka Jokinen (toim.)(2001) Ympäristöpolitiikka : mikä ympäristö, kenen 
politiikka. Tampere, Vastapaino. 
 
Haila, Yrjö (2007) Analogiamallit ja dynaaminen yleistettävyys. Teoksessa Markus Laine, 
Jarkko Bamberg & Pekka Jokinen (toim.) (2007) Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus 
Helsinki. Sivut 173-190 
 
Hall, Peter (1980) Great planning disasters. First published by Weidenfeld & Nicolson. 
Penguin Books Ltd, London England. 308 s. 
 



121 
 

Hall, Peter (1992) Urban & Regional Planning. 3rd ed. Routledge London & New York. 
259 s. 
 
Hellström, Eeva (2001) Conflict Cultures – Qualitative Conparative Analysis of Environ-
mental Conflicts in Forestry. Silva Fennica Monographs 2. Helsinki 
 
Helsingin yliopisto – ApuMatti – Laskennalliset menetelmät maantieteessä - Kontingenssi-
kerroin (2009) Saatavissa http://apumatti.helsinki.fi/lcms.php?am=6813-2098-&page=2116 
[21.11.2009] 
 
Hilden, Mikael, Eira Ostamo, Mika Rahikainen & Anna-Mari Päivärinne (1997) Arvioin-
tiselostusten laadunarviointi. Suomen ympäristökeskus. Ympäristöopas 33. Oy Edita Ab, 
Helsinki. 45 s.  
 
Hokkanen, Pekka (2010) Toimiiko sittenkin? YVA-lain toimivuusarviointi. Luento valta-
kunnallisilla YVA-päivillä 25.3.2010, Helsinki 
 
Hokkanen, Pekka (2008) Kansalaisosallistuminen ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyssä. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos. 308 s & 14 s. liittei-
tä. Tampereen yliopistopaino, Tampere. 
 
Hokkanen, Pekka & Matti Kojo (2003) Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaikutus 
päätöksentekoon. Suomen ympäristö 612, Ympäristöministeriö. Edita Prima Oy, Helsinki. 
Saatavissa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=5412&lan=fi [23.9.2009] 
 
Hällgren, Markus (2010) Groupthink in temporary organizations. Julkaisussa International 
Journal of Managing Projects in Business 2010: 3(1). 94-110.  
 
Häyry, Matti (2002) Hyvä elämä ja oikea käytös. Yliopistopaino Helsinki. 181 s. 
 
Illuminations: Histogram Tool (2009) Saatavissa  
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=78 [23.11.2009] 
 
Jauhiainen, Jussi S. & Vivi Niemenmaa (2006) Alueellinen suunnittelu. Vastapaino Tampe-
re. 292 s. 
 
Jantunen, Jorma & Pekka Hokkanen (2010) YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi. Suo-
men ympäristö 18 2010.  Ympäristöministeriö. 92 s. Saatavissa 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=121052&lan=fi [29.12.2010] 
 
Kallio, Tuomas (2008) SOVA-lain mukainen ympäristöarviointi. Analyysi vuosina 2006–
2007 valmistuneista arvioinneista. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 13/2008, Suo-
men ympäristökeskus. Helsinki. 75 s. Saatavissa 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=84787&lan=fi [3.7.2011] 
 



122 
 

Karjalainen, Pauli Tapani (2004) Geografiasta Geobiografiaan. Teoksessa Mäntysalo, Rai-
ne (toim.)(2004) Paikan heijastuksia. Ihmisen ympäristösuhteen tutkimus ja representaati-
on käsite. Oulun yliopisto, ympäristöalan julkaisuja. Atena Kustannus. S.49-68 
 
Kasanko, Marjo, Mauno Kosonen, Tapio S. Linna, Riku Raita & Mikko Valtakari (1995) 
YVA alueidenkäytön suunnittelussa. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja 
B 43. Helsinki 
 
Ketola, Maija, Kimmo Malin, Liisa Nyrölä & Leila Suvantola (2009) Kompensaation mah-
dollisuudet liikennehankkeissa. Suomen ympäristö 18/2009. 85 s. Ympäristöministeriö. 
Saatavissa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=103899&lan=fi [3.7.2011] 
 
Kiely, Gerard (1998) Environmental engineering. McGraw-Hill. 979 s. 
 
KOM (2009 378) Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja so-
siaalikomitealle ja alueiden neuvostolle YVA-direktiivin soveltamisesta ja tehokkuudesta. 
Bryssel 23.7.2009. Saatavissa 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0378:FIN:FI:PDF 
[27.8.2008] 
 
Kosonen, Mauno (1999) Ympäristövaikutusten arviointi maantieteen haasteena. Teoksessa 
Kosonen, Mauno, Harry Schulman, Mikko Valtakari & Pentti Viitala (1999) Suunnittelu-
alueena Suomi, sivut 130 -149. Yliopistopaino, Helsinki 
 
Kruopien a, Jolita, Sigita Židonien b & Jolanta Dvarionien a (2009) Current practice and 
shortcomings of EIA in Lithuania. Environmental impact Assessment Review Vol 29:5. Si-
vut 305-309. Elsevier. Saatavissa www.sciencedirect.com 
 
Kuluttajabarometri 2011. Suomen virallinen tilasto (SVT) verkkojulkaisu. Helsinki: Tilas-
tokeskus. Saatavissa http://www.stat.fi/til/kbar/ [5.7.2011]. 
 
Kyttä, Marketta, Maarit Kahila, Anna Broberg & Jaana Tynnilä (2009) Laatu kokemuk-
sina. Teoksessa Staffans, Aija & Erja Väyrynen (toim.)(2009) Oppiva kaupunkisuunnitte-
lu. Arkkitehtuurin julkaisuja 2009/98. Teknillinen korkeakoulu, Espoo. Sivut 79-117. 
 
Käyhkö, Ulla-Riitta, Ismo Pölönen & Elisabeth Grönlund (2007) YVA-menettelyn sovel-
taminen yksittäistapauksissa. Soveltamisratkaisujen laatu ja yhtenäisyys 1994-2006. Suo-
men ympäristö 18/2007. 109 s. Ympäristöministeriö, Helsinki 
 
Laine, Markus, Jarkko Bamberg & Pekka Jokinen (2007) Tapaustutkimuksen teoria ja käy-
täntö. Teoksessa Markus Laine, Jarkko Bamberg & Pekka Jokinen (toim.) (2007) Tapaus-
tutkimuksen taito. Gaudeamus Helsinki. Sivut 9-38. 
 
Laine, Markus & Peltonen Lasse (2007) Ikkuna muutokseen. Teoksessa Markus Laine, 
Jarkko Bamberg & Pekka Jokinen (toim.) (2007) Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus 
Helsinki. Sivut 93-110. 
 



123 
 

Laitinen, Ilpo (2007) Autenttinen evaluaatioetiikka. Akateeminen väitöskirja. Acta Univer-
sitatis Lappiensis 133, Rovaniemi. 234 s. 
 
Laki alueiden kehittämisestä (1135/1993) ja ajantasainen Laki alueiden kehittämisestä 
1651/2009. Saatavissa 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091651?search[type]=pika&search[pika]=Alue
iden%20kehitt%C3%A4mislaki%20602%2F2002 [14.6.2010] 
 
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 30.12.2004/1299. Saatavissa 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041299  
 
Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 
1224/2002. Saatavissa http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021224 
 
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994, muutettu 267/1999. Saatavilla  
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990267, alkuperäinen saatavissa 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940468 
 
Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Vapo Oy Energian turvetuotantohan-
ke, Kurkisuo Hyvinkää (2006) Uudenmaan ympäristökeskus 27.9.2006. Saatavissa 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=57027&lan=fi [31.5.2010] 
 
Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Vapo Oy Energian turvetuotanto-
hanke, Kurkisuo, Hyvinkää (2008) Uudenmaan ympäristökeskus 10.3.2008. Saatavissa 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=81843&lan=fi [31.5.2010] 
 
Lillrank, Paul (1998) Laatuajattelu. Laadun filosofia, tekniikka ja johtaminen tietoyhteis-
kunnassa. Otava, Helsinki. 203 s. 
 
Linkola, Pentti (1989) Johdatus 1990-luvun ajatteluun. WSOY, Helsinki. Pietarisen (2000) 
mukaan  
 
Linna, Tapio S. (toim.) (1995) Strateginen YVA – Uudenmaan liiton aluekehittämisohjel-
man ympäristövaikutusten arviointi. Suunnittelumaantieteen kurssiraportteja 27. Helsingin 
yliopiston Maantieteen laitos. 110 s. Yliopistopaino, Helsinki 
 
Linnanen, Lassi (2009) professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Luento Kestävä 
kehitys ja kuluttaja 12.3.2009 
 
Lundin, R.A. & A. Söderholm (1998) Conceptualizing a projectified society: discussion of 
an eco-institutional approach to a theory on temporary organizations. Teoksessa Lundin 
R.A.& C.Midler (toim.)(1998) Projects as arenas for learning and renewal. Kluwer Aca-
demic Publishers, Boston. 259 s.   
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999. Saatavissa 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 [21.6.2010] 
 



124 
 

Maanmittauslaitos (2010) Nilsiän Välimäki, kartta 1:40 000. Saatavissa 
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=233&map.y=46
4&e=551438&n=7017785&scale=40000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&mode=rast
a&tool=siirra&lang=fi&mode=rasta [31.5.2010] 
 
Maanmittauslaitos (2010) Kansalaisen karttapaikka, Kurkisuo Hyvinkää 1:40 000. Saata-
vissa 
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=373408&n=6717503
&scale=40000&tool=siirra&mode=rasta&lang=fi [31.5.2010] 
 
Mahoney, James & Dietrich Rueschemeyer (2003) Comparative historical analysis in the 
social sciences. Cambridge University Press. 444 s. 
 
Minzberg, Henry (1983) Structure in fives. Designing effective organizations. Prentice-
Hall, New York. 312 s. 
 
Mäntysalo, Raine & Nyman, Kaj (2001) Kaavoitus – suunnittelua? Suunnittelun patologioi-
ta maankäyttö- ja rakennuslain sovelluksissa. Oulun yliopisto Arkkitehtuurin osasto Julkai-
su A 30. Oulu. 92 s. 
 
Mäntysalo, Raine (2004) Orientaatio ja representaatio. Ihmisen ympäristösuhteen tutki-
muksen teoreettisten lähtökohtien kriittistä tarkastelua. Teoksessa Mäntysalo, Raine 
(toim.)(2004) Paikan heijastuksia. Oulun yliopisto, ympäristöalan julkaisuja. Atena Kus-
tannus. S.111-125. 
 
Mäntysalo, Raine (2008) Professori. Luento Teknillisessä korkeakoulussa 15.9.2008 
 
Mäntysalo, Raine & Roininen Janne (2009) Kuinka alueellista muutosta hallitaan - parhaat 
keinot ja käytännöt. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C71. 
Teknillinen korkeakoulu. Yliopistopaino Helsinki. 94 s.  
 
Narodoslawsky, Michael (2009) Professori, Graz Technische Universitet. Luento Ecologi-
cal evaluation of processess and process networks Teknillisessä korkeakoulussa 16.4.2009  
 
Naveh, Zev (2000) What is holistic landscape ecology? A conceptual introduction. Land-
scape and Urban Planning. Volume 50, Issues 1-3, 15 August 2000, Sivut 7-26. Elsevier 
Science 
 
Niiniluoto, Ilkka (1984) Tiede, filosofia ja maailmankatsomus: Filosofisia esseitä tiedosta 
ja sen arvosta. Otava. Helsinki 
 
Niiniluoto, Ilkka (1990) Maailma, minä ja kulttuuri. Emergentin materialismin näkökulma. 
330 s. Otava, Keuruu. 
 
Niiniluoto, Ilkka (2000) Luonnon arvo ja ihmisen vastuu. Teoksessa Haapala, Arto & 
Markku Oksanen (toim.)(2000) Arvot ja luonnon arvottaminen. Gaudeamus. 231 s. Sivut 
55-67. 



125 
 

 
Niskanen Sirkka (2004) Representaatio, kuvailu ja tulkinta. Fenomenologisen ymmärtävän 
psykologian tulkintoja. Teoksessa Mäntysalo, Raine (toim.)(2004) Paikan heijastuksia. Ou-
lun yliopisto, ympäristöalan julkaisuja. Atena Kustannus. S.91-109. 
 
Nykvist, Björn & Måns Nilsson (2009) Are impact assessment procedures actually promot-
ing sustainable development? Institutional perspectives on barriers and opportunities found 
in the Swedish committee system. Environmental Impact Assessment Review 29:1 (2009) 
sivut 15-24. Elsevier Inc. Saatavissa  
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235898
%232009%23999709998%23730181%23FLA%23&_cdi=5898&_pubType=J&_auth=y&_
acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3553a2ae3d961f674f8
e7acdc744e7e8 [29.9.2009] 
 
Ohjeet suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (1998) Ympäristömi-
nisteriö. Oy Edita Ab. 37 s. 
 
Ozbekhan, Hasan (1969) Towards Planning Theory Viitalan (1999) mukaan 
 
Peterson, Kaja (2009) Quality of environmental impact statements and variability of scruti-
ny by reviewers. Environmental Impact Assessment Review 29:6 (2009) Elsevier Inc. Saa-
tavissa 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9G-4X5BNVW-
1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C0
00050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=eef0301167d03b4cbbd267663
6631735  [29.9.2009] 
 
Petts, Judith (1999) Introduction to Environmental Impact Assessment in Practise: Full-
filled Potential or Wasted Opportunity? Teoksessa Petts, Judith (toim.)(1999) Handbook of 
Environmental Impact Assessment. Volume 2. Environmental Impact Assessment in Prac-
tise: Impact and limitations. Blackwell Science ltd. Sivut 3-8. 
 
Pietarinen, Juhani (1987) Ihmisen luontoa koskevat perusasenteet. Teoksessa Aho, Leena & 
Seppo Sivonen (toim.)(1987) Oikeutemme ympäristöön. Puheenvuoroja eri tieteenaloilta. 
S. 42-60. WSOY  
 
Pietarinen, Juhani (2000) Ihmislähtöiset arvot ja luonnon omat arvot. Teoksessa Haapala, 
Arto & Markku Oksanen (toim.)(2000) Arvot ja luonnon arvottaminen. Gaudeamus. 231 s. 
Sivut 38-67. 
 
Pihlström, Sami (2000) Luonnon arvo, inhimillinen toiminta ja ihmettely. Teoksessa Haa-
pala, Arto & Markku Oksanen (toim.)(2000) Arvot ja luonnon arvottaminen. Gaudeamus. 
231 s. Sivut 25-37. 
 
Pitkään kiistelty Kurkisuo pääsemässä sittenkin suojeluun. Aamuposti 12.11.2010 
 



126 
 

Popper, Karl (1972) Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Oxford University 
Press (Revised edition 1979) Niiniluodon (1990) mukaan. 
 
Popper, Karl & Eccles, J. (1977) The Self and its Brain. Springer International, Berlin. Nii-
niluodon (1990) mukaan. 
 
Pouta, Eija & Mika Rekola (2000) Ympäristöarvostusten mittaus taloustieteessä. Teoksessa 
Haapala, Arto & Markku Oksanen (toim.)(2000) Arvot ja luonnon arvottaminen. Gaudea-
mus. 231 s. Sivut 130-153. 
 
Puustinen, Sari (2006) Suomalainen kaavoittajaprofessio ja suunnittelun kommunikatiivi-
nen käänne. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja A 33. Tek-
nillinen korkeakoulu, Espoo 
 
Pölönen, Ismo (2007) Ympäristövaikutusten arviointimenettely. Tutkimus YVA-
menettelyn oikeudellisesta asemasta ja kehittämistarpeista ympäristöllisen vaikuttavuuden 
näkökulmasta. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 280. Jyväskylä 
2007. 
 
Pölönen, Ismo (2009) Riittämättömyydestä riittävyyteen. Miten YVAn puutteet tulisi korja-
ta. Alustus, YVA-päivät 2.4.2009, Helsinki 
 
Pölönen, I., Hokkanen, P., Jalava, K. (2011) The Effectiveness of the Finnish EIA system – 
What works, what doesn't, and what could be improved? Environmental Impact Assessment 
Review (31) 2011, p. 120–128. 
 
Raitio, Kaisa (2008) ”You can’t please everyone” – Conflict management practices, frames 
and institutions in Finnish state forests. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisu-
ja N:o 86. Joensuun yliopistopaino, Joensuu. 271 s.  
 
Ragin, Charles C. (1987) Comparative method : moving beyond qualitative and quantita-
tive strategies. Berkeley, University of California Press. 181 s. 
 
Ragin, Charles C. (2003) Fuzzy-Set Social Science. University of Chigago Press. 370 s. 
 
Raufflet, Emmanuel & Albert J. Mills (toim.) (2009) The critical need for critical cases: 
the dark side of history. Greeleaf Publishing. 304 s. 
 
Rautamäki, Maija (2011) Professori, Aalto-yliopisto. Sustainable solutions for landscape 
planning. Luento HY:ssa 16.2.2011  
 
Roe, D. & B.Dalal-Clayton & R.Hughes ( 1995) A Directory of Impact Assessment Guide-
lines. Intenational institute for Environmenta and Development, London. Fullerin (1999) 
mukaan  
 



127 
 

Rossi E. & M. Kuitunen (1996) Ranking of habitats for the assessment of ecological impact 
in land use planning. Biological Conservation 77 (1996) 227-234 Elsevier Science Limited. 
Great Britain. 
 
Saalasti, Mikko (2009) Ympäristövaikutusten arviointiselostusten laatu yhteysviranomais-
ten ja suunnittelutoimistojen edustajien näkökulmasta. Luentomateriaalit YVA-päiviltä 
2.4.2009, Helsinki 
 
Sadler, B. (1996) International study of the effectiveness of Environmental Impact Assess-
ment, Environmental Assessment in a Changing World, Evaluating practise to Improve 
Performance. International Association For Impact Assessment, Canadian Environmental 
Assessmane Agency. Minister of Supply and Service, Ottawa Canada. Fullerin (1999) si-
teeramana. 
 
Sairinen, Rauno (1991) Ympäristövaikutusten arviointimenetelmät energia-alan suunnitte-
lussa. Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja B 64. Teknillinen 
korkeakoulu Espoo. 170 s. 
 
Schulman, Harry (1995) Kaupunkien seutuistuminen – kestävää kehitystäkö? Teoksessa 
Lapintie, Kimmo, Briitta Koskiaho, Tuula Ikonen & Ulla Tiilikainen (toim.)(1995) Ekopo-
lis. Ekologisen kaupungin juuria etsimässä. Gaudeamus. S. 87-104 
 
Schulman, Harry (2008) Aluemaantieteen jatkokoulutusseminaari HY 28.3.2008 
 
Silverman, Davis (2006) Interpreting qualitative data 3rd ed. Methods for Analyzing Talk, 
Text and Interaction. 1st ed. 1993. Sage Publications Great Britain. 428 s. 
 
Simola, Heikki (2004) Tahkon korotus on mahdoton hanke. Mielipidekirjoitus Savon Sa-
nomat & Pitäjäläinen 9.7.2004 
 
Sopo, Raimo ym. (2002) Turvetuotannon ympäristövaikutusten arviointi. Ohjeita turvetuo-
tannon luonto- ja naapuruussuhdevaikutusten arvioimiseksi. Turveteollisuusliitto ry. 66 s. 
 
Staffans, Aija, Marketta Kyttä, Tiina Merikoski (toim.) (2008) Kestävä yhdyskuntarakenne. 
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C69. Teknillinen kor-
keakoulu. Espoo. 95 s. 
 
Staffans, Aija, Erja Väyrynen, Sirkku Huisko & Saara Melama (2009) Kumppanuus. Te-
oksessa Staffans, Aija & Erja Väyrynen (toim.)(2009) Oppiva kaupunkisuunnittelu. Ark-
kitehtuurin julkaisuja 2009/98. Teknillinen korkeakoulu, Espoo. Sivut 151-191. 
 
Suomen perustuslaki 731/1999. Saatavissa  
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731  [21.6.2010] 
 
Swensen, Ingvild S.H. (2004) Endangered Impact Assessment? EIA in a changing envi-
ronment. In Planning for Sustainable Development – the practise and potential of Environ-
mental Assessment. Nordregio R2004:2. Sivut 131-139. 



128 
 

 
Söderholm, Jonas (2004) On the broadening scope of the research on projects: a review and 
a model for analysis. Julkaisussa International Journal of Project Management 22 (2004) 
655-667. Elsevier. Saatavissa www.sciencedirect.com  
 
Söderman, Tarja (2003) Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi. Ympäristöopas 
109. Suomen ympäristökeskus, Edita, Helsinki. 191 s. 
 
Söderman, Tarja (2007) Luonnonsuojelulain mukaisten Natura-arviointien ja –lausuntojen 
laatu 2001-2005. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 30 / 2007. 27 s. & 47 s.liitteitä. 
Suomen ympäristökeskus, Helsinki 
 
Söderman, Tarja (2009a) Natura 2000 appropriate assessment: Shortcomings and impro-
vements in Finnish practise. Environmental Impact Assessment Review 29:2 (2009) 79-86. 
Elsevier Inc. 
 
Söderman, Tarja (2009b) Alustus HY aluetieteen jatkokoulutusseminaarissa 23.10.2009 
 
Tahkon korotushanke – ympäristövaikutusten arviointiohjelma 24.5.2004. Tahko Deve-
lopment Oy. Suunnittelukeskus Oy. 41 s. 
 
Tahkon korotushanke – ympäristövaikutusten arviointiselostus 20.12.2006. Tahko Deve-
lopment Oy. Suunnittelukeskus Oy. 219 s. 
 
”Tahkonvääntö” 22.3.2002. Selvitys rinnekorkeuden korottamisen taloudellisista toiminta-
edellytyksistä. Loppuraportti. PCA Corporatate Finance Oy, Helsinki. 72 s. + liitteet. 
 
Turtiainen, Markku (2000) Vertailu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Ympäris-
töministeriö. Suomen Ympäristö 391. Ympäristöministeriö Helsinki. 61 s. 
 
Tynkkynen, Veli-Pekka (2006) Aluesuunnittelu ja kestävä kehitys Luoteis-Venäjällä. Ym-
päristösuunnittelun mahdollisuus paikallisissa hallintatavoissa. Suunnittelumaantieteen 
väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki. 150 s. 
 
UN ECE, United Nations Economic Comission for Europe (1992) Environmental Series: 
Application of environmental impact assessment principles to policies, plans and programs. 
UN. Gilpin, Alan (1995) Environmental Impact Assessment. Cutting edge for the twenty-
first century, Cambrdge University Press mukaan.  
 
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä 19.12.2002/1224. Saatavissa 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021224 
 
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 713/2006. Saatavissa  
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060713  tai  
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060713?search[type]=pika&search[pika]=asetu
s%20ymp%C3%A4rist%C3%B6vaikutusten sekä aikaisempi YVA-asetus Asetus ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelystä 792/1994, saatavissa 



129 
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940792 
 
Vapo Oy Energia Kurkisuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointi YVA-
ohjelma (2006) Pöyry Environment Oy. 31.5.2006. 41 s. Saatavissa 
http://www.vapo.fi/filebank/2306-9m606043_kurkisuon_yva-ohjelma_pieni_versio.pdf 
 
Vapo Oy Energia Kurkisuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus 
(2007) Pöyry Environment Oy. 31.10.2007. 98 s. Saatavissa  
http://www.vapo.fi/filebank/3450-kurkisuon_yva-selostus.pdf [31.5.2010]  
 
Vapo Ympäristöpolitiikan toimintajärjestelmät (2009) www-sivu, Vapo Oy. Saatavissa 
http://www.vapo.fi/fin/haku/index.php?id=1901 [10.11.2009] 
 
Vartiainen, Perttu (1987) Maantiede ihmisekologiana. Teoksessa Aho, Leena & Seppo Si-
vonen (toim.)(1987) Oikeutemme ympäristöön. Puheenvuoroja eri tieteenaloilta. S.-117-
139. WSOY 
 
Viitala Pentti (1999) Alue- ja yhdyskuntasuunnittelun teoreettisia taustoja. Teoksessa Mau-
no Kosonen, Harry Schulman, Mikko Valtakari & Pentti Viitala (toim.) (1999) Suunnitte-
lualueena Suomi. Yliopistopaino Helsinki. S.202-211. 
 
Väyrynen, Erja & Riitta Smeds (2009) Yhteinen prosessi. Teoksessa Staffans, Aija & Er-ja 
Väyrynen (toim.)(2009) Oppiva kaupunkisuunnittelu. Arkkitehtuurin julkaisuja 2009/98. 
Teknillinen korkeakoulu, Espoo. Sivut 121-147. 
 
Williams, Terry M., Knut Samset & Kjell J..Sunnevåg (toim.)(2009) Making Essential 
Choices with Scant Information: Front-End Decision Making in Major Projects. Palgrave 
Macmilan, Basingstoke. 440 s. 
 
Wood, Christpher (1999) Comparative Evaluation of Environmental Impact Assessment. 
Teoksessa Petts, Judith (toim.)(1999) Handbook of Environmental Impact Assessment. Vo-
lume 2. Environmental Impact Assessment in Practise: Impact and limitations. Blackwell 
Science ltd. Sivut 10-31 
 
Yhteysviranomaisen lausunto 6.9.2004 Tahko Development Oy:n Tahkon korotushanketta 
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Pohjois-Savon ympäristökeskus. Saa-
tavissa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=23131&lan=fi [8.6.2010] 
 
Yhteysviranomaisen lausunto Tahko Development Oy:n Tahkon korotushanketta koskevas-
ta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (2007) Pohjois-Savon ympäristökeskus 
25.5.2007. Saatavissa http://www.environment.fi/download.asp?contentid=67924&lan=fi 
[3.6.2010] 
 
Yin, Robert K. (1994) Case study research: design and methods. 2nd ed. Sage Publica-
tions. 170 s. 
 



130 
 

Yin, Robert K. (2003) Applications of case study research 2nd  ed. Applied Social Research 
Methods Series Volume 34. Sage Publications. 171 s. 
 
 
 
 
 



131 
 

Liitteet  

Liite 1. Haastattelujen kysymysrunko 

Kysymyksiä haastatteluihin (YVA-ammattilaiset tapaustutkimuksessa) 8.4.10 ER 
 
Mikä on koulutuksesi? Mitä sivuaineita ja täydennyskoulutusta sinulla on? 
 
Missä vaiheessa nyt on Kurkisuon projektin tilanne suhteessa maakuntakaavoitukseen? 
 
Miten yhteistyö ja kommunikaatio YVA-ammattilaisten kanssa onnistuu maakuntakaavoit-
tajan näkökulmasta? Miten yhteistyö ja kommunikaatio ns. kansalaisten kanssa toteutuu?  
 
Miten menettelyn pitäisi toimia mielestäsi? Yhteistyömuotojen?  
 
Oliko Kurkisuon/ Tahkovuoren Yvassa aloituspalaveria yhteysviranomaisen kanssa? 
 
Minkä arvelet olevan syynä, että yhteysviranomaisen lausunnossa oli jotain huomautettavaa 
/ todettu riittämättömäksi? 
 
Miten YVA-yhteysviranomaisen toimintaan vaikuttaa muuttuminen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukseksi (ELY)? 
 
Miten ympäristölupaprosessiin vaikuttaa muuttuminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukseksi (ELY) -  luvat ovat toisessa virastossa (AVI)?? 
 
Pidätkö arviointiselostuksessa esitettyjä tutkimustuloksia luotettavina? Tuliko tärkeimmät 
vaikutukset selvitetyiksi, jäikö jokin osa-alue vähemmälle tutkimiselle? 
 
Noudatettiinko arviointiselostuksen laadinnassa jotain käsikirjaa tai ohjeistusta? Muuta sys-
temaattista menetelmää? 
 
Mitkä oli prosessissa ja tutkimuksissa suurimmat epävarmuustekijät? (esim. kysyntäennus-
te, väestöennuste, ilmastonmuutosennuste tai kustannusennuste?) 
 
Miten yhteisviranomaisen / konsultin / hankkeesta vastaavan toiminta onnistui mielestäsi 
tässä menettelyssä? 
 
Miten juuri tämä konsultti valittiin tekemään tutkimukset ja arviointiohjelma ja –selostus? 
Käytettiinkö tarjouspyyntöjä? 
 
Oliko toimijoilla selkeät roolit, keskusteltiinko työnjaosta? Oliko selkeätä työnjakoa teidän 
organisaatiossa, tiimissä? 
 
Kuka tai mikä on mielestäsi asiakas YVA-prosessissa? 
 
Mikä mielestäsi on YVA-menettelyn perimmäinen tarkoitus? 
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Miten tiedon ympäristövaikutuksista pitäisi  kulkea päätöksentekijöille? Miten se tässä me-
nettelyssä meni? 
 
Miten kauan koko YVA-menettelyyn meni aikaa. Onko se sopiva aika? Miten suuren osan 
koko hankkeen toteuttamisajasta se lohkaisi? 
 
Miten kallis YVA-menettely oli organisaatiolle? Miten suuren osuuden koko hankkeen 
budjetista se otti (Fullerin mukaan olisi n.1%)? Ylittyikö budjetti? 
 
Miten pitkällä projektin suunnitelmat olivat, kun YVA astui kuvioon mukaan? Mitkä olivat 
tärkeimmät päätöksentekohetket (go-no go)? Millainen projektisuunitelma oli aikataului-
neen? 
 
Oliko menettely mielestäsi kustannustehokas? 
 
Vaikuttiko YVA projektin maantieteelliseen sijoittumiseen? Miten / Miksi? 
 
Millä menetelmillä vaikutuksia analysoitiin eli arvioitiin? Ovatko menetelmät konsulttien 
liikesalaisuuksia? 
 
Onko organisaatioissanne käytössä jotain tiettyä laatu- tai johtamisjärjestelmää, esim. six 
sigma tai projektinhallintajärjestelmät? Entä ympäristöjohtamisen järjestelmää (EMS esim 
ISO14001)? 
 
Tunsitko kohteena olevaa seutua ennen projektia? Oletko käynyt siellä, tunnetko nyt aluet-
ta? 
 
Mitä opit alueesta? Mitä ajattelet alueesta nyt? Mitä muuta opit menettelyn aikana? 
 
Oletko edelleen vastaavanlaisissa (projekti)tehtävissä? 
 
Miten suhtaudut liito-oraviin, lepakoihin ym. EU:n erityissuojeluksessa oleviin eliöihin? 
Ovatko ne mielestäsi indikaattorilajeja? 
 
Onko maankäyttö- ja ympäristöasioissa mielestäsi eettinen ulottuvuus, mahdollisia arvoris-
tiriitoja? Esimerkiksi? 
 
Mitä mieltä olet ympäristöasioiden sääntelystä? Mikä voisi ympäristöasioissa olla sellainen 
periaate, jota ei saisi rikkoa, esim. ihmisten suhteitten puolella se voisi olla ”ihmistä ei saa 
tappaa”. Oikeuttaako joskus lopputulos keinot? 
 
Millaista on mielestäsi hyvä aluesuunnittelu? Mitä on huono aluesuunnittelu? 
 
Ovatko projektit mielestäsi aluesuunnittelua? Onko hankkeelle tehtävä YVA mielestäsi osa 
aluesuunnittelua? 
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Mitä opit ko. YVA-menettelyssä? Oliko menettely mielestäsi onnistunut kaikkiaan? 
 
Tekisitkö nyt jotain toisin kuin silloin? 
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Liite 2. Hanketyyppi verrattuna virallisen YVA-menettelyn kestoon 

YVAn kohteena olevan projektin tyyppi * YVA-menettelyn kesto Crosstabulation 
Count 

  
YVA-menettelyn kesto 

Total  8 kk 9 - 18 kk 19 -28 kk  29 kk 
YVAn 
kohteena 
olevan 
projektin 
tyyppi 

Jäte 15 61 7 3 86 
Energia 11 33 9 2 55 
Liikenne 2 24 6 3 35 
Maa-aineksen otto 1 12 0 1 14 
Kaivos 1 8 3 1 13 
Voimajohto 0 10 0 1 11 
Kemia 4 4 0 0 8 
Vesi 0 4 2 1 7 
Teräs 4 1 0 0 5 
Eläin 0 4 0 0 4 
Matkailu 0 2 1 0 3 
Jätevesi 0 3 0 0 3 
Metsä 0 0 1 0 1 

Total 38 166 29 12 245 

       
kontingenssikerroin 0,437      
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Liite 3. Hanketyyppi verrattuna yhteysviranomaisen lausunnon tyyppiin 

Hankkeen tyyppi * Lausunnon tyyppi Crosstabulation 
Count 

  

Lausunnon tyyppi kuvaa prosessin tehokkuutta/laatua 

Total 

Yhteysviran-
omaisella ei ole 
mitään huomau-
tettavaa 

Yhteysviran-
omainen huo-
mauttaa joistain 
puutteista me-
nettelyssä tai 
selostuksessa 

Täydennyksiä 
vaaditaan - 
lupaviran-
omaisen huo-
lehdittava nii-
den huomioi-
misesta 

Yhteysviran-
omainen vaatii 
täydennyksiä 
ja varaa itsel-
leen lausun-
nonannon 

Viranomai-
nen huo-
mauttaa 
puutteista ja 
kyseenalais-
taa selostuk-
sen objektii-
visuuden 

Yht.vira
nomai 
nen 
toteaa 
menet-
telyn 
riittä-
mättö-
mäksi, 
mutta 
YVA 
päättyy 

Menettely ja 
selostus eivät 
ole riittäviä ja 
tarvitaan uusi 
arviointiselostus 

Hank-
keen_tyyppi 

eläin 0 0 4 0 0 0 0 4 
energia 6 9 33 1 2 4 1 56 
jäte 9 4 66 3 2 0 0 84 
jätevesi 0 0 2 0 1 0 0 3 
kaivos 1 0 11 0 1 0 0 13 
kemia 2 1 5 0 0 0 0 8 
liikenne 3 10 21 0 1 0 0 35 
maa-
aineksen 
otto 

1 0 11 2 0 0 0 14 

matkailu 0 0 2 0 0 1 0 3 
metsä 0 0 1 0 0 0 0 1 
teräs 0 1 4 0 0 0 0 5 
vesi 0 2 4 1 0 0 0 7 
voimajohto 1 2 7 1 0 0 0 11 

Total 23 29 171 8 7 5 1 244 

          



136 
 

Kontingenssikerroin 
0,498         
          
Chi-Square Tests       

  
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided)       

Pearson Chi-
Square 

80,622a 72 ,228 
      

Likelihood 
Ratio 

67,703 72 ,622 
      

N of Valid Ca-
ses 

244           
          
80 cells have expected count less than 5. Minimum expected count is 0,00.      
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Liite 4. Hankkeen  YVA-menettelyn kesto verrattuna yhtysviranomaisen lausunnon tyyppiin 

 

YVA-menettelyn kesto * Lausunnon tyyppi Crosstabulation 
Count 

  

Lausunnon tyyppi kuvaa prosessin tehokkuutta/laatua 

To-
tal 

Yhteysviranomai-
sella ole mitään 
huomautettavaa 

Yht.viranomaine
n huomauttaa 
joistain puutteis-
ta menettelyssä 
tai selostukses-
sa 

Täydennyksiä 
vaaditaan: lupa-
viranomaisen 
huolehdittava 
niiden huomioi-
misesta 

Täydennyksiä 
vaaditaan ja 
yht.viranomaine
n varaa itsel-
leen lausun-
nonannon 

Viranomainen 
huomauttaa 
puutteista ja 
kyseenalaistaa 
selostuksen 
objektiivisuu-
den 

Yht.viranomaine
n toteaa menet-
telyn riittämät-
tömäksi, mutta 
YVA päättyy 

Menettely ja 
selostus eivät 
ole riittäviä ja 
tarvitaan uusi 
arviointiselos-
tus 

YVA-
menette-
lyn kesto 

 8 kk 2 4 31 0 0 0 0 37 
9 - 18 
kk 

18 17 119 4 5 2 0 165 

19 - 28 
kk 

3 7 12 1 2 3 1 29 

 29 kk 0 1 8 3 0 0 0 12 
Total 23 29 170 8 7 5 1 243 

          
Kontingenssiker-
roin 0,418         
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Chi-Square Tests       

  
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided)       

Pearson 
Chi-Square 

51,312a 18 ,000 
      

Likelihood 
Ratio 

37,442 18 ,005 
      

Linear-by-
Linear As-
sociation 

3,719 1 ,054 

      
N of Valid 
Cases 

243 
          

          
21 cells have expected count less than 5. Minimum expected value is 0,05.     

 


