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ESIPUHE 

 

Strategista ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi (SYA-direktiivi) on 
tärkeä edistysaskel Euroopan ympäristölainsäädännössä. Tällä hetkellä merkittävistä 
hankkeista, joilla on todennäköisiä ympäristövaikutuksia, on tehtävä direktiivin 
85/337/ETY mukainen arviointi. Tämä arviointi tehdään kuitenkin vaiheessa, jolloin 
mahdollisuudet tehdä merkittäviä muutoksia ovat usein vähäiset. Hankkeen 
toteuttamisalueesta tai vaihtoehtoja koskevista valinnoista on jo ehkä päätetty koko 
alaa tai maantieteellistä aluetta koskevien suunnitelmien yhteydessä. SYA-direktiivi – 
2001/42/EY – täyttää tämän aukon, sillä siinä vaaditaan ympäristövaikutusten 
arvioinnin tekemistä monenlaisista suunnitelmista ja ohjelmista, jotta vaikutukset 
voidaan ottaa huomioon suunnitelmien käytännön laatimisen ja aikanaan tapahtuvan 
hyväksymisen yhteydessä. Yleisöä on myös kuultava suunnitelmaluonnosten ja 
ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä, ja sen näkemykset on otettava 
huomioon. 
 
Vaikka strategisen ympäristöarvioinnin käsite on melko yksiselitteinen, direktiivin 
täytäntöönpano on jäsenvaltioille huomattava haaste. Sillä on merkittäviä vaikutuksia 
julkisen sektorin päätöksenteon eri osa-alueisiin. Usein tarvitaan aiempaa 
järjestelmällisempiä suunnittelu- ja kuulemismenettelyjä. Ehdotusten arvioinnissa on 
otettava järjestelmällisesti huomioon ympäristövaatimukset, jotta voidaan määritellä 
niiden samoin kuin toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen todennäköiset vaikutukset. 
Tulkintaan tulee liittymään vaikeita kysymyksiä, mutta jos nämä arvioinnit 
toteutetaan asianmukaisesti, niiden avulla saadaan aikaan asianmukaisiin tietoihin 
perustuvia päätöksiä. Tämä puolestaan johtaa elämän laadun parantumiseen ja 
ympäristöä koskevaan kestävään kehitykseen nyt ja tulevien sukupolvien elinaikana. 
 
Siksi on tärkeää, että jäsenvaltiot ymmärtävät täysin direktiivin vaatimukset, jotta sen 
täytäntöönpano on johdonmukaista eri puolilla EU:ta. 
 
Tämä asiakirja on laadittu tuota päämäärää ajatellen. Sen on tarkoitus auttaa 
jäsenvaltioita panemaan direktiivi täytäntöön siten, että direktiivin vaatimukset 
täyttyvät ja että siitä on niille odotettu hyöty. Asiakirja auttaa jäsenvaltioita myös 
ymmärtämään paremmin direktiivin tarkoitusta ja toimintaa sekä pohtimaan sen 
vaikutuksia niiden omiin suunnittelumenettelyihin. 
 
 
Catherine Day 
Pääjohtaja – Ympäristöasioiden pääosasto 
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1. JOHDANTO 
 
1.1. Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 

annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY1 
(jäljempänä "SYA-direktiivi")2 tuli voimaan 21. heinäkuuta 2001, ja 
jäsenvaltioiden on pantava se täytäntöön 21. heinäkuuta 2004 mennessä. Se 
vaikuttaa suuresti monien julkisten viranomaisten työhän, sillä se velvoittaa ne 
harkitsemaan järjestelmällisesti, kuuluvatko niiden valmistelemat suunnitelmat 
ja ohjelmat direktiivin soveltamisalaan ja onko ehdotuksista tehtävä 
ympäristövaikutusten arviointi direktiivissä asetettujen menettelyjen 
mukaisesti. 

 
1.2. Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 

annetusta direktiivistä 85/337/ETY (jäljempänä "YVA-direktiivi")3 saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että on tärkeää varmistaa direktiivin 
johdonmukainen täytäntöönpano ja soveltaminen kaikkialla yhteisössä, jotta 
on mahdollista saavuttaa mahdollisimman korkea ympäristönsuojelun ja 
kestävän kehityksen taso. Tässä asiakirjassa annetaan jäsenvaltioille ohjeita, 
joiden avulla voidaan varmistaa varhaisessa vaiheessa SYA-direktiivin 
mahdollisimman johdonmukainen täytäntöönpano ja soveltaminen. 

 
1.3. Asiakirjan ovat laatineet jäsenvaltioiden ja Euroopan komission 

ympäristöasioiden pääosaston edustajat, joilla oli kokemusta sekä direktiiviä 
koskevista neuvotteluista että ympäristöarviointien tekemisestä eri tasoilla 
(katso liite II). Asiakirjassa on hyödynnetty myös jäsenvaltioiden ja liittyvien 
maiden SYA-asiantuntijoiden kanssa käytyjä keskusteluja. Asiakirjan 
laatijoiden mielessä ovat olleet erityisesti kysymykset, joita jäsenvaltioiden 
eteen tulee niiden soveltaessa direktiiviä omien lainsäädäntöjärjestelmiensä 
puitteissa.  

 
1.4. Asiakirjan tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita, liittyviä valtioita ja 

ehdokasmaita ymmärtämään täysin direktiivin velvoitteet ja tukea niitä 
direktiivin saattamisessa osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä ja, mikä on 
yhtä tärkeää, sellaisten menettelyjen luomisessa tai parantamisessa, joilla 
oikeudelliset velvoitteet pannaan täytäntöön. Siinä ei selitetä, miten 
ympäristöarviointi tehdään, vaikka siinä annetaankin joitakin käytännön 
neuvoja siitä, miten tietyt vaatimukset voidaan täyttää. Siitä samoin kuin 
jäsenvaltioiden valmistelemista kansallisista ohjeista on varmasti hyötyä 
viranomaisille, joiden on sovellettava direktiiviä suunnitelmia ja ohjelmia 
valmistellessaan. Siitä voi olla myös hyötyä, kun viranomaiset käsittelevät 
YK:n Euroopan talouskomission strategista ympäristöarviointia koskevaa 

                                                           
1 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30. 
2 Vaikka sana "strateginen" ei esiinny sen paremmin direktiivin otsikossa kuin sen tekstissäkään, 

direktiiviin viitataan usein "strategista ympäristöarviointia koskevana direktiivinä" (tai SYA-
direktiivinä), koska siinä käsitellään ympäristövaikutuksia ylemmällä, strategisemmalla tasolla 
kuin hanketasolla (jota käsitellään ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa direktiivissä 
(YVA-direktiivissä) 85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY). 

3  EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40. 
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pöytäkirjaa, joka avattiin allekirjoitettavaksi 21. toukokuuta 2003 Euroopan 
ympäristöä koskeneessa ministerikonferenssissa Kiovassa, Ukrainassa.4 

 
1.5. Tämä asiakirja edustaa ainoastaan komission yksiköiden näkemyksiä eikä se 

ole sitova. Tämänhetkisen version ei ole tarkoitus olla lopullinen. Asiakirjaa 
voidaan tulevaisuudessa tarkistaa direktiivin täytäntöönpanosta saatavien 
kokemusten ja tulevan oikeuskäytännön pohjalta. Sen ei ole tarkoitus antaa 
ehdottomia vastauksia yksittäisiin kysymyksiin, mutta se antanee osviittaa 
siitä, miten niitä tulisi käsitellä. On syytä korosta, että viime kädessä 
direktiivin tulkinta on Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tehtävä. 

 
1.6. Asiakirjan rakenne perustuu direktiivin artikloihin. Ensimmäinen askel kohti 

direktiivin ymmärtämistä on selvittää, mihin suunnitelmiin ja ohjelmiin sitä 
sovelletaan. Asiakirjan alussa käsitellään siksi direktiivin soveltamisalaa 
keskittyen suunnitelmien ja ohjelmien käsitteeseen sekä siihen, onko niillä 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Sen jälkeen asiakirjassa 
käsitellään ympäristöselostuksen sisältöä, laadunvarmistusta koskevia 
vaatimuksia, kuulemista koskevia säännöksiä, seurantaa koskevien 
vaatimusten luonnetta sekä lopuksi direktiivin ja muun yhteisön lainsäädännön 
välistä suhdetta.  

 
1.7. Kunkin kohdan esitystapa noudattaa mahdollisuuksien mukaan samaa kaavaa, 

joka koostuu (kursiivilla painetusta) viittauksesta kyseiseen/kyseisiin 
direktiivin säännökseen/säännöksiin, aiheen lyhyestä esittelystä ja siihen 
liittyvien kysymysten käsittelystä. Tässä yhteydessä viitataan soveltuvin osin 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, erityisesti YVA-
direktiiviin liittyviin päätöksiin. Direktiivistä lainattu teksti on lihavoitu. 
Asiakirjassa mainittuja esimerkkejä ei ole tarkoitus ymmärtää niin, että ne 
kuuluvat itsestään selvästi direktiivin soveltamisalaan: tämä kysymys on 
ratkaistava tapauskohtaisesti. 

 

                                                           
4   Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehtyyn YK:n Euroopan 

talouskomission Espoon yleissopimukseen liittyvä strategista ympäristöarviointia koskeva 
pöytäkirja. Sen suunnitelmia ja ohjelmia koskevat säännökset ovat samankaltaisia, mutta eivät 
yhteneviä, direktiivin säännösten kanssa. Pöytäkirja sisältää myös politiikkoja ja lainsäädäntöä 
koskevan artiklan. 
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2. DIREKTIIVIN TAVOITTEET 
 

1 artikla 
 

Tämän direktiivin tarkoituksena on taata korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja 
edistää ympäristönäkökohtien huomioon ottamista suunnitelmien ja ohjelmien 
valmistelussa ja hyväksymisessä kestävän kehityksen edistämiseksi 
varmistamalla, että tietyistä suunnitelmista ja ohjelmista, joilla on 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, tehdään ympäristöarviointi 
tämän direktiivin mukaisesti. 
 

2.1. Direktiivin 1 artiklassa asetetaan kaksi direktiivin mukaista 
ympäristöarvioinnin tekemistä koskevaa tavoitetta: 

 
- On taattava korkeatasoinen ympäristönsuojelu 

 
- On edistettävä ympäristönäkökohtien huomioon ottamista suunnitelmien ja 
ohjelmien valmistelussa ja hyväksymisessä kestävän kehityksen edistämiseksi. 

 
2.2. Nämä tavoitteet liittävät direktiivin EY:n perustamissopimuksessa asetettujen 

yhteisön ympäristöpolitiikan yleisiin tavoitteisiin.5 Perustamissopimuksen 
6 artiklassa määrätään, että ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on 
sisällytettävä 3 artiklassa tarkoitetun yhteisön politiikan ja toiminnan 
määrittelyyn ja toteuttamiseen, erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. 

 
2.3. Direktiivin 1 artiklaa tulisi tarkastella yhdessä direktiivin johdanto-osan 

kappaleiden, erityisesti johdanto-osan 4, 5 ja 6 kappaleen kanssa, joissa myös 
kuvataan direktiivin päämääriä: 

 
- on varmistettava, että tällaiset suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamisen 
aiheuttamat vaikutukset otetaan huomioon niiden valmistelun kuluessa ja 
ennen niiden hyväksymistä (johdanto-osan 4 kappale). 

 
- on hyödytettävä yrityksiä tarjoamalla yhtenäisemmät toimintapuitteet siten, 
että päätöksenteossa otetaan huomioon asiaan liittyvä ympäristöä koskeva 
tieto. Kun päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon useampia tekijöitä, olisi 
kestävämpien ja tehokkaampien ratkaisujen löydyttävä helpommin (johdanto-
osan 5 kappale). 

 
- on asetettava korkeatasoisen ympäristönsuojelun varmistamista varten 
tarvittavat yhteiset menettelyä koskevat vaatimukset (johdanto-osan 
6 kappale). 

                                                           
5  Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 174 artikla. 
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3.  DIREKTIIVIN SOVELTAMISALA6 
 
3.1. Direktiivin soveltamisalaa koskevat säännökset on sisällytetty pääasiassa 

kahteen asiaa koskevaan artiklaan. Direktiivin 2 artiklassa määritellään tietyt 
ominaispiirteet, jotka suunnitelmilla ja ohjelmilla on oltava, jotta direktiiviä 
voidaan soveltaa niihin. Direktiivin 3 artiklassa annetaan säännöt, joiden 
perusteella voidaan määritellä, millä suunnitelmilla ja ohjelmilla on 
todennäköisesti merkittäviä ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia, joiden 
vuoksi niistä on tehtävä ympäristöarviointi. 13 artiklan 3 kohdassa 
määritellään soveltamisen aloittamisen ajankohta (katso tämän asiakirjan 
3.64–3.66 kohta). 

 
2 artikla 

 
 Direktiivissä tarkoitetaan: 
 

(a) "suunnitelmilla ja ohjelmilla" sellaisia suunnitelmia ja ohjelmia, mukaan 
lukien Euroopan yhteisön yhteisrahoittamat suunnitelmat ja ohjelmat, sekä 
niitä koskevia muutoksia: 

 
- jotka kansallinen, alueellinen tai paikallinen viranomainen valmistelee ja/tai 
hyväksyy tai jotka viranomainen valmistelee kansanedustuslaitoksen tai 
hallituksen hyväksyttäväksi lainsäädäntömenettelyllä, ja 

 
- joita lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset edellyttävät.  

 
3.2. Ensimmäinen vaatimus, joka suunnitelmien ja ohjelmien on täytettävä, jotta 

ne kuuluisivat direktiivin soveltamisalaan, on se, että niiden on täytettävä 
2 artiklan a kohdan kummankin luetelmakohdan vaatimukset. Toisin sanoen  
niiden on oltava sellaisia suunnitelmia ja ohjelmia, jotka kyseinen 
"viranomainen valmistelee ja/tai hyväksyy" ja joita "lait, asetukset ja 
hallinnolliset määräykset edellyttävät". 

 
3.3. Suunnitelmia ja ohjelmia ei määritellä tämän tarkemmin. Nämä sanat eivät 

ole synonyymeja, mutta niihin kumpaankin liittyy suuri joukko merkityksiä, 
jotka ovat osin päällekkäisiä. Direktiivin vaatimusten kannalta ne ovat 
samanarvoisia. Siksi ei ole sen paremmin välttämätöntä kuin mahdollistakaan 
tehdä jyrkkää eroa näiden kahden välillä. Määriteltäessä, onko tietty asiakirja 
direktiivissä tarkoitettu suunnitelma tai ohjelma, on selvitettävä, onko sillä 
tällaisen suunnitelman tai ohjelman keskeiset ominaispiirteet. Pelkkä nimi 
("suunnitelma", "ohjelma", "strategia", "suuntaviivat" jne.) ei anna tästä 
luotettavaa tietoa: asiakirjoilla, joilla on kaikki direktiivissä määritellyt 
suunnitelman tai ohjelman ominaispiirteet, saattaa olla hyvin erilaisia nimiä.  

 

                                                           
6  Ympäristöarviointien yhteydessä englannin kielen "scope" viittaa yleensä 5 artiklassa 

tarkoitettuun ympäristöselostuksen sisällön määrittelyyn. Tätä ei pidä sekoittaa 3 artiklan 
otsikossa tarkoitettuun termiin "scope", jolla viitataan direktiivin soveltamisalaan.  
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3.4. Tarkastellessaan asiassa C-72/95 Kraaijeveld "hankkeen" käsitettä YVA-
direktiivin kontekstissa Euroopan yhteisöjen tuomioistuin huomautti, että 
direktiivillä on laaja soveltamisala ja laaja tarkoitus. Direktiivissä 2001/42/EY 
käytetyn terminologian, kyseisen direktiivin ja YVA-direktiivin toisiinsa 
liittyvien päämäärien sekä niiden välisten käsitteellisten yhteneväisyyksien 
vuoksi jäsenvaltioita kehotetaan noudattamaan samaa lähestymistapaa 
harkitessaan, voidaanko tiettyä asiakirjaa pitää direktiivin 2001/42/EY 
soveltamisalaan kuuluvana suunnitelmana tai ohjelmana. Yhtenä mittarina 
voidaan pitää sitä, onko asiakirjalla todennäköisesti merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Saattaa olla, että termien täytyä katsoa kattavan kaikki 
viralliset asiakirjat, joissa mennään aikomuksia pidemmälle ja määritellään 
tulevia toimia.  

 
3.5. Joissakin jäsenvaltioissa suunnitelmina pidetään asiakirjoja, joissa esitetään 

järjestelmän tai politiikan täytäntöönpanoa koskeva ehdotus. Siihen voi 
sisältyä esimerkiksi maankäyttösuunnitelmia, joissa määritellään, miten maata 
aiotaan kehittää, tai sääntöjä tai ohjeita siitä, millainen kehitys saattaisi olla 
sopivaa tai sallittua tietyillä alueilla, tai perusteet, jotka on otettava huomioon 
uusia kehityshankkeita suunniteltaessa. Jätehuoltosuunnitelmat, vesivaroja 
koskevat suunnitelmat jne. kuuluvat niin ikään direktiivissä tarkoitettuihin 
suunnitelmiin, sillä ne täyttävät 2 artiklan a kohdan määritelmän sekä 
3 artiklassa esitetyt perusteet.7 

 
3.6. Joissakin jäsenvaltioissa ohjelmana pidetään yleensä suunnitelmaa, joka 

kattaa tietyllä alueella toteutettavat hankkeet, esimerkiksi kaupunkialueen 
kehittämissuunnitelma, johon sisältyy useita erillisiä rakennushankkeita, 
voitaisiin luokitella ohjelmaksi. Tässä merkityksessä "ohjelma" saattaa olla 
varsin yksityiskohtainen ja konkreettinen. Hyvä esimerkki tällaisesta 
ohjelmasta on Islannin yhdistetyn kuljetuksen ohjelma, jolla on tarkoitus 
korvata yksittäiset maanteitä, lentoasemia, satamia ja rannikkopuolustusta 
koskevat hankkeet. Kuljetusinfrastruktuuri ja liikenneinfrastruktuuria koskeva 
politiikka määritellään 12 vuodeksi (yksilöiden hankkeiden nimet, sijainti ja 
kustannukset). Nämä erot eivät kuitenkaan ole selväpiirteisiä, ja harkinta on 
tehtävä tapauskohtaisesti. Toisissa jäsenvaltioissa sanalla "ohjelma" 
tarkoitetaan "ehdotusta politiikan toteuttamistavaksi" eli edellisessä 
kappaleessa tarkoitettua "suunnitelmaa". Esimerkiksi Ruotsissa kaavoituksen 
yhteydessä ohjelman katsotaan edeltävän suunnitelmaa ja olevan tutkimus, 
jolla selvitetään suunnitelman tarpeellisuutta, soveltuvuutta ja 
toteuttamiskelpoisuutta. 

 
3.7. Suunnitelmiin ja ohjelmiin sisältyvät Euroopan yhteisön yhteisrahoittamat 

suunnitelmat ja ohjelmat. Direktiivi on tietysti osoitettu vain jäsenvaltioille 

                                                           
7  Asiassa C-387/97 (komissio v. Kreikka), Euroopan yhteisöjen tuomioistuin otti kantaa siihen, 

mitä ei voida pitää sellaisina suunnitelmina, jotka jäsenvaltioiden on direktiivin 75/442/ETY 
6 artiklan ja direktiivin 78/319/ETY 12 artiklan nojalla hyväksyttävä. Se totesi, että "sellaisina 
suunnitelmina – – ei voida pitää lainsäädäntöä tai käytännön toimenpiteitä, jotka ovat vain sarja 
tiettyihin yksittäistapauksiin kohdistuvia lainsäädäntötoimia ja jotka eivät merkitse 
systemaattista ja yksityiskohtaista järjestelmää, jolla pyrittäisiin jätteiden sekä myrkyllisten ja 
vaarallisten jätteiden käsittelyyn" (76 kohta). 
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eikä yhteisön toimielimille.8 Riippumatta yhteisön toimielinten rahoitusta 
koskevista päätöksentekoprosesseista (ja siitä, tekevätkö kyseiset elimet 
strategisen ympäristövaikutusten arvioinnin – tai vastaavan arvioinnin) 
kyseisen jäsenvaltion on arvioitava, kuuluuko suunnitelma tai ohjelma 
direktiivin soveltamisalaan.  

 
3.8. Jos 2 ja 3 artiklan perusteet täyttyvät, direktiiviä voidaan periaatteessa soveltaa 

yhteisrahoitettaviin suunnitelmiin eri aloilla, muun muassa kuljetuksen sekä 
alueellisen, taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen (rakennerahastojen) alalla.9 
Direktiivin 11 artiklan 3 kohdassa todetaan nimenomaisesti, että Euroopan 
yhteisön yhteisrahoittamien suunnitelmien ja ohjelmien osalta on tehtävä 
direktiivin 2001/42/EY mukainen ympäristöarviointi sovellettavan yhteisön 
lainsäädännön erityissäännösten mukaisesti. Arvioinnin on siis täytettävä 
sovellettavan lainsäädännön kaikki vaatimukset; voi olla, että jonkin 
direktiivin vaatimukset täyttävä arviointi ei täytä muiden tapaukseen 
sovellettavien direktiivin vaatimuksia. SYA-direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on jätetty suunnitelmat ja ohjelmat, jotka saavat yhteisrahoitusta 
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 ja asetuksen (EY) N:o 1257/1999 meneillään 
olevina ohjelmakausien puitteissa. Tämä johtuu siitä, että näiden asetusten 
alaisista suunnitelmista, ja ohjelmista melko varmasti sovitaan siihen 
mennessä, kun direktiivi on pantava täytäntöön jäsenvaltioissa (21. heinäkuuta 
2004), ja niistä on laadittu etukäteen tehtävä ympäristöarviointi. Poikkeus ei 
koske kyseisten asetusten mukaisia tulevia ohjelmakausia, ja 12 artiklan 
4 kohdassa vaaditaan, että komissio antaa kertomuksen tämän direktiivin sekä 
asetusten välisestä suhteesta hyvissä ajoin ennen kyseisissä asetuksissa 
säädettyjen ohjelmakausien päättymistä.  

 
3.9. Suunnitelmien ja ohjelmien määritelmä kattaa niihin tehtävät muutokset. 

Monia suunnitelmia, erityisesti maankäyttösuunnitelmia, muutetaan, kun ne 
aikanaan vanhentuvat, sen sijaan, että laadittaisiin kokonaan uudet 
suunnitelmat. Tällaiset muutokset rinnastetaan varsinaisiin suunnitelmiin ja 
ohjelmiin, ja niistä on tehtävä ympäristöarviointi, jos direktiivissä asetetut 
perusteet täyttyvät. Jos muutoksia ei pidettäisi yhtä merkittävinä kuin 
varsinaisia kuin suunnitelmia ja ohjelmia, direktiivin soveltamisala olisi 
suppeampi.10 Tällaisten muutosten hyväksyminen tapahtuu asiaa koskevan 
menettelyn mukaisesti. On tärkeää erottaa toisistaan suunnitelmiin ja ohjelmiin 
tehtävät muutokset ja suunnitelman tai ohjelman yksittäisiin hankkeisiin 
suunnitellut muutokset. Jälkimmäisessä tapauksessa (jossa yksittäisiä 
hankkeita muutetaan suunnitelman tai ohjelman hyväksymisen jälkeen), ei 
sovelleta direktiiviä 2001/42/EY vaan muuta soveltuvaa lainsäädäntöä. 
Esimerkki tästä voisi olla maantien tai rautatien kehityssuunnitelma, johon 

                                                           
8  Komissio on ottanut käyttöön omien ehdotustensa vaikutusten arviointia koskevan menettelyn 

(Komission tiedonanto vaikutustenarvioinnista, 5. kesäkuuta 2002 (KOM(2002) 276 
lopullinen)). 

9      "Rakennerahastoihin" lasketaan Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, 
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto sekä kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (katso 
asetus 1260/1999/EY). 

10       Katso myös asia C-72/95 (Kraaijeveld), jossa käsiteltiin samanlaista kysymystä YVA-
direktiivin – sellaisena kuin se oli, ennen kuin sitä muutettiin direktiivillä 97/11/EY – 
kontekstissa. 
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kuuluu suuri määrä hankkeita, jotka on hyväksytty SYA-direktiivin antamisen 
jälkeen. Jos suunnitelman tai ohjelman toteuttamisen yhteydessä ehdotetaan 
muutosta johonkin siihen kuuluvista hankkeista, ja muutoksella on 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, siitä on tehtävä asiaa 
koskevien oikeussäännösten (esimerkiksi luontotyyppidirektiivin ja/tai YVA-
direktiivin) mukainen ympäristöarviointi. 

 
3.10. Direktiivin 2001/42/EY 5 artiklan nojalla on osoitettava, kuvattava ja 

arvioitava suunnitelman tai ohjelman toteuttamisen todennäköiset merkittävät 
ympäristövaikutukset. Siksi on loogista katsoa, että suunnitelmaan tai 
ohjelmaan sen valmistelun aikana tehtävistä muutoksista on tehtävä 5 artiklan 
mukainen arvio, jos muutoksesta aiheutuu merkittäviä ympäristövaikutuksia, 
joita ei ole vielä arvioitu. Näin saattaa olla, jos muutos tehdään konsultoinnin 
tai suunnitelman tai ohjelman ominaispiirteiden uuden tarkastelun tuloksena, 
tai jos ympäristön tila on muuttunut niin paljon, että arviointi on välttämätön. 
Jopa pienillä muutoksilla voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, kuten 
direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa todetaan. Vaatimukset saattavat viivästyttää 
ohjelman tai suunnitelman hyväksymistä, mutta ne on pidettävä 
mahdollisimman vähäisinä, ja tärkeimpänä on pidettävä yleistä vaatimusta 
arvioida kaikki todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. 

 
3.11. Ilmaisulla "jotka viranomainen valmistelee ja/tai hyväksyy" korostetaan 

sitä, että suunnitelmien ja ohjelmien on täytettävä tietyt muodolliset 
vaatimukset, jotta niihin voidaan soveltaa direktiiviä. Keskeisenä ajatuksena 
on, että kaikki suunnitelmat ja ohjelmat ovat lopulta aina viranomaisten 
virallisesti hyväksymiä. Ilmaisu kattaa kuitenkin myös tilanteen, jossa 
suunnitelman laativa viranomainen (tai viranomaisen puolesta työskentelevä 
luonnollinen tai oikeushenkilö) on eri kuin hyväksyvä viranomainen.  

 
3.12. "Viranomaisen" käsite on ymmärretty laajasti Euroopan yhteisöjen 

tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Viranomainen voidaan määritellä 
elimeksi, joka oikeudellisesta muodostaan riippumatta on valtion toimenpiteen 
nojalla ja valtion valvonnan alaisuudessa velvollinen tarjoamaan yleisen edun 
mukaisia palveluja ja jolla tästä syystä on sellaisia erityisiä toimivaltuuksia, 
jotka poikkeavat niistä oikeuksista, jotka johtuvat yksityisten välisiin 
suhteisiin sovellettavista oikeussäännöistä (asia C-188/89 Foster ym. vastaan 
British Gas). Esimerkiksi yksityistettyjä yleishyödyllisiä laitoksia voidaan 
vaatia suorittamaan tiettyjä tehtäviä tai velvollisuuksia (kuten pitkän aikavälin 
suunnitelmien laatiminen vesivarojen varmistamiseksi), jotka ei-
yksityistetyissä järjestelmissä kuuluisivat julkisille viranomaisille. Näiden 
toimintojen osalta ne rinnastetaan direktiiviä sovellettaessa viranomaisiin. 
Muiden toimintojen osalta (kuten neuvontapalvelujen tarjoaminen ulkomaille) 
niiden ei katsota olevan direktiivissä tarkoitettuja viranomaisia. 

 
3.13. Yksityisten elinten (silloin kun ne eivät toimi edellä mainitussa tarkoituksessa 

viranomaisena tai viranomaisten edustajana ja kun ne eivät laadi niitä 
viranomaisten hyväksyttäväksi) omiin tarkoituksiinsa laatimat suunnitelmat ja 
ohjelmat eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan. 

 
3.14. Suunnitelman tai ohjelman valmistelu kattaa koko prosessin aina sen 



 9

hyväksymiseen asti. Joissakin jäsenvaltioissa suunnitelmia ja ohjelmia 
hyväksytään kansanedustuslaitoksen tai hallituksen 
lainsäädäntömenettelyllä. Esimerkiksi Italiassa asianomaiset alue- tai 
paikallisviranomaiset hyväksyvät alueelliset ja paikalliset 
kaavoitussuunnitelmat kaksivaiheisessa menettelyssä. Lopullinen 
hyväksyminen tapahtuu usein alueellisen oikeuden nojalla. "Hallitus" ei viittaa 
ainoastaan valtion tasoon. Joissakin maissa suunnitelmat ja ohjelmat voidaan 
hyväksyä minkä tahansa valtiollisen, alueellisen tai paikallisen, ensisijaisen tai 
toissijaisen lainsäädännön nojalla. Näissäkin tapauksissa ympäristöarviointi on 
tehtävä, jos direktiivin muut vaatimukset täyttyvät. Yksi kansallisen tason 
esimerkki on Ranskan julkisia palveluja koskevat suunnitelmat (Schémas de 
services collectifs), jotka laaditaan kansallisella tasolla aluetasoa kuullen, ja 
hallitus hyväksyy ne parlamenttia kuultuaan. 

 
3.15. Toinen merkittävä edellytys sille, että suunnitelma tai ohjelma kuuluu 

direktiivin soveltamisalaan, on se, että niiden täytyy olla sellaisia, joita lait, 
asetukset tai hallinnolliset määräykset edellyttävät. Jos nämä edellytykset 
eivät täyty, direktiiviä ei sovelleta. Tällaiset vapaaehtoiset suunnitelmat tai 
ohjelmat ovat yleensä seurausta siitä, että lainsäädännössä on käytetty sallivaa 
ilmaisua,11 tai siitä, että viranomainen päättää laatia suunnitelman toiminnasta, 
jota ei ole säännelty. Toisaalta, jos viranomaisen ei täydy laatia suunnitelmaa, 
jos tietyt edellytykset eivät täyty, siihen todennäköisesti aletaan soveltaa 
direktiiviä sitten, kun kyseiset edellytykset (ja muut 2 ja 3 artiklan 
vaatimukset) täyttyvät. Jäsenvaltiot voivat tietysti halutessaan soveltaa 
kansallisten järjestelmiensä puitteissa direktiivin vähimmäisvaatimuksia 
tiukempia vaatimuksia. 

 
3.16. Hallinnolliset määräykset ovat tiettyjen toimien toteuttamisen varmistavia 

muodollisia vaatimuksia, joita ei yleensä hyväksytä samoin menettelyin, kuin 
mitä tarvitaan uusien lakien yhteydessä ja joilla ei välttämättä ole täyttä 
lainvoimaa. Jotkin "soft law'n" säännökset kuuluvat tähän luokkaan. 
Valmistelun muodollisuus ja toimeenpanokeinot tarjoavat viitteitä 
määriteltäessä, onko jokin tietty säännös direktiivissä tarkoitettu 
"hallinnollinen määräys". Hallinnolliset määräykset eivät määritelmänsä 
mukaan ole aina sitovia, mutta direktiiviä voidaan soveltaa, jos laadittavat tai 
hyväksyttävät suunnitelmat ja ohjelmat ovat sellaisia, joita määräykset 
edellyttävät, aivan kuten lakien ja asetustenkin kohdalla.  

 
3 artikla 
 

3.17. Direktiivin 3 artiklassa määritellään direktiivin soveltamisala, ja se on 
ratkaiseva tärkeä direktiivin toiminnan kannalta. Siinä todetaan aluksi, että 
ympäristöarviointi on tehtävä kaikista suunnitelmista ja ohjelmista, joilla on 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia (1 kohta). Sen jälkeen 
määritellään ne suunnitelmat ja ohjelmat, joista arviointi on laadittava, joko 
kaikissa tapauksissa (2 kohta) tai jos jäsenvaltiot määrittelevät, että niillä on 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia (3 ja 4 kohta). Direktiivin 

                                                           
11   Pikemminkin muotoa "Viranomainen voi laatia suunnitelman" kuin "Viranomainen laatii 

suunnitelman". 
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5 kohdassa kerrotaan, miten tämä määrittely (niin sanottu "seulonta") on 
tehtävä.  

 
3.18. Direktiivin 3 artiklan 6 ja 7 kohdassa käsitellään 5 kohdassa tarkoitetun 

määrittelyn avoimuutta koskevia näkökohtia, ja 8 ja 9 kohdassa luetellaan 
joitakin suunnitelmia ja ohjelmia, jotka eivät kuulu direktiivin 
soveltamisalaan. 

 
3.19. Näiden säännösten soveltamisen aloittamisen ajankohta määritellään 

direktiivin 13 artiklan 3 kohdassa. 
 
3 artiklan 1 kohta 
 
Jäljempänä 4–9 artiklan mukainen ympäristöarviointi on tehtävä 2–4 
kohdassa tarkoitetuista suunnitelmista ja ohjelmista, joilla on todennäköisesti 
merkittäviä ympäristövaikutuksia.  
 

3.20. Direktiivin 3 artiklan 1 kohta tarjoaa lähtökohdan artiklan muissa kohdissa 
annettaville yksityiskohtaisemmille säännöksille. Arviointi on tehtävä 4–
9 artiklan mukaisesti, ja ne suunnitelmat ja ohjelmat, joista arviointi on 
tehtävä, on määritelty 3 artiklan 2–4 kohdassa. 

 
3.21. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ja 2–4 kohdan välinen suhde on täsmennetty 

johdanto-osan 10 kappaleessa. On tärkeää huomata, että 2 kohdassa 
määritellyistä suunnitelmista ja ohjelmista on pääsääntöisesti tehtävä 
järjestelmällinen ympäristöarviointi. Lukuun ottamatta 3 kohdassa tarkoitettuja 
tapauksia, jäsenvaltioilla ei ole harkintavaltaa määriteltäessä, onko 2 kohdan 
alaan kuuluvilla suunnitelmilla ja ohjelmilla todellisuudessa todennäköisesti 
merkittäviä ympäristövaikutuksia: direktiivissä todetaan, että niillä on tällaisia 
ympäristövaikutuksia. Sitä vastoin jäsenvaltioiden on määriteltävä, millä 
2 kohdan alaan kuulumattomilla suunnitelmilla ja ohjelmilla, joissa 
vahvistetaan puitteet tulevien hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille, on 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, joiden vuoksi niistä on 
1 kohdan nojalla tehtävä ympäristöarviointi. 

 
3 artiklan 2 kohta 
 
Jollei 3 kohdasta muuta johdu, ympäristöarviointi on tehtävä kaikista 
suunnitelmista ja ohjelmista,  

 
a) joita valmistellaan maa-, metsä- ja kalataloutta, energiaa, teollisuutta, 
liikennettä, jätehuoltoa, vesitaloutta, televiestintää, matkailua, kaavoitusta tai 
maankäyttöä varten ja joissa vahvistetaan puitteet direktiivin 85/337/ETY 
liitteessä I ja II lueteltujen tulevien hankkeiden lupa- tai 
hyväksymispäätöksille, tai 

 
(b) joiden on katsottu edellyttävän direktiivin 92/43/ETY 6 tai 7 artiklan 
mukaista arviointia sen todennäköisen vaikutuksen johdosta, joka niillä on 
mainituissa artikloissa tarkoitetuilla alueilla. 
. 
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3.22. Direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa määritellään kaksi suunnitelmien ja 
ohjelmien luokkaa, joilla katsotaan olevan todennäköisesti merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Jotta suunnitelma tai ohjelma kuuluisi 2 kohdan 
a kohdan soveltamisalaan, kumpienkin edellä mainittujen edellytysten on 
täytyttävä; suunnitelmaa tai ohjelmaa valmistellaan yhtä tai useampaa alaa 
(maa-, metsä- ja kalatalous, jne.) varten ja siinä vahvistetaan puitteet YVA-
direktiivin liitteessä I ja II lueteltujen tulevien hankkeiden lupa- tai 
hyväksymispäätöksille. Ei ole tarpeen päättää, onko direktiivin liitteessä II 
tarkoitetuista hankkeista tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Riittää, että 
ne kuuluvat joko YVA-direktiivin liitteessä I tai liitteessä II lueteltuihin 
luokkiin. 

 
3.23. Direktiivin tulkinnan kannalta ratkaisevaa on, miten puitteet tulevien 

hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille ymmärretään, vaikka teksti ei 
sisällä tätä koskevaa määritelmää. Yleensä tällä tarkoitetaan, että suunnitelma 
tai ohjelma sisältää perusteet tai edellytykset, joiden avulla luvan myöntävä 
viranomainen tekee hankelupaa koskevan päätöksen. Näillä perusteilla 
saatetaan rajoittaa sitä, minkälainen toiminta tai kehitys on sallittua tietyllä 
alueella; ne voivat myös sisältää edellytykset, jotka hakijan on täytettävä, jotta 
lupa voidaan myöntää; ne on myös voitu suunnitella niin, että niillä pyritään 
säilyttämään kyseisen alueen tietyt ominaispiirteet (eri maankäyttötarkoitusten 
yhdistelmä, jolla edistetään alueen elinvoimaisuutta. 

 
3.24. Ilmaisua "vahvistetaan puitteet hankkeille tai muulle toiminnalle" käytetään 

liitteessä II, ja samalla esitetään esimerkkejä puitteiden vahvistamisesta 
(sijainnin, luonteen, koon tai toimintaedellytysten osalta tai voimavaroja 
kohdentamalla). Nämä esimerkit ovat suuntaa-antavia, eikä luettelo ole 
kattava. 

 
3.25. Kuten liitteessä II todetaan, puitteet voidaan vahvistaa voimavaroja 

kohdentamalla, mutta on pidettävä mielessä 3 artiklan 8 kohdassa mainitut 
poikkeukset. Direktiivissä ei määritellä "voimavaroja", ja periaatteessa ne 
voivat olla taloudellisia voimavaroja tai luonnonvaroja (tai mahdollisesti jopa 
henkilöresursseja). Yleinen taloudellisten voimavarojen kohdentaminen, 
esimerkiksi kokonaiselle toimialalle annettava laaja rahoitus (kuten tietyn 
maan asunto-ohjelmalle myönnetty kokonaismääräraha) ei näytä riittävän 
"vahvistamaan puitteita". Voimavarojen kohdentamisen tulisi rajoittaa 
erityisellä ja yksilöitävissä olevalla tavalla luvan myöntämistapaa (esimerkiksi 
määrittelemällä tulevat toimet (kuten edellä) tai rajoittamalla käytettävissä 
olevia ratkaisutyyppejä).  

 
3.26. Maankäyttösuunnitelmiin sisältyvät yleensä perusteet sen määrittelemiseksi, 

minkälainen kehittäminen on sallittua tietyillä alueilla, ja ne ovat tyypillisiä 
esimerkkejä suunnitelmista, joilla vahvistetaan puitteet tulevien 
kehityshankkeiden lupa- ja hyväksymismenettelyille. Esimerkki viimeksi 
mainitusta ovat Alankomaiden kunnalliset maankäyttösuunnitelmat, joissa 
joissakin tapauksissa asetetaan edellytykset kuntien rakennuslupien 
myöntämiselle. Se, vahvistavatko tietyt perusteet tai edellytykset nämä puitteet 
kussakin yksittäistapauksessa, riippuu niiden sisällöstä ja merkityksestä: 
Yksittäisellä tekijällä voi olla niin suuri merkitys, että sillä on merkittävä 
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vaikutus tuleviin lupiin. Toisaalta saattaa olla useita melko vähämerkityksiä tai 
epätäsmällisiä tekijöitä, jotka eivät vaikuta lupien myöntämiseen. 

 
3.27. Ilmaisu kattaa suunnitelmat ja ohjelmat, joissa itsessään, kun ne hyväksytään, 

myönnetään lupia hankkeille, olettaen, että ne täyttävät suunnitelmassa tai 
ohjelmassa määritellyt edellytykset. Tällaisia säännöksiä on useissa eri 
jäsenvaltioissa. Ilmaisu voi kattaa suunnitelmat ja ohjelmat, jotka joissakin 
maissa asettavat oikeudellisesti sitovia ehtoja, joita tulevien hankelupien 
yhteydessä on noudatettava. 

 
3.28. Ilmaisu kattaa myös alakohtaiset suunnitelmat ja ohjelmat, joissa määritellään 

laajasti alan tulevan kehityksen alueet. Kussakin tapauksessa on harkittava, 
missä määrin suunnitelma tai ohjelma vaikuttaa tuleviin hankkeita koskeviin 
päätöksiin. 

 
3.29. Direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa viitataan erityisesti YVA-direktiivissä 

lueteltuihin "hankkeisiin". Kyseisessä direktiivissä "hankkeella" tarkoitetaan 
 

- rakennustyön tai muun laitoksen tai suunnitelman toteuttamista, 
- muuta luonnonympäristöön ja maisemaan kajoamista mukaan lukien 

maaperän luonnonvarojen hyödyntäminen. 
 
3.30. Sana "hanke" tulisi tulkita YVA-direktiivissä annettua määritelmää 

vastaavasti. Sama pätee sanan käyttöön 3 artiklan 4 kohdassa, kun otetaan 
huomioon näiden säännösten käsitteelliset ja kielelliset yhteneväisyydet.  

 
3.31. Kaavoitus- ja maankäyttösuunnitelmissa käsitellään maan kehittämisen tai 

uudelleenkäytön tapaa. Termejä saatetaan käyttää eri jäsenvaltioissa eri 
tavalla, mutta yleisesti ottaen kummassakin käsitellään maankäyttötapaa, 
vaikka ne saattavat olla käsitteinä erilaajuisia. 

 
3.32. Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa viitataan direktiivin 92/43/ETY 

(luontotyyppidirektiivin) 6 ja 7 artiklaan. Näiden artiklojen mukaan "kaikki 
suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity suoranaisesti alueen käyttöön tai ole 
sen kannalta tarpeellisia, mutta saattavat vaikuttaa tähän alueeseen 
merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden 
kanssa, on arvioitava asianmukaisesti". Näin ollen, jos suunnitelmalla12 on 
todettu direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohdan nojalla olevan tietylle 
alueelle tai tietyille alueille merkittäviä ympäristövaikutuksia, siihen 
sovelletaan kyseisen kohdan nojalla SYA-direktiiviä. Kyseessä olevat alueet 
ovat niitä, jotka on osoitettu luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun 
direktiivin 79/409/ETY 4 artiklassa erityissuojelualueiksi, ja ne, jotka 
ehdotetaan luokiteltaviksi yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun 
direktiivin 92/43/ETY 4 artiklassa.13 Direktiivin 11 artiklan 2 kohdan nojalla 
on mahdollista säätää yhteensovitetuista arvioinneista, jotka täyttävät samalla 

                                                           
12  On huomattava, että 6 artiklan 3 kohta koskee suunnitelmia ja hankkeita, ei ohjelmia. 
13  Katso asiakirja "'Managing Natura 2000 sites: The provisions of Article 6 of the ‘Habitats’ 

Directive 92/43/EEC". 
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kertaa useamman yhteisön säädöksen vaatimukset, jotta vältetään 
kaksinkertainen arviointimenettely. Kaksinkertaisen arviointimenettelyn osalta 
katso tämän asiakirjan 9.13 kohta ja 9.19–9.27 kohta. 

 
3 artiklan 3 kohta 
 
Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen sellaisten suunnitelmien ja ohjelmien, joissa 
määritellään pienten alueiden käyttö paikallisella tasolla sekä 2 kohdassa 
tarkoitettujen suunnitelmien ja ohjelmien vähäisten muutosten osalta 
edellytetään ympäristöarviointia ainoastaan, jos jäsenvaltiot määrittelevät, 
että niillä on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.  
 

 
3.33. Sanan "pieni" merkitys ilmaisussa "pienten alueiden käyttö paikallisella 

tasolla" on määriteltävä siten, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden väliset 
erot, ja siitä on luultavasti päätettävä tapauskohtaisesti. Tulkinta edellyttää 
huolellista harkintaa. Ehdotettu suunnitelma tai ohjelma voi olla 
rakennussuunnitelma, jossa hahmotellaan tietyn rajoitetun alueen osalta 
yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten rakennukset tulee rakentaa ja määritellään 
esimerkiksi niiden korkeus, leveys tai muoto. 

 
3.34. Vastaavia vaikeuksia liittyy sanan "paikallinen" määrittelyyn. Direktiivin 

ilmaisuilla ei luoda selkeää yhteyttä paikallisviranomaisiin, mutta sanalla 
"taso" pyritään tekemään ero esimerkiksi kansalliseen tai alueelliseen tasoon. 
Koko ilmaisun ("pienten alueiden käyttö paikallisella tasolla") perusteella on 
selvää, että paikallisviranomaisten hallintoalueita ei voida jättää huomiotta 
(elleivät ne ole hyvin pieniä). Joissakin jäsenvaltioissa paikallisviranomaisten 
hallintoalueet voivat olla hyvin suuria, ja kokonaisen tällaisen alueen 
jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle loisi direktiiviin huomattavan 
porsaanreiän. 

 
3.35. Keskeinen peruste direktiivin soveltamisessa ei kuitenkaan ole sen kattaman 

alueen koko vaan se, onko suunnitelmalla tai ohjelmalla todennäköisesti 
merkittäviä ympäristövaikutuksia. Suunnitelmasta tai ohjelmasta, jolla 
jäsenvaltioiden mukaan on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, 
on tehtävä ympäristöarviointi, vaikka se koskisi ainoastaan pienten alueiden 
käyttöä paikallisella tasolla. Tämänsuuntainen toteamus esitettiin asiassa C-
392/96, komissio vastaan Irlanti, jossa Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 
totesi, että vahvistamalla rajat ottaen huomioon ainoastaan hankkeiden koon 
"mutta ei niiden laatua tai sijaintia", jäsenvaltio on ylittänyt sille kuuluvan 
harkintavallan rajat. Hankkeilla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia 
niiden laadun tai sijainnin vuoksi.  

 
3.36. Samalla tavoin vähäisiä muutoksia tarkasteltaessa on otettava huomioon 

muutettava suunnitelma tai ohjelma ja merkittävien ympäristövaikutusten 
todennäköisyys. "Vähäisten muutosten" yleisestä määritelmästä ei ole 
juurikaan hyötyä. Direktiivin 2 artiklassa annetun "suunnitelmien ja 
ohjelmien" määritelmän mukaan suunnitelmia ja ohjelmia koskevat muutokset 
kuuluvat potentiaalisesti direktiivin soveltamisalaan. Direktiivin 3 artiklan 
3 kohdassa täsmennetään tätä toteamalla, että muutos saattaa olla niin 
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vähäinen, että sillä ei todennäköisesti ole merkittäviä ympäristövaikutuksia, 
mutta siinä edellytetään, että jos suunnitelmien tai ohjelmien muutoksilla on 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, siitä on tehtävä arviointi 
riippumatta muutoksen laajuudesta. On tärkeää huomata, että kaikista 
muutoksista ei direktiivin nojalla tarvitse tehdä uutta ympäristövaikutusten 
arviointia, koska siinä ei edellytetä tällaisten uusien menettelyjen 
käynnistämistä, jos muutoksilla ei todennäköisesti ole merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. 

 
3 artiklan 4 kohta 
 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä, onko sellaisilla muilla kuin 2 kohdassa 
tarkoitetuilla suunnitelmilla ja ohjelmilla, joilla vahvistetaan puitteet 
sellaisten tulevien hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätökselle, 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

 
3.37. Direktiivin 3 artiklan 4 kohdalla laajennetaan direktiivin soveltamisalaa. 

Toisin kuin direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa, siinä ei automaattisesti oleteta, 
että tietyillä suunnitelmilla ja ohjelmilla olisi merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Sen sijaan kohdassa vaaditaan, että jäsenvaltiot 
määrittelevät tämän erikseen. Kohtaa sovelletaan suunnitelmiin ja ohjelmiin, 
joissa vahvistetaan puitteet tulevien hankkeiden lupa- ja 
hyväksymispäätökselle, mutta jotka eivät kuulu 3 artiklan 2 kohdan 
soveltamisalaan. Niihin sisältyvät hankkeet, jotka liittyvät aloihin, joita ei ole 
mainittu 3 artiklan 2 kohdassa, sekä hankkeet, jotka liittyvät mainittuihin 
aloihin, mutta joita ei ole lueteltu YVA-direktiivin liitteissä. Artiklan tähän 
kohtaan, samoin kuin 2 kohtaan, sovelletaan YVA-direktiivissä annettua 
"hankkeen" määritelmää. Siitä, mitä puitteiden vahvistaminen tulevien 
hankkeiden lupa- ja hyväksymispäätökselle tarkoittaa, käsiteltiin edellä 
3 artiklan 2 kohdan yhteydessä. 

 
3 artiklan 5 kohta 
 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä, onko edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuilla 
suunnitelmilla ja ohjelmilla todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, 
joko tapauskohtaisen tarkastelun perusteella tai määrittelemällä suunnitelma- 
ja ohjelmatyyppejä, taikka molempia keinoja yhdistelemällä. Jäsenvaltioiden 
on tätä varten otettava kaikissa tapauksissa huomioon liitteessä II vahvistetut 
asiaankuuluvat perusteet, jotta voidaan varmistaa, että suunnitelmat ja 
ohjelmat, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, kuuluvat 
tämän direktiivin soveltamisalaan. 

 
3.38. Kuten edellä selitettiin, 3 artiklan 3 ja 4 kohdassa määriteltiin ne tilanteet, 

joissa jäsenvaltioiden on määriteltävä, onko suunnitelmalla tai ohjelmalla 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. 3 artiklan 5 kohdassa 
kuvataan, miten jäsenvaltioiden on toimittava tämän yleisen velvoitteen osalta, 
kun taas liitteessä II asetetaan määrittelyä ohjaavat perusteet ("merkittävyyden 
määrittelyä koskevat perusteet"). 
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3.39. Edellä mainituissa 3 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja suunnitelmia ja 
ohjelmia on kahdenlaisia: (i) 2 kohtaan kuuluvien suunnitelmien ja ohjelmien 
erityistapaukset; ja (ii) muut kuin 2 kohdassa tarkoitetut suunnitelmat ja 
ohjelmat, joissa vahvistetaan puitteet tulevien hankkeiden lupa- tai 
hyväksymispäätöksille. 

 
3.40. YVA-direktiivin mallin mukaisesti direktiivissä 2001/42/EY annetaan kolme 

keinoa (tai "seulontamekanismia") tätä määrittelyä varten: tapauskohtainen 
tarkastelu, suunnitelma- ja ohjelmatyyppien määrittely tai molempien keinojen 
yhdistelmä. 

 
3.41. Tapauskohtainen tarkastelu edellyttää, että kutakin suunnitelmaa tai 

ohjelmaa on tarkasteltava erikseen, jotta voidaan nähdä, onko sillä 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tämän keinon etuna on se, 
että sen avulla pystytään parhaiten ottamaan huomioon yksittäiset tilanteet ja 
kunkin suunnitelman tai ohjelman ominaispiirteet, vaikka se onkin 
hallinnollisesti hieman raskaampi tapa. 

 
3.42. Direktiiviin sisältyvällä "suunnitelma- ja ohjelmatyyppien määrittelyllä" 

tarkoitetaan, että samankaltaisien suunnitelmien ja ohjelmien kohdalla 
määritellään yleisesti, onko niillä merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tämän 
keinon etuna on oikeudellinen ja hallinnollinen varmuus, koska alusta asti on 
selvää, että ympäristöarviointi on tehtävä. 

 
3.43. On selvää, että 3 artiklan 5 kohdassa annettuja valtuuksia määritellä 

suunnitelma- ja ohjelmatyyppejä ei ole tarkoitettu laajoiksi valtuuksiksi jättää 
soveltamisalan ulkopuolelle kokonaisia suunnitelmien ja ohjelmien luokkia, 
ellei näiden suunnitelmien tai ohjelmien voida kokonaisuutena katsoa olevan 
sellaisia, joille ei todennäköisesti ole merkittäviä ympäristövaikutuksia (katso 
asia C-72/95 Kraaijeveld). Koska tällainen poisrajaaminen on poikkeus 
direktiiviin, poikkeusta on tulkittava suppeasti (katso asia C-435/97 Autonome 
Provinz Bozen, 65 kohdan huomautus). Käytännössä ympäristöarvioinnin 
ulkopuolelle rajaaminen ei ole usein perusteltua. Saattaa hyvin olla, että 
suunnitelmasta tai ohjelmasta ei ole alkuvaiheessa saatavilla tarpeeksi tietoa, 
jotta voidaan varmistua, ettei millään ehdotetun luokan suunnitelmista tai 
ohjelmista ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Lisäksi on varottava 
tekemästä ennakkopäätöksiä direktiivin soveltamisesta tuleviin suunnitelmiin 
ja ohjelmiin, joilla ei ehkä ole kaikkia kyseisen luokan piirteitä. Esimerkiksi 
lainmuutosten seurauksena saattaa syntyä uusia suunnitelmia ja ohjelmia, joita 
on ensin tarkasteltava, jotta voidaan määritellä, kuuluvatko ne direktiivin 
soveltamisalaan. 

 
3.44. Joissakin tapauksissa saattaa olla mahdollista yhdistää nämä keinot 

(tapauskohtainen tarkastelu sekä suunnitelma- ja ohjelmatyyppien määrittely). 
Yleinen keino olisi määritellä ne suunnitelmat tai ohjelmat, joilla ei tietyissä 
olosuhteissa olisi merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja edellyttää muissa 
tilanteissa olosuhteissa määrittelyä. 

 
3.45. Direktiivin 3  artiklan 5 kohdassa edellytetään nimenomaisesti, että 

jäsenvaltioiden on otettava huomioon liitteessä II vahvistetut perusteet 
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määritellessään, millä suunnitelmilla tai ohjelmilla on todennäköisesti 
merkittäviä ympäristövaikutuksia. Direktiivin sanamuoto viittaa siihen, että 
ensin on tarkasteltava kaikkia liitteen II perusteita, minkä jälkeen voidaan 
soveltaa niiden joukosta asiaankuuluvia. Asiantuntijan mielipiteestä voi olla 
apua sovellettaessa suunnitelmaan tai ohjelmaan asiaankuuluvia perusteita 
tarkoituksena tehdä päätös sen todennäköisistä vaikutuksista.  

 
3.46. Eri näkökohtia on otettava huomioon seulontamenettelyjä kehitettäessä. 

Liitteen II perusteet on jaettu kahteen luokkaan: suunnitelmien ja ohjelmien 
ominaispiirteisiin sekä ympäristövaikutuksiin ja todennäköiseen 
kohdistumisalueeseen. Tapauksissa, joissa on epäselvää, onko 
ympäristöarviointi tehtävä vai ei, taustalla on usein epävarmuus suunnitelman 
tai ohjelman vaikutuksista. Asiantuntijoiden suorittama lisäharkinta saattaa 
selkeyttää tilannetta, ja jos näin ei tapahdu, ympäristöarvioinnin tekeminen on 
suositeltavaa. Vaikka 3 artiklan 5 kohdassa ei nimenomaisesti viitata 
liitteeseen I, saattaa olla hyödyllistä harkita siinä yksilöityjä 
ympäristötekijöitä. 

 
3.47. On harkittava tarkoin, miten liitteen II perusteita (vaikutusten merkittävyyden 

määrittelyn perusteita) on sovellettava määriteltäessä suunnitelma- ja 
ohjelmatyyppiä. Periaatteessa määrittely voitaisiin suorittaa asettamalla 
merkityksellisten vaikutusten merkittävyyden määrittelyn perusteiden pohjalta 
kvalitatiiviset perusteet tai kynnysarvot. On syytä välttää seulontajärjestelmiä, 
jotka perustuvat vain  hankkeiden kokoon tai taloudellisiin kynnysarvoihin tai 
suunnitelman tai ohjelman fyysiseen kohdistumisalueeseen, koska ne eivät 
välttämättä ole direktiivin mukaisia.  

 
 Liite II: Todennäköisesti merkittävien vaikutusten määrittelyn perusteet 
 
3.48. Liitteen II luettelo sisältää perusteet, jotka liittyvät suunnitelman tai ohjelman 

ominaispiirteisiin (1 kohta) ja niiden vaikutuksiin ja todennäköiseen 
kohdealueeseen (2 kohta). Perusteita ei ole lueteltu tärkeysjärjestyksessä. 
Yksittäisten perusteiden merkitys vaihtelee tapauskohtaisesti. Yleisesti 
voidaan olettaa, että mitä paremmin perusteet täyttyvät, sitä todennäköisempää 
on, että ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Saattaa kuitenkin olla, että 
joissakin tapauksissa tietyn yksittäisen perusteen vaikutukset ovat niin 
merkittävät, että ne yksin edellyttävät strategisen ympäristöarvioinnin 
tekemistä. Näissä tapauksissa seulontamenettelyä voidaan lyhentää, mutta 
yleensä tarvitaan laaja-alaisempaa harkintaa.  

 
3.49. Liitteessä II oleva perusteluettelo ei ole tyhjentävä, eikä direktiivi estä 

jäsenvaltioita ottamasta huomioon muitakin perusteita. 
 
3.50. Kaikkialla direktiivin tekstissä ympäristöarviointi on sidoksissa merkittävien 

ympäristövaikutusten todennäköisyyteen. Merkittävien ympäristövaikutusten 
ennustaminen on monimutkaista, erityisesti melko laaja-alaisissa tai korkean 
tason suunnitelmissa ja ohjelmissa, joissa suunnitelmaa tai ohjelmaa 
hyväksyttäessä saattaa olla hankalaa ennakoida toteuttamisen tuloksia. Sanan 
"todennäköinen" käyttö viittaa siihen, että huomioon otettavat 
ympäristövaikutukset ovat ne, joiden toteutuminen on melko luultavaa. 
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Missä määrin suunnitelmalla tai ohjelmalla vahvistetaan puitteet hankkeille ja 
muulle toiminnalle sijainnin, luonteen, koon tai toimintaedellytysten osalta tai 
voimavaroja kohdentamalla 

 
3.51. Mitä täsmällisemmät puitteet suunnitelmalla tai ohjelmalla vahvistetaan, sitä 

todennäköisemmin direktiivin mukainen ympäristöarviointi on tehtävä. Näin 
ollen esimerkiksi suunnitelmat ja ohjelmat, joissa määritellään paitsi 
asunnoille tai liiketiloille tarkoitettu alue myös niiden luonne, koko ja 
(tarvittaessa) toimintaolot, saattavat luoda yksityiskohtaisemmat puitteet 
hankkeille kuin sellaiset suunnitelmat tai ohjelmat, joissa määritellään 
tavoitteet yksilöimättä puitteita, joissa ne on saavutettava. Suunnitelmat tai 
ohjelmat, jotka ovat laillisesti sitovia, saattavat luoda tiukemmat puitteet kuin 
suunnitelmat tai ohjelmat, jotka eivät ole sitovia. Suunnitelmissa tai 
ohjelmissa, joiden ainoa tai tärkein tavoite on luoda puitteet hankkeille, 
saatetaan myös vahvistaa lujemmat puitteet kuin sellaisissa ohjelmissa tai 
suunnitelmissa, joihin liittyy useita eri tavoitteita ja näkökohtia. 

 
Missä määrin suunnitelma tai ohjelma vaikuttaa muihin suunnitelmiin ja 
ohjelmiin, mukaan lukien ne, jotka kuuluvat eriasteisten suunnitelmien ja 
ohjelmien kokonaisuuteen 

 
3.52. Jos suunnitelma tai ohjelma vaikuttaa merkittävästi toiseen suunnitelmaan tai 

ohjelmaan, sen mahdolliset ympäristövaikutukset saattavat olla laaja-
alaisempia (tai perinpohjaisempia) kuin jos näin ei ole. Suunnitelmat ja 
ohjelmat voidaan jakaa skemaattisesti kahteen luokkaan, "horisontaalisiin" 
(suunnitelmiin ja ohjelmiin, jotka ovat samantasoisia tai joilla on vastaava tai 
samankaltainen asema) ja "vertikaalisiin" (suunnitelmiin ja ohjelmiin, jotka 
kuuluvat eriasteisten suunnitelmien ja ohjelmien kokonaisuuteen). Tällaisessa 
kokonaisuudessa korkeamman ja yleisemmän tason suunnitelmat ja ohjelmat 
saattavat vaikuttaa alemman, yksityiskohtaisemman tason suunnitelmiin ja 
ohjelmiin. Alemman tason suunnitelmissa ja hankkeissa on ehkä noudatettava 
tarkoin korkeamman tason suunnitelman tai ohjelman sisältöä tai tavoitteita, 
tai niiden on osoitettava, miten ne edistävät korkeamman tason suunnitelman 
toteuttamista. On tietenkin selvää, että käytännössä asiat eivät ole näin 
suoraviivaisia: erityisesti joissakin järjestelmissä alemman tason suunnitelmat 
ja ohjelmat (varsinkin hiljattain laaditut) saattavat joskus vaikuttaa 
korkeamman tason suunnitelmiin ja ohjelmiin. Sitovilla suunnitelmilla ja 
ohjelmilla, jotka toteutetaan selvästi muiden suunnitelmien ja ohjelmien 
keinojen avulla, on luultavasti suuri vaikutus. Suunnitelman tai ohjelman 
oikeudellinen asema – onko se sitova tai ei – saattaa olla joissakin 
järjestelmissä ratkaiseva. Suunnitelmat tai ohjelmat, jotka ovat alansa ainoita 
ja jotka eivät kuulu eriasteisten suunnitelmien ja ohjelmien kokonaisuuteen, 
vaikuttavat vähemmän todennäköisesti muihin suunnitelmiin tai ohjelmiin. 
Tämä ei ole itsestään selvää, ja eri suunnitelmien ja ohjelmien väliset suhteet 
on harkittava tarkkaan kussakin tapauksessa. 

 
 Suunnitelman tai ohjelman merkitys ympäristönäkökohtien huomioon 

ottamisen ja erityisesti kestävän kehityksen edistämisen kannalta 
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3.53. Kysymys, johon tässä yhteydessä on puututtava, on se, kuinka suuresti 
ehdotettu suunnitelma tai ohjelma voi auttaa ehkäisemään ympäristölle 
aiheutuvaa vahinkoa. Suunnitelmasta tai ohjelmasta, jolla on suuremmat 
mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöön, on todennäköisesti tehtävä arviointi, 
kun taas suunnitelmasta tai ohjelmasta, jonka ympäristövaikutukset ovat 
vähäiset, ei ehkä tehdä arvioita. On esimerkiksi toivottavaa, että 
ympäristönäkökohdat sisällytetään vaikkapa koulutussuunnitelmaan. Tähän ei 
varmaankaan ole paljon mahdollisuuksia koulujen opetussuunnitelmien 
sisältöjä koskevassa suunnitelmassa (vaikka siinä vahvistettaisiinkin puitteet 
hankkeille); mutta koulujen asuntoloita koskevista suunnitelmista 
ympäristöarviointi on ehkä hyvä tehdä, koska ne voivat vaikuttaa merkittävästi 
liikenteeseen ja mahdollisesti asumisen suuntauksiin.  

 
3.54. Lisäksi arvioinnin avulla saatetaan löytää tapoja parantaa ilman suuria 

kustannuksia suunnitelman tai ohjelman ympäristötulosta tai sen panosta 
kestävän kehityksen edistämisessä, sillä se vähentää ympäristön 
suojamekanismien kustannuksia edistäen samalla muiden tavoitteiden 
saavuttamista ja auttaa tekemään valintoja eri vaihtoehtojen välillä. 

 
Suunnitelman tai ohjelman kannalta merkitykselliset ympäristöongelmat 

 
3.55. Ympäristöongelmien merkitystä suunnitelmille tai ohjelmille ei ole määritelty, 

ja se voitaisiin tulkita monella tavalla. Asiaan liittyvät tapaukset, joissa 
suunnitelmat tai ohjelmat joko aiheuttavat tai pahentavat ympäristöongelmia, 
ovat sidoksissa niihin tai muuten liittyvät niihin, tai edistävät niiden 
ratkaisemista, vähentämistä tai välttämistä. Joka tapauksessa on välttämätöntä 
yksilöidä suunnitelman tai ohjelman kannalta merkityksellisten 
ympäristöongelmien laatu ja vakavuus. 

 
Suunnitelman tai ohjelman merkitys yhteisön ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanon kannalta (esim. jätehuoltoon tai vesiensuojeluun liittyvät 
suunnitelmat ja ohjelmat) 

  
3.56. Direktiivissä käytetään tämän perusteen kohdalla melko neutraalia sanaa 

("merkitys"). Tässä yhteydessä on tarkasteltava sekä myönteisiä että kielteisiä 
vaikutuksia yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanoon. On tärkeää varmistaa, 
että tässä yhteydessä otetaan huomioon yhteisön ympäristölainsäädännön 
kaikki osa-alueet. 

 
 vaikutusten todennäköisyys, kesto, toistuvuus ja palautuvuus, 

vaikutusten kertyvyys, 
vaikutusten rajat ylittävä luonne, 
riskit ihmisten terveydelle tai ympäristölle (esim. onnettomuuksista johtuvat 
riskit), 
vaikutusten suuruus ja alueellinen laajuus (vaikutusten todennäköinen 
maantieteellinen kohdistumisalue ja sen väestön koko, johon vaikutukset 
todennäköisesti kohdistuvat), 
vaikutusten todennäköisen kohdistumisalueen arvo ja herkkyys, joka johtuu: 

  - erityisistä luonnon ominaispiirteistä tai kulttuuriperinnöstä, 
  - ympäristön laatunormien tai raja-arvojen ylittymisestä, 
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  - voimaperäisestä maankäytöstä, 
vaikutukset alueisiin tai maisemiin, joilla on kansallisesti, yhteisössä tai 
kansainvälisesti tunnustettu suojeluasema. 

 
3.57. Monia epävarmuustekijöitä on, ja puutteellisten tai puuttuvien tietojen pohjalta 

saattaa olla vaikeaa päättää, onko suunnitelmalla tai ohjelmalla 
todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia. Tästä huolimatta oletetaan, että 
vaikutuksista on aina mahdollista esittää karkea arvio.  

 
3.58. Todennäköisten vaikutusten laatu ja ominaispiirteet vaikuttavat niiden 

merkitykseen siinä kontekstissa, jossa niitä tarkastellaan. On esimerkiksi 
tärkeää pohtia, onko vaikutusten todennäköisyys tai toistuvuus hyvin vähäistä 
(satunnainen vaikutus) vai ilmenevätkö vaikutukset jatkuvasti. Lisäksi mitä 
monimutkaisempia (esimerkiksi yhteisvaikutusten tai kertyvyyden vuoksi), 
laajempia tai vakavampia vaikutukset ovat, sen todennäköisemmin niiden 
tulee katsoa olevan "merkittäviä"'.  

 
3.59. Yhtä tärkeä harkittava tekijä on suunnitelman tai ohjelman ja sitä myötä sen 

vaikutusten todennäköinen kohdistumisalue. On huomattava, että direktiivin 
mukaan huomiota ei tule kiinnittää ainoastaan alueisiin, joilla on tunnustettu 
suojeluasema. Todennäköisen kohdistumisalueen erityisarvon tai 
haavoittuvuuden vuoksi vaikutukset saatetaan todennäköisemmin katsoa 
merkittäviksi. 

 
3.60. Tämä on kysymys, jota Euroopan yhteisöjen tuomioistuin tarkasteli asiassa C-

392/96 komissio vastaan Irlanti (mainittu edellä). Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuin totesi asiassa: "Kooltaan vähäiselläkin hankkeella voi itse asiassa 
olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, jos hanke sijaitsee alueella, jossa 
direktiivin 3 artiklassa mainitut tekijät, kuten eläimet ja kasvit, maaperä, vesi, 
ilmasto tai kulttuuriperintö eivät kestä vähäisiäkään muutoksia. Hankkeella voi 
olla merkittäviä ympäristövaikutuksia myös silloin kun se koostaan 
riippumatta saattaa laatunsa vuoksi muuttaa kyseisiä ympäristötekijöitä 
olennaisesti tai peruuttamattomasti." 

 
3.61. Mahdollisten ympäristövaikutusten määrittelyä koskevien perusteiden 

soveltaminen edellyttää laaja-alaista ja järjestelmällistä lähestymistapaa. Tässä 
yhteydessä myös jotkin liitteessä  mainitut piirteet saattavat olla 
merkityksellisiä. Todennäköisesti merkittävien vaikutusten määrittelemiseksi 
on pohdittava, mihin vaikutus kohdistuu (katso liitteessä I olevan f kohdan 
luettelo): esimerkiksi biologiseen monimuotoisuuteen, väestöön, ihmisten 
terveyteen, eläimistöön, kasvistoon, maaperään, veteen, ilmaan, 
ilmastotekijöihin, aineelliseen omaisuuteen, kulttuuriperintöön 
arkkitehtooninen ja arkeologinen perintö mukaan lukien, maisemaan sekä 
edellä mainittujen tekijöiden välisiin suhteisiin). Huomioon on otettava myös 
liitteessä I olevan f kohdan alaviitteessä mainitut ominaispiirteet (eli 
toissijaiset, kertyvät ja yhteisvaikutukset sekä lyhyen, keskipitkän ja pitkän 
aikavälin pysyvät ja tilapäiset, sekä myönteiset että kielteiset vaikutukset). Kun 
liite I ja liite II otetaan tällä tavoin samanaikaisesti huomioon, eri keinojen 
väliset vaikutukset on mahdollista ottaa huomioon monialaisella tavalla. 

 



 20

3 artiklan 8 kohta 
 
Tämä direktiivi ei koske seuraavia suunnitelmia ja ohjelmia: 

 
- yksinomaan maanpuolustusta tai siviilivalmiutta varten tehdyt suunnitelmat 
ja ohjelmat, 

 
- rahoitus- tai talousarviosuunnitelmat ja -ohjelmat. 

 
3.62. Siinä, että soveltamisalan ulkopuolelle jätetään yksinomaan maanpuolustusta 

tai siviilivalmiutta varten tehdyt suunnitelmat ja ohjelmat, direktiivin linja on 
tiukempi kuin YVA-direktiivin (joka ei koske "maanpuolustusta palvelevia 
hankkeita"). Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi alueellisista 
maankäyttösuunnitelmista, johon sisältyisi alueen tiettyä osaa koskevaa 
maanpuolustushanke, olisi tehtävä ympäristöarviointi (olettaen, että direktiivin 
muut perusteet täyttyisivät), koska sitä ei ole tehty yksinomaan 
maanpuolustusta varten. Tätä poikkeusta sovellettaessa on tarkasteltava 
suunnitelman tai ohjelman tarkoitusta, ei sen vaikutuksia. Esimerkiksi 
sotilastukikohdalla, joka palvelee yksinomaan maanpuolustusta, saattaa olla 
myös paikallista työllisyyttä lisäävä vaikutus. Se kuuluu silti tämän 
poikkeuksen piiriin. Siviilivalmiuteen voivat kuulua tapaukset, jotka ovat 
luonnonmullistusten tai ihmisen toiminnan aiheuttamia (esimerkiksi 
maanjäristykset tai terroristien toiminta). Siitä, milloin tällaisia suunnitelmia ja 
ohjelmia on laadittava, ei ole ohjeita, mutta niiden on oltava yksinomaan 
maanpuolustusta tai siviilivalmiutta varten tehtyjä. Euroopan yhteisöjen 
oikeuskäytännön mukaisesti poikkeusta on tulkittava suppeasti. Näin ollen 
suunnitelma, joka käsittelee toimintaa lumivyöryn sattuessa, ei kuuluisi 
direktiivin soveltamisalaan, kun taas suunnitelma, joka käsittelisi toimia 
lumivyöryjen ehkäisemiseksi (kenties infrastruktuurin tarjoamisen kautta) 
kuuluisi, koska sen tarkoitus olisi pikemminkin ehkäistä onnettomuus kuin 
lievittää sen vaikutuksia. 

 
3.63. Talousarviosuunnitelmiin ja -ohjelmiin sisältyvät kansallisen, alueellisen tai 

paikallisen tason viranomaisten laatimat vuotuiset talousarviot. 
Rahoitussuunnitelmiin ja -ohjelmiin voivat sisältyä sellaiset suunnitelmat tai 
ohjelmat, joissa kuvataan, miten jokin hanke tai toimi on rahoitettava tai miten 
avustukset tai tuet on jaettava. 

 
13 artiklan 3 kohta 
 
Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu velvoite koskee niitä suunnitelmia ja 
ohjelmia, joiden ensimmäinen virallinen valmisteluasiakirja valmistuu 
1 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeen. Niiden suunnitelmien ja ohjelmien 
osalta, joiden ensimmäinen valmisteluasiakirja valmistuu ennen kyseistä 
päivää ja jotka hyväksytään tai joita koskeva lainsäädäntämenettely aloitetaan 
yli 24 kuukautta sen jälkeen, on noudatettava 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua velvoitetta, jolleivat jäsenvaltiot päätä tapauskohtaisesti, ettei 
tämä ole mahdollista, ja ilmoita päätöksestään yleisölle. 

 
3.64. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu velvoite kattaa 2 artiklassa 
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määritellyn "ympäristöarvioinnin" kaikki vaiheet (eli ympäristöselostuksen, 
kuulemisen jne.). Se viittaa siis prosessiin, jossa suunnitelmaa tai ohjelmaa 
valmistellaan sen ympäristövaikutuksista saatavat tiedot huomioon ottaen. 

 
3.65. Sana "virallinen" ei välttämättä tarkoita, että asiakirja olisi kansallisen lain 

edellyttämä, eikä kerro, onko sillä oikeudellisia vaikutuksia kansalliseen 
lainsäädäntöön. Päätös on tehtävä tapauskohtaisesti ottaen huomioon sellaiset 
tekijät kuin kyseisen asiakirjan laatu, sitä edeltävien vaiheiden laatu ja 
siirtymävaihetta koskevan säännöksen ilmeinen päämäärä eli 
oikeusvarmuuteen ja hyvään hallintotapaan pyrkiminen. 

 
3.66. Direktiivin 13 artiklan 3 kohdan toisen lauseen tarkoituksena on varmistaa, 

että direktiivin mukainen ympäristöarviointi tehdään tavallisesti 
suunnitelmista ja ohjelmista, joiden ensimmäinen virallinen 
valmisteluasiakirja valmistuu ennen 21. heinäkuuta 2004, mutta joita ei 
hyväksytä ennen 21. heinäkuuta 2006. Tämä merkitsee, että suunnitelman 
osalta heinäkuuhun 2004 mennessä on toteutettu vain vähäisiä tai 
vähämerkityksisiä töitä, jolloin arvioinnilla on merkitystä. Ei olisi kannattavaa 
tehdä ympäristövaikutusten arviointia suunnitelmasta, jonka ensimmäinen 
valmisteluasiakirja on valmistunut ennen heinäkuuta 2004 ja joka on tuossa 
vaiheessa jo edennyt varsin pitkälle. Keskeistä tämän säännöksen kannalta ei 
ole niinkään se, kuinka kauan ennen heinäkuuta 2004 suunnitelman tai 
ohjelman aloituspäivämäärä on ollut, vaan se, onko asiaankuuluvien 
suunnitelmien ja ohjelmien suunnitteluprosessi sellaisessa vaiheessa, että 
ympäristöarvioinnin tekeminen on kannattavaa. 
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4. YLEISET VELVOITTEET 
 
  
4.1. Direktiivin 4 artiklassa käsitellään kolmea kysymystä, ympäristöarvioinnin 

ajoitusta, noudattamista koskevia menettelyjä ja päällekkäisyyden välttämistä, 
jos suunnitelmat ja ohjelmat kuuluvat eriasteisten suunnitelmien ja ohjelmien 
kokonaisuuteen. 

 
4 artiklan 1 kohta 
 
Edellä 3 artiklassa tarkoitettu ympäristöarviointi on tehtävä suunnitelman tai 
ohjelman valmistelun kuluessa ja ennen sen hyväksymistä tai sitä koskevan 
lainsäädäntömenettelyn aloittamista. 

 
4.2. Hyvän käytännön mukaisesti suunnitelmia ja ohjelmia koskevan 

ympäristöarvioinnin tulisi vaikuttaa suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen. 
Ympäristövaikutuksiltaan haitallisten elementtien hylkääminen saattaa olla 
helpompaa suunnitelman tai ohjelman ollessa vielä melko vakiintumaton kuin 
sen valmistuttua. Myöhemmässä vaiheessa ympäristöarvioinnista saatetaan 
saada tietoa, mutta sillä ei ole yhtä suurta vaikutusta. Direktiivin 4 artiklan 
1 kohdassa asetetaan viranomaisille selkeä velvoite tehdä ympäristöarviointi 
suunnitelman tai ohjelman valmistelun kuluessa. 

 
4 artiklan 2 ja 3 kohta 
 
(2) Tämän direktiivin vaatimukset on joko sisällytettävä jäsenvaltioiden 
olemassa olevien suunnitelmien ja ohjelmien hyväksymismenettelyihin tai 
otettava osaksi tämän direktiivin noudattamiseksi perustettavia menettelyjä. 
 
(3) Suunnitelmien ja ohjelmien ollessa osa eriasteisten suunnitelmien ja 
ohjelmien kokonaisuutta jäsenvaltioiden on kaksinkertaisen arvioinnin 
välttämiseksi otettava huomioon se, että arviointi tehdään tämän direktiivin 
mukaisesti kokonaisuuden eri tasoilla. Jäsenvaltioiden on muun muassa 
kaksinkertaisen arvioinnin välttämiseksi sovellettava 5 artiklan 2 ja 3 kohtaa. 
 

4.3. Direktiivin 4 artiklan 2 kohdan nojalla ympäristöarviointimenettely on joko 
sisällytettävä jäsenvaltioiden olemassa olevien suunnitelmien ja ohjelmien 
hyväksymismenettelyihin tai otettava osaksi erillistä menettelyä.  

 
4.4. Kun arviointimenettely sisällytetään suunnitelman tai ohjelman olemassa 

olevaan valmisteluprosessiin, SYA-menettely saattaa vaikuttaa suunnitelma- 
tai ohjelmaluonnoksen valmistelumenettelyyn. Tässä tapauksessa 
suunnitelma- tai ohjelmaluonnoksen valmisteluprosessia on mukautettava 
direktiivin vaatimuksia vastaavaksi. Se, minkälaista muutosta tarvitaan, 
määräytyy olemassa olevien menettelyjen mukaan, mutta siihen saattaa liittyä 
esimerkiksi 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yleisön ja 6 artiklan 3 kohdan 
nojalla nimitettävien viranomaisten määritelmän muuttaminen tai 
sisällyttäminen, jotta arviointiprosessin kaikki eri vaiheet saadaan sisällytettyä 
asianmukaisesti suunnitelman tai ohjelman valmisteluun. 
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4.5. Joissakin tapauksissa saattaa olla enemmän kuin yksi suunnitelma tai ohjelma, 

joissa käsitellään samaa yleistä aihetta, mutta eri maantieteellisen alueen osalta 
tai eri laajuudessa. Esimerkiksi maankäyttösuunnitelmissa saatetaan vahvistaa 
koko alueen kehittämistä koskeva visio; lisäksi saattaa olla joukko 
yksityiskohtaisempia alueen eri osia koskevia maankäyttösuunnitelmia, joissa 
esitetään yksityiskohtaisemmin kyseisten alueiden kehityksen suuntaviivat; 
kunnallisella tasolla saattaa olla tätäkin yksityiskohtaisempia suunnitelmia, 
jotka tarjoavat hyvin täsmälliset puitteet alueen kehitykselle. Direktiivin 
4 artiklan 3 kohdalla sekä 5 artiklan 2  ja 3 kohdalla pyritään varmistamaan 
kaksinkertaisen arvioinnin välttäminen tällaisessa tilanteessa.  

 
4.6. Jos suunnitelman tai ohjelman tietyt ominaispiirteet on arvioitu 

suunnitteluprosessin jossain vaiheessa ja suunnitelman tai ohjelman 
myöhemmin tehtävässä arvioinnissa hyödynnetään aiemman arvioinnin 
tuloksia, näiden tulosten on oltava ajantasaisia ja täsmällisiä, jotta niitä 
voidaan käyttää uusissa arvioinneissa. Ne on asetettava kyseessä olevan 
arvioinnin kontekstiin. Jos näitä vaatimuksia ei voida täyttää, myöhemmin 
laadittavassa suunnitelmassa tai ohjelmassa saatetaan vaatia uutta tai 
ajantasaistettua arviointia, vaikka se käsittelee aihetta, josta on myös laadittu 
aiempi suunnitelma tai ohjelma. 

 
4.7. On selvää, että päätös aiemman arvioinnin aineiston käyttämisestä arvioinnin 

tekemisessä riippuu suunnitteluprosessin rakenteesta, suunnitelman tai 
ohjelman sisällöstä sekä ympäristöselostuksen tietojen asianmukaisuudesta ja 
että päätökset on tehtävä tapauskohtaisesti. Niiden yhteydessä on 
varmistettava, että suunnitteluprosessin kunkin osa-alueen kokonaisarvioinnit 
ovat asianmukaisia ja että myöhemmässä vaiheessa hyödynnettävä aiempi 
arviointi asetetaan uuteen kontekstiin ja otetaan samalla tavalla huomioon. 
Jotta selostus muodostaisi itsenäisen asiakirjan, asiaankuuluvat tiedot on 
kerättävä yhteen: ehdotuksen ympäristövaikutusten ymmärtämisen ei pidä 
edellyttää useisiin eri asiakirjoihin perehtymistä. Tapauksen mukaan saattaa 
olla tarpeen laatia aiemmasta aineistosta yhteenveto, viitata siihen tai toistaa 
sen osia. Ei kuitenkaan ole tarpeen toistaa suuria määriä tietoja uudessa 
kontekstissa, johon ne eivät sovellu. 
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5. YMPÄRISTÖSELOSTUS 
 
5.1. Ympäristöselostus on keskeinen osa direktiivin vaatimusten mukaista 

ympäristöarviointia. Se on myös suunnitelman tai ohjelman toteuttamisen 
merkittävien vaikutusten seurannan perusta.  

 
5.2. Ympäristöselostus on tärkeä työkalu ympäristönäkökohtien sisällyttämisessä 

suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun ja hyväksymiseen, koska sillä 
varmistetaan, että niiden todennäköiset merkittävät ympäristövaikutukset 
yksilöidään, kuvataan ja arvioidaan sekä otetaan huomioon prosessissa. 
Ympäristöselostuksen valmistelu ja ympäristönäkökohtien sisällyttäminen 
suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun muodostavat kertautuvan prosessin, 
joka osaltaan edistänee kestäviä ratkaisuja päätöksenteossa. 

 
5.3. Ympäristöselostusta koskevat säännökset on ilmaistu pääasiassa 2 artiklassa 

(määritelmät), 5 artiklassa (ympäristöselostus) ja liitteessä I. Lisäksi 
ympäristöselostuksesta on järjestettävä 6 ja 7 artiklassa tarkoitettu 
kuuleminen; neuvottelujen tulokset on otettava huomioon suunnitelman tai 
ohjelman valmistelussa (8 artikla), ja kun suunnitelma tai ohjelma on 
hyväksytty, sen valmistelua koskevat tiedot on toimitettava saataville 
(9 artikla); ja selostuksen laadun on täytettävä direktiivin vaatimukset 
(12 artikla).  

 
2 artiklan c kohta 
 
Tässä direktiivissä tarkoitetaan:  
– – 
(c) "ympäristöselostuksella" suunnitelmaa tai ohjelmaa koskeviin asiakirjoihin 
kuuluvaa osaa, joka sisältää 5 artiklassa ja liitteessä I vaaditut tiedot. 

 
5.4. Direktiivin 2 artiklan c kohdassa ympäristöselostus määritellään suunnitelmaa 

tai ohjelmaa koskeviin asiakirjoihin kuuluvaksi osaksi, joka sisältää tietyt 
tiedot. Tämä tarkoittaa, että ympäristöselostuksen on oltava johdonmukainen 
teksti tai tekstien joukko. Selostus kannattaa ehkä rakentaa mahdollisimman 
pitkälle liitteessä I käytettyjen otsikkojen ympärille, vaikka direktiivissä ei tätä 
vaaditakaan. Direktiivissä ei määritellä, onko selostus sisällytettävä itse 
suunnitelmaan tai ohjelmaan vai onko sen oltava erillinen asiakirja. Jos 
selostus sisällytetään suunnitelmaan tai ohjelmaan, sen tulee olla selkeästi 
erotettavissa oleva, itsenäinen osa, joka yleisön ja viranomaisten on helppo 
löytää ja hahmottaa. Joka tapauksessa siihen on aina sisällyttävä yleistajuinen 
yhteenveto liitteen I mukaisten otsikkojen alla annetuista tiedoista. 

 
5.5. Ympäristöselostus saattaa monissa tapauksissa olla osa suunnitelmaa tai 

ohjelmaa koskevaa laajempaa arviointia. Se voi esimerkiksi olla osa kestävää 
kehitystä koskevasta arviointiasiakirjasta, joka kattaa myös sosiaaliset ja 
taloudelliset vaikutukset, tai kestävää kehitystä koskeva arviointi voidaan 
sisällyttää suunnitelmaan tai ohjelmaan. Kumpikin malli olisi hyväksyttävä 
tapa noudattaa direktiiviä, kunhan direktiivin vaatimukset täyttyvät kaikilta 
osin. 
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5 artiklan 1 kohta 
 
Jos 3 artiklan 1 kohdan nojalla on tehtävä ympäristöarviointi, on laadittava 
ympäristöselostus, jossa osoitetaan, kuvataan ja arvioidaan suunnitelman tai 
ohjelman toteuttamisen todennäköiset merkittävät ympäristövaikutukset sekä 
suunnitelman tai ohjelman tavoitteet ja maantieteellinen ulottuvuus huomioon 
ottaen kohtuulliset vaihtoehdot. Tätä varten on annettava liitteessä I 
tarkoitetut tiedot. 

 
5.6. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa esitetään ympäristöselostusta koskevat 

perusvaatimukset. Selostuksen tarkoituksena on osoittaa, kuvata ja arvioida 
suunnitelman tai ohjelman todennäköiset merkittävät ympäristövaikutukset ja 
kohtuulliset vaihtoehdot. Liitteessä I on lisää säännöksiä siitä, miten näistä 
vaikutuksista on tiedotettava. Vaihtoehtojen tutkiminen on tärkeä osa 
arviointia, ja direktiivissä vaaditaan laaja-alaisempaa vaikutusten arviointia 
kuin YVA-direktiivissä. Vaihtoehtoja käsitellään jäljempänä 5.11–
5.14 kohdassa. 

 
5.7. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaan ympäristöarviointi on tehtävä 

suunnitelman tai ohjelman valmistelun kuluessa ja ennen sen hyväksymistä tai 
sitä koskevan lainsäädäntömenettelyn aloittamista. Selostuksen valmistelu 
tulee aloittaa mahdollisimman varhain, mielellään samaan aikaan kuin 
suunnitelman tai ohjelman valmistelu. Selostuksen valmistelun tulisi yleensä 
olla saatettu päätökseen, kun selostus toimitetaan 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti viranomaisille ja yleisölle. 

 
5.8. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa ei ilmoiteta yksiselitteisesti, kuka on 

vastuussa ympäristöselostuksen laatimisesta, mutta useissa tapauksissa se on 
suunnitelman tai ohjelman valmistelusta vastaava luonnollinen tai 
oikeushenkilö. 

 
5.9. Sitä, mitä tarkoitetaan suunnitelman tai ohjelman toteuttamisella, ei voida 

määritellä yksiselitteisesti. Se riippuu suurelta osin suunnitelman tai ohjelman 
laadusta. Sellaisten suunnitelmien tai ohjelmien kohdalla, jotka kuuluvat 
direktiivin soveltamisalaan niiden edellytysten puitteissa, jotka on annettu 
3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa (puitteiden vahvistaminen eri alojen 
hankkeille) ja 3 artiklan 4 kohdassa (muut suunnitelmat ja ohjelmat, jotka 
vahvistavat puitteet hankkeille), toteuttaminen voi tarkoittaa muun muassa 
näitä puitteita vastaavien hankkeiden toteuttamista. Koska tällaisten puitteiden 
vaatimukset voidaan kuitenkin täyttää monella eri tavalla, suunnitelman tai 
ohjelman toteuttamisen ei yleensä voida katsoa kattavan pelkästään tiettyjen 
yksittäisten hankkeiden toteuttamista. Joka tapauksessa suunnitelmaan tai 
ohjelmaan saattaa sisältyä osia, jotka eivät liity hankkeeseen, mutta jotka ovat 
tärkeitä sen menestyksen kannalta. Niiden toteuttamiseen liittyvien 
näkökohtien vaikutukset olisi myös sisällytettävä arviointiin. Niiden 
suunnitelmien ja ohjelmien osalta, jotka kuuluvat soveltamisalaan 3 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa esitetyn edellytyksen vuoksi (ne edellyttävät arviointia 
direktiivin 92/43/ETY 6 ja 7 artiklan nojalla), toteuttamista on tarkasteltava 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan kontekstissa, jonka mukaan 
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arviointi on tehtävä alueen suojelutavoitteisiin kohdistuvien vaikutusten 
vuoksi; katso myös edellä oleva 3.33 kohta).  

 
5.10. Suunnitelman tai ohjelman toteuttamiseen saattaa liittyä useita erilaisia 

kysymyksiä ja määräyksiä, ja on huomattava, että arvioinnissa on keskityttävä 
siihen osaan toteuttamista, jolla on todennäköisesti merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Kaikkia toteuttamisen osa-alueita on kuitenkin 
tutkittava, koska yhdessä niillä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia. Sitä, 
toteutuuko suunnitelman tai ohjelman eri osien toteuttaminen käytännössä, ei 
ole tarpeen käsitellä arvioinnissa. 

 
Vaihtoehdot 
 

5.11. Kohtuullisten vaihtoehtojen osoittamista, kuvaamista ja arviointia koskeva 
velvoite on tulkittava direktiivin tavoitteen kontekstissa, joka on varmistaa, 
että suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamisen vaikutukset otetaan huomioon 
niiden valmistelun aikana ennen hyväksymistä.  

 
5.12. Edellyttäessään, että kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköiset merkittävät 

ympäristövaikutukset osoitetaan, kuvataan ja arvioidaan, direktiivissä ei tehdä 
eroa suunnitelma- tai ohjelmaluonnoksen ja vaihtoehtojen arviointia koskevien 
vaatimusten välillä.14 Olennaista on, että suunnitelman tai ohjelman 
todennäköiset merkittävät vaikutukset osoitetaan, kuvataan ja arvioidaan 
vertailukelpoisella tavalla. Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan vaatimukset, jotka 
koskevat selostuksessa esitettävien tietojen laajuutta ja yksityiskohtaisuutta, 
koskeva myös vaihtoehtojen arviointia. Olennaista on, että suunnitelman tai 
ohjelman hyväksymisestä vastaaville viranomaisille tai parlamentille sekä 
kuulluille viranomaisille tai yleisölle annetaan täsmällinen kuva kohtuullisista 
vaihtoehdoista sekä siitä, miksi niitä ei pidetä parhaina vaihtoehtoina. 
Valituista vaihtoehdoista on siis toimitettava liitteessä I tarkoitetut tiedot. 
Niihin sisältyvät muun muassa liitteessä I olevan b kohdan tiedot ympäristön 
nykytilan todennäköisestä kehityksestä, jos suunnitelmaa tai ohjelmaa ei 
toteuteta. Tämä kehitys voi olla erilainen kuin suunnitelman tai ohjelman 
muiden alueiden tai näkökohtien yhteydessä.  

 
5.13. Direktiivin tekstissä ei sanota, mitä ohjelman tai suunnitelman kohtuullisella 

vaihtoehdolla tarkoitetaan. Mahdollisista kohtuullisista vaihtoehdoista 
päätettäessä on ensimmäiseksi otettava huomioon suunnitelman tai ohjelman 
tavoitteet ja maantieteellinen soveltamisala. Tekstissä ei määritellä, 
tarkoitetaanko vaihtoehtoisia suunnitelmia tai ohjelmia vai saman 
suunnitelman tai ohjelman eri vaihtoehtoja. Käytännössä arvioidaan yleensä 
saman suunnitelman eri vaihtoehtoja (esimerkiksi jätehuoltosuunnitelmassa eri 
jätteenkäsittelytavat, tai eri tavat kehittää aluetta tietyn 
maankäyttösuunnitelman puitteissa). Vaihtoehto voi siis olla eri tapa täyttää 
suunnitelman tai ohjelman tavoitteet. Maankäyttösuunnitelmien tai 
kaavoitussuunnitelmien kohdalla ilmeisiä vaihtoehtoja ovat tiettyyn toimintaan 

                                                           
14 Vertaa 5 artiklan 3 kohtaa ja YVA-direktiivin liitettä IV, jossa edellytetään, että hankkeen 

toteuttajan on laadittava pääpiirteinen esitys selvittämistään pääasiallisista 
toimenpidevaihtoehdoista sekä selvitys valintaan johtaneista syistä, ottaen huomioon 
ympäristövaikutukset. 
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tai tiettyyn tarkoitukseen varattujen alueiden eri käyttövaihtoehdot, ja näiden 
toimintojen vaihtoehtoiset alueet. Pitkiä ajanjaksoja kattavien suunnitelmien ja 
ohjelmien, erityisesti erittäin pitkälle tulevaisuuteen ulottuvien suunnitelmien 
ja ohjelmien kohdalla, vaihtoehtoisten skenaarioiden laatiminen on yksi tapa 
tutkia vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Esimerkiksi Tukholman maakunnan 
aluekehityssuunnitelmat on jo pitkään laadittu tällaisen skenaariomallin avulla.  

 
5.14. Valittujen vaihtoehtojen tulisi olla realistisia. Vaihtoehtoja tutkitaan osittain 

siksi, että löydettäisiin tapoja vähentää tai ehkäistä ehdotetun suunnitelman tai 
ohjelman merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Ihannetilanteessa 
lopullinen suunnitelma- tai ohjelmaluonnos on se, joka parhaiten edistää 
1 artiklassa esitettyjä tavoitteita, vaikka direktiivissä ei tätä edellytetäkään. 
Suunnitelma- tai ohjelmaluonnoksen tarkoituksellinen pönkittäminen 
valitsemalla arvioitaviksi vaihtoehdoiksi sellaisia, joilla on paljon enemmän 
haitallisia vaikutuksia, ei vastaa tämän kohdan tarkoitusta. Jotta vaihtoehdot 
olisivat aitoja, niiden täytyy myös kuulua kyseessä olevan viranomaisen 
oikeudelliseen ja maantieteelliseen toimivaltaan. Liitteessä I olevassa 
h kohdassa edellytetään, että käsiteltävien vaihtoehtojen valinnan perusteista 
esitetään yhteenveto.  

 
5 artiklan 2 ja 3 kohta 
 
2. Edellä 1 kohdan mukaisesti laaditussa ympäristöselostuksessa on oltava ne 
tiedot, joita kohtuudella voidaan vaatia, kun otetaan huomioon viimeisimmät 
tiedot ja arviointimenetelmät, suunnitelman tai ohjelman sisältö ja 
yksityiskohtaisuus sekä se, missä vaiheessa se on päätöksentekomenettelyssä 
ja se, missä määrin tiettyjä asioita voidaan arvioida asianmukaisemmin tuon 
menettelyn eri vaiheissa, jotta vältetään kaksinkertainen arviointi. 

 
3. Muilta päätöksentekotasoilta tai yhteisön muun lainsäädännön kautta 
saatuja asiaan vaikuttavia tietoja suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutuksista voidaan käyttää liitteessä I tarkoitettujen tietojen 
antamiseen. 

 
5.15. Näiden kohtien tulkinnan lähtökohtana on vaatimus toimittaa tiedot 

suunnitelman tai ohjelman todennäköisistä merkityksellisistä 
ympäristövaikutuksista. Selostuksessa on oltava tiedot, joita voidaan 
kohtuudella vaatia, ja siinä on otettava huomioon 2 kohdassa mainitut tekijät. 

 
5.16. Viittauksella "suunnitelman tai ohjelman sisältöön ja yksityiskohtaisuuteen" 

tunnustetaan, että laaja-alaista suunnitelmaa tai ohjelmaa koskevassa 
ympäristöselostuksessa ei tarvita hyvin yksityiskohtaisia tietoja ja analyysejä 
(esimerkiksi suunnitelmassa tai ohjelmassa, joka on korkealla tasolla yleiseltä 
tasolta yksityiskohtaiselle tasolle ulottuvassa hierarkiassa); 
yksityiskohtaisempia tietoja sen sijaan edellytetään sellaisten suunnitelmien tai 
ohjelmien kohdalla, jotka itsessään ovat hyvin yksityiskohtaisia. Kansallista 
suunnitelmaa koskevassa ympäristöselostuksessa ei siis ole tarpeen arvioida 
suunnitelman vaikutuksia vaikkapa maan eri jokiin; sen sijaan asemakaavaa 
koskevan ympäristöselostuksen kyllä odotetaan käsittelevän suunnitelman 
vaikutuksia kaupungissa tai sen lähellä sijaitseviin jokiin tai muihin 
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vesistöihin. 
 
5.17. Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa korostetaan, että tietojen keruuta ja 

tuottamista on hyvä järkeistää; siinä säädetään, että muista lähteistä saatavia jo 
olemassa olevia asiaan vaikuttavia tietoja (joihin saattaa sisältyä sekä 
analyysejä että dataa) voidaan käyttää ympäristöselostusta laadittaessa. Tästä 
on selvää hyötyä silloin, kun suunnitelmat ja ohjelmat kuuluvat eritasoisten 
suunnitelmien ja ohjelmien kokonaisuuteen, sekä tapauksissa, joissa 4 artiklan 
3 kohdassa viitataan 5 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamiseen, erityisesti 
kaksinkertaisen arvion välttämiseksi. Tätä kysymystä on käsitelty edellä tämän 
asiakirjan 4.5–4.7 kohdassa. Myös muista päätöksentekojärjestelmistä, kuten 
muiden alojen suunnitelmista tai ohjelmista, tai yhteisön muun lainsäädännön, 
kuten vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY), täytäntöönpanosta saatavia 
tietoja voidaan käyttää.  

 
5 artiklan 4 kohta 
 
Tämän direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia on 
kuultava, kun päätetään ympäristöselostuksessa annettavien tietojen 
laajuudesta ja yksityiskohtaisuudesta 

 
5.18. Direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja asianosaisia 

ympäristöviranomaisia on kuultava päätettäessä ympäristöselostukseen 
sisällytettävien tietojen laajuudesta tai yksityiskohtaisuudesta. Nämä 
viranomaiset saattavat myös osallistua selostuksen valmisteluun koko 
suunnitelman tai ohjelman valmistelu- ja hyväksymisprosessin ajan. 
Lisätietoja löytyy jäljempänä olevasta kuulemista koskevasta luvusta 7. 

 
Liite I 
 

5.19 Liitteessä I määritellään tiedot, jotka ympäristöselostuksessa on annettava. 
Liitteen kymmenessä kohdassa määritellään useita käsiteltäviä aiheita, joista 
jokainen on sisällöltään merkittävä. Kaikkia kohtia on tarkasteltava 5 artiklan 
vaatimusten valossa. Jäsenvaltiot voivat antaa ympäristöselostuksen sisältöä 
koskevia säännöksiä, jotka ovat direktiivin vaatimuksia tiukempia. 
Suunnitelma tai ohjelma voi olla hyvin laaja, ja siinä voidaan käsitellä useita 
erilaisia kysymyksiä, joten on korostettava, että direktiivin nojalla 
toimitettavissa tiedoissa on keskityttävä seikkoihin, jotka liittyvät 
suunnitelman tai ohjelman merkittäviin ympäristövaikutuksiin (5 artikla). 
Liian laaja selvitys vähämerkityksisistä vaikutuksista tai asiaan 
liittymättömistä kysymyksistä haittaa selostuksen luettavuutta ja saattaa johtaa 
siihen, että tärkeitä tietoja ei huomata. 

 
(a) suunnitelman tai ohjelman pääasiallinen sisältö, päätavoitteet ja suhde 
muihin asiaan liittyviin suunnitelmiin ja ohjelmiin. 

 
5.20. Tiedot, jotka koskevat suhdetta muihin asiaan liittyviin suunnitelmiin tai 

ohjelmiin, asettavat suunnitelman tai ohjelman laajempaan kontekstiin: ne 
saattavat esimerkiksi koskea sen asemaa päätöksentekovaiheessa tai sen 
vaikutusta alueen ympäristöolojen muutoksiin verrattuna muihin samaa aluetta 
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koskeviin suunnitelmiin tai ohjelmiin. Asiaan liittyvät suunnitelmat tai 
ohjelmat saattavat näin ollen kuulua eri tasoihin kokonaisuudessa, johon 
varsinainen suunnitelma tai ohjelma kuuluu, tai ne voivat olla muita aloja 
koskevia suunnitelmia tai ohjelmia, jotka vaikuttavat samaan alueeseen tai 
lähialueisiin.  

 
(b) ympäristön nykytilaan liittyvät merkitykselliset näkökohdat ja sen 
todennäköinen kehitys, jos suunnitelmaa tai ohjelmaa ei toteuteta; 

 
(c) ympäristön ominaispiirteet sellaisten alueiden osalta, joihin 
todennäköisesti kohdistuu merkittäviä vaikutuksia; 

 
(d) kaikki suunnitelman tai ohjelman kannalta merkitykselliset olemassa olevat 
ympäristöongelmat, mukaan lukien erityisesti ne ongelmat, jotka koskevat 
alueita, joilla on erityistä ympäristöllistä merkitystä, esimerkiksi direktiivin 
79/409/ETY ja 92/43/ETY mukaisesti nimetyt alueet. 

 
5.21. Edellä olevan b kohdan, c kohdan ja d kohdan vaatimukset saattavat olla 

päällekkäisiä, mutta ne ovat johdonmukaisia ja koskevat ympäristöolojen eri 
aspekteja sillä alueella, jonka suunnitelma tai ohjelma kattaa tai johon sillä on 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Edellä olevassa b kohdassa 
huolenaiheena on ympäristön tila koko sillä alueella, jonka suunnitelma tai 
ohjelma kattaa tai johon sillä on merkittäviä vaikutuksia joko tällä hetkellä 
sekä siinä tapauksessa, että sitä ei toteuteta. Edellä olevan c kohdan nojalla 
tietoja on annettava sellaisista alueista, joihin todennäköisesti kohdistuu 
merkittäviä vaikutuksia, ja näiden tietojen voidaan katsoa täsmentävän 
b kohdan nojalla annettavia tietoja. Edellä olevassa d kohdassa keskitytään 
ympäristöongelmiin, kun taas b kohdan ja c kohdan näkökohdat tai 
ominaispiirteet voivat olla joko ongelmia tai ympäristöarvoja ja -resursseja tai 
ympäristölle edullisia asioita. Koska c kohdan ja d kohdan vaatimukset ovat 
päällekkäisiä, monissa tapauksissa saattaa olla asianmukaista käsitellä niitä 
yhdessä edellyttäen, että kaikki tarvittavat tiedot ovat saatavilla.  

 
5.22. Ympäristön nykytilaan liittyviä merkityksellisiä näkökohtia koskevien 

tietojen, joita b kohdassa edellytetään, avulla on mahdollista ymmärtää, miten 
suunnitelma tai ohjelma saattaa vaikuttaa merkittävästi kyseisen alueen 
ympäristöön. Termi "merkitykselliset näkökohdat" viittaa 
ympäristönäkökohtiin, joilla on merkitystä suunnitelman tai ohjelman 
todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten kannalta. Nämä 
näkökohdat voivat olla luonteeltaan sekä myönteisiä että kielteisiä. Tietojen on 
koskettava ympäristön nykytilaa, minkä vuoksi niiden on oltava 
mahdollisimman ajantasaisia. Kuvaus merkityksellisten näkökohtien 
kehityksestä siinä tilanteessa, että suunnitelmaa tai ohjelmaa ei toteuteta, on 
tärkeää, koska se tarjoaa viitekehyksen suunnitelman tai ohjelman arvioinnille. 
Tämän vaatimuksen voidaan katsoa vastaavan ns. nollavaihtoehtoa, jota usein 
käytetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä. Kehityksen kuvauksen 
tulisi kattaa karkeasti sama ajanjakso kuin suunnitelman tai ohjelman 
ehdotettu toteutusaika. Tässä yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan otettava 
huomioon myös muiden hyväksyttyjen suunnitelmien tai ohjelmien tai 
tehtyjen päätösten vaikutuksia, jotka vaikuttaisivat kyseessä olevaan 
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alueeseen. 
 
5.23. Liitteen c kohdassa keskitytään alueisiin, joilla on arvion kannalta erityistä 

merkitystä, nimittäin alueisiin, joihin suunnitelmalla tai ohjelmalla on 
todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia. Selostukseen on sisällyttävä kuvaus 
näiden alueiden ympäristön ominaispiirteistä. Ympäristön ominaispiirteitä 
voidaan kuvata viittaamalla f kohdassa lueteltuihin ympäristönäkökohtiin. 
Ominaispiirre voi olla esimerkiksi se, että alue on erityisen herkkä 
happamoitumiselle tai että sillä on merkittävää kasvitieteellistä arvoa tai että 
se on tiheään asuttu, ja liikenteen melu vaikuttaa suureen määrään ihmisiä. On 
huomattava, että tällaisia alueita saattaa olla suunnitelman tai ohjelman 
kattaman alueen ulkopuolella. Jos alue sijaitsee lähellä toista jäsenvaltiota tai 
jos vaikutukset ovat luonteeltaan pitkäaikaisia, suunnitelmalla tai ohjelmalla 
saattaa tietysti olla merkittäviä vaikutuksia muihin jäsenvaltioihin. Näissä 
tapauksissa tarvitaan valtioiden välisiä neuvotteluja (katso tämän asiakirjan 
7.24–7.29 kohta). 

 
5.24. Liitteen d kohdassa pyydetään tietoja suunnitelman tai ohjelman kannalta 

merkityksellisistä olemassa olevista ympäristöongelmista. Näiden tietojen 
avulla on tarkoitus arvioida, miten nämä ongelmat vaikuttavat suunnitelmaan 
tai ohjelmaan, tai onko sillä olemassa olevia ympäristöongelmia pahentava tai 
lieventävä vaikutus, vai vaikuttaako se niihin millään tavalla. Merkitys saattaa 
liittyä myös suunnitelman tai ohjelman todennäköisiin merkittäviin 
vaikutuksiin, ja myös vähämerkityksiset vaikutukset saattavat yhdessä 
olemassa olevien ympäristöongelmien kanssa aiheuttaa merkittäviä 
vaikutuksia. Jopa sellaiset suunnitelmassa tai ohjelmassa käsitellyt aiheet, 
joilla ei ole minkäänlaisia ympäristövaikutuksia, saattavat olla 
merkityksellisiä. Ongelmien ei tarvitse olla luonteeltaan merkittäviä, eikä 
niiden tarvitse liittyä nimenomaan tiettyihin alueisiin, kuten esimerkkeinä 
mainittuihin. Alueita, joilla on erityistä ympäristöllistä merkitystä, voivat olla 
ne, joilla on erityisen suuri ympäristöarvo, kuten lintu- ja 
luontotyyppidirektiiveissä nimetyt alueet, mutta niihin voi sisältyä myös 
kansallisen lainsäädännön nojalla nimettyjä alueita.  

 
(e) kansainvälisesti, yhteisön tai jäsenvaltioiden tasolla vahvistetut 
suunnitelman tai ohjelman kannalta merkitykselliset 
ympäristönsuojelutavoitteet ja tapa, jolla mainitut tavoitteet ja 
ympäristönäkökohdat on otettu valmistelussa huomioon. 

 
5.25. Käsiteltäviin ympäristönsuojelutavoitteisiin tulisi kuulua ainakin 

liitteen f kohdassa luetellut kysymykset. Kansainväliset tai yhteisön tavoitteet 
on usein sisällytetty kansallisen, alueellisen ja paikallistason tavoitteisiin, ja ne 
ovat usein tähän tarkoitukseen riittäviä. On huomattava, että tämä kohta 
koskee tavoitteita, jotka ovat suunnitelman tai ohjelman kannalta 
merkityksellisiä, mikä tarkoittaa merkityksellistä sen todennäköisesti 
merkittävien ympäristövaikutusten tai niiden yhteydessä esiin nousevien 
kysymysten kannalta. Näiden tietojen saamisessa saattaa olla apua 5 artiklan 
4 kohdan mukaisesta viranomaisten kuulemisesta. Saksan 
ympäristövaikutusten arviointeja käsittelevä yhdistys on kehittänyt 
kansainvälisen tai yhteisön tason ympäristöä koskevien laatutavoitteiden 
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tietokantaa koskevan prototyypin. Se löytyy osoitteesta: 
 http://www.umweltdatenkatalog.de:8888/envdb/maintopic.jsp 

 
(f) todennäköiset merkittävät ympäristövaikutukset, mukaan lukien vaikutukset 
sellaisiin seikkoihin kuten biologiseen monimuotoisuuteen, väestöön, ihmisten 
terveyteen, eläimistöön, kasvistoon, maaperään, veteen, ilmaan, 
ilmastotekijöihin, aineelliseen omaisuuteen, kulttuuriperintöön 
arkkitehtooninen ja arkeologinen perintö mukaan lukien, maisemaan sekä 
edellä mainittujen tekijöiden välisiin suhteisiin.  

 
Näihin olisi luettava toissijaiset, kertyvät ja yhteisvaikutukset sekä lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja tilapäiset, sekä myönteiset että 
kielteiset vaikutukset. 

 
5.26. Liitteen f kohdan luettelo ei ole tyhjentävä, ja merkityksellisiä seikkoja saattaa 

olla muitakin. Kun tätä luetteloa verrataan muutetun YVA-direktiivin 
luetteloon, huomataan, että siinä mainitaan nimenomaisesti ihmisten terveys, 
biologinen monimuotoisuus ja kulttuuriperintö. Ihmisten terveyttä tulee 
käsitellä muiden f kohdassa mainittujen kysymysten yhteydessä, ja näin ollen 
ympäristöön liittyvät terveysnäkökohdat, kuten altistuminen liikenteen melulle 
tai ilmansaasteille, ovat selvästi tarkasteltavia kohteita. Biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen nojalla on hyväksytty 
suuntaviivat biologista monimuotoisuutta koskevien kysymysten 
sisällyttämistä strategisiin ympäristöarvioihin. Edellä f kohdassa mainittujen 
tekijöiden välisten suhteiden kuvaus on olennaisen tärkeää, koska sen 
perusteella saattaa paljastua muita ja vakavampia merkittäviä vaikutuksia kuin 
ne, jotka käyvät ilmi kutakin yksittäistä tekijää koskevasta erillisestä 
tutkimuksesta. Näin ollen merkittävät vaikutukset ilmaan ja ilmastoon 
liittyviin tekijöihin saattavat aiheuttaa merkittäviä haitallisia vaikutuksia 
kasvistoon, eläimistöön ja biologiseen monimuotoisuuteen. Alaviitteen 
tarkoituksena on korostaa sitä, että tarvitaan laajaa ja kattavaa tietoa tekijöistä 
ja niiden välisistä suhteista (vaikka sitä onkin tarkasteltava 5 artiklan 2 kohdan 
valossa). Myönteisiä vaikutuksia koskeva kuvaus on olennaista, jotta voidaan 
osoittaa suunnitelman tai ohjelman panos ympäristönsuojeluun ja kestävään 
kehitykseen. 

 
(g) suunnitellut toimenpiteet, joilla aiotaan ehkäistä suunnitelman tai 
ohjelman toteuttamisesta ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia, 
vähentää niitä tai poistaa ne mahdollisimman kattavasti. 

 
5.27. Liitteen g kohdan tarkoituksena on varmistaa, että ympäristöselostuksessa 

käsitellään sitä, miten siinä kuvattuja merkittäviä haitallisia vaikutuksia 
voidaan lieventää. Kyseisessä g kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ei 
määritellä tarkemmin, ja ne voivat olla suunnitelmassa tai ohjelmassa 
ehdotettuja tai määriteltyjä toimenpiteitä tai ympäristöselostuksessa 
tarkasteltavia toimenpiteitä. On muistettava, että myös lievennystoimenpiteillä 
saattaa olla haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka on tunnistettava. On myös 
olemassa ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä käytettäviä 
lievennystoimenpiteitä, joista saattaa olla apua suunnitelmia ja ohjelmia 
arvioitaessa.  
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(h) selvitys siitä, miksi käsitellyt vaihtoehdot on valittu, sekä kuvaus siitä, 
miten arviointi on suoritettu, mukaan lukien kaikki vaikeudet (esimerkiksi 
tekniset puutteet tai osaamisen puute), joita on kohdattu vaadittuja tietoja 
koottaessa. 

 
5.28. Vaihtoehtojen valintaa koskevat tiedot ovat olennaisia sen ymmärtämiseksi, 

miksi on arvioitu tietyt vaihtoehdot ja mikä niiden suhde suunnitelma- tai 
ohjelmaluonnokseen on. Arvioinnissa käytettyjen menetelmien kuvauksesta on 
apua arvioitaessa tiedon laatua, tuloksia ja niiden luotettavuutta. Selvitys 
kohdatuista vaikeuksista selventää myös tätä seikkaa. Joissakin tapauksissa on 
hyödyllistä sisällyttää myös tiedot siitä, miten kyseiset ongelmat on ratkaistu. 

 
(i) kuvaus suunnitelluista toimenpiteistä, jotka koskevat seurantaa 10 artiklan 
mukaisesti. 

 
5.29. Direktiivin 10 artiklan mukaan suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamisen 

merkittäviä ympäristövaikutuksia on seurattava, ja koska nämä vaikutukset 
määritellään liitteen f kohdassa, selostukseen tulisi sisältyä kuvaus siitä, miten 
seuranta toteutetaan. Jos on tarkoitus käyttää olemassa olevia 
seurantajärjestelyjä, kuvauksessa on viitattava niihin. Liitteen i kohdan 
vaatimus sekä 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan vaatimus, että suunnitelma tai 
ohjelma hyväksytään, on toimitettava tiedot "seurantaa koskevista 
toimenpiteistä, joista on päätetty", ovat osittain päällekkäiset. On selvää, että 
kattavaa lausuntoa lopullisista seurantatoimista ei voida antaa silloin, kun 
ympäristöselostusta yhä valmistellaan, koska suunnitelman tai ohjelman 
sisällöstä ei ole päätetty, ja joka tapauksessa ympäristöselostuksen sisällön on 
oltava 5 artiklan 2 kohdassa asetettujen perusteiden mukainen. Vastaavasti 
joissakin olosuhteissa seurantajärjestelyjä saattaa olla tarpeen mukauttaa 
suunnitelman tai ohjelman toteuttamisen edetessä. Direktiivissä ei näytä 
olevan mitään, joka estäisi toimimasta näin sopivissa tapauksissa. 

 
(j) yleistajuinen yhteenveto edellä mainituista tiedoista. 

 
5.30. Liitteen j kohdassa vaaditun yleistajuisen yhteenvedon päämääränä on 

varmistaa, että ympäristöselostuksen keskeiset näkökohdat ja tulokset 
saatetaan yleisön sekä päättäjien saataville helposti ymmärrettävässä 
muodossa. Yhteenveto voi olla osa selostusta, mutta saattaa myös olla hyvä 
julkaista se erillisenä asiakirjana laajan jakelun varmistamiseksi. Yleinen 
yhteenvetotaulukko saattaa auttaa antamaan yleiskuvan tuloksista. 



 33

 
6. YMPÄRISTÖSELOSTUKSEN LAATU 
 
6.1. Käytännön kokemukset YVA-direktiivistä (joka ei sisällä erityisiä laatua 

koskevia vaatimuksia) ovat osoittaneet, että ympäristöarviointiin sisältyvät 
tiedot ovat toisinaan puutteellisia. SYA-direktiiviä valmisteltaessa oli huoli 
siitä, että myös tässä tapauksessa ympäristöselostukset saattaisivat olla 
epätäydellisiä tai siten laadittuja, että menettelyä ei ole noudatettu 
asianmukaisesti.  

 
6.2. Päämääränä on varmistaa, että ympäristöselostuksen sisältämät tiedot ovat 

täydellisiä ja luotettavia (5 artiklassa esitettyjen lisäehtojen mukaisesti) ja 
direktiivin tarkoituksiin riittäviä. Aihetta koskevassa erityissäännöksessä 
korostetaan erityisesti ympäristöselostuksen merkitystä ja direktiivin 5 artiklan 
asianmukaista soveltamista. 

 
12 artiklan 2 kohta 
 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ympäristöselostusten laatu täyttää 
tämän direktiivin vaatimukset, ja ilmoitettava komissiolle kaikista näiden 
selostusten laatua koskevista toimenpiteistään. 

 
6.3. Direktiivissä ei täsmennetä, mitä tarkoittaa, että laatu täyttää tämän 

direktiivin vaatimukset. Direktiivissä määritellään kuitenkin sekä SYA-
prosessi että ympäristöselostus, joten laatuvaatimukset täyttynevät, jos 
direktiivin säännösten siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön ja niiden 
täytäntöönpano toteutetaan asianmukaisesti. Direktiivissä ei määritellä 
lisätoimia, joilla varmistetaan laatua koskevien vaatimusten täyttyminen.  

 
6.4. Useimmissa tapauksissa yksittäisen viranomaisen on päätettävä ennen 

suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä, täyttääkö ympäristöselostus 
direktiivin vaatimukset, ja jos ei täytä, mihin toimiin on ryhdyttävä puutteiden 
korjaamiseksi. Tämä saattaa merkitä ympäristöselostuksen muuttamista tai 
täydentämistä tai jopa SYA-menettelyn suorittamista kokonaan tai osittain 
uudestaan. Laatua koskevia vaatimuksia määritellessään suunnitelmasta tai 
ohjelmasta vastaavien viranomaisten on otettava tarkoin huomioon direktiivin 
5 artiklassa ja liitteessä I asetetut vaatimukset. Niiden on myös otettava tarkoin 
huomioon 6 artiklan mukaisen ympäristöviranomaisten ja yleisön kuulemisen 
tulokset. Niiden on pidettävä mielessään, että puutteellinen selostus saattaa 
asettaa kyseenalaiseen valoon kaikkien siihen perustuvien toimien tai 
päätösten pätevyyden. 

 
6.5. Jos direktiivin menettely- ja sisältövaatimusten täytäntöönpano ja 

soveltaminen on asianmukaista, niitä voidaan pitää "vähimmäisvaatimuksina", 
joilla varmistetaan ympäristöselostusten laatu. Jäsenvaltiot saavat itse päättää, 
toteuttavatko ne lisätoimia, ja jos toteuttavat, mitä niiden tulisi olla. 
Mahdollisia malleja on erilaisia.15 Monet YVA-menettelyssä käytetyt toimet 
saattavat olla riittäviä ja soveltuvia SYA-direktiivin tarkoituksiin. 
Esimerkkeinä mainittakoon riippumattomat arvioinnit (kuten arviointipaneeli 

                                                           
15 Yhteenveto aiheesta: katso myös lähdeluettelossa mainittu "Royal Haskoning". 
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tai hallituksen komitea, joka antaa neuvoja ympäristöselostusten laadusta); 
suuntaviivat, joissa kuvataan menettely- ja sisältövaatimuksia, joita 
suunnitteluviranomaisen on noudatettava; riippumaton elin (jota käytetään 
määriteltäessä ympäristöselostuksen yksityiskohtaisuutta ja sisältöä); tai 
lähtökohtana voivat olla ainoastaan valituksen tekijöiden tuomioistuimille 
esittämät vetoomukset.  

 
6.6. Sen lisäksi että varmistetaan, että kaikki SYA-prosessin menettelyvaiheet aina 

ympäristöselostukseen asti ovat riittävän laadukkaita, koko prosessin laatu 
voidaan pyrkiä varmistamaan myös muilla menetelmillä. Tähän voidaan 
pyrkiä muun muassa tarkistuslistoilla, joista näkyy selvästi, onko menettelyn 
kaikki vaiheet käyty läpi asianmukaisesti; tai pidemmälle kehitetyillä, 
tietokoneistetuilla malleilla, joiden avulla on mahdollista vertailla 
ympäristöselostuksen yksittäisten osien ja koko selostuksen laatua. 

 
6.7. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista ympäristöselostusten 

laatua koskevista toimenpiteistä. Tällä säännöksellä pyritään muun muassa 
kokoamaan tietoja jäsenvaltioiden kokemuksista, jotta jäsenvaltioiden kesken 
voidaan jakaa tietoa esimerkiksi innovatiivisista lähestymistavoista. Vaikka 
nämä toimenpiteet menisivät direktiivin velvoitteita pidemmälle, levittämällä 
niitä mahdollisimman laajalle on mahdollista parantaa menettelyjä kaikkialla 
yhteisössä. 
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7. KUULEMINEN 
 
7.1. Direktiivin kuulemista koskevat säännökset velvoittavat jäsenvaltioita 

antamaan tietyille viranomaisille ja yleisön edustajille mahdollisuuden ilmaista 
kantansa ympäristöselostuksesta sekä suunnitelma- tai ohjelmaluonnoksesta. 
Yksi kuulemisen tarkoituksista on parantaa suunnitelmaa tai ohjelmaa 
koskevien päätösten tekemisestä vastaavien tahojen saatavilla olevien tietojen 
laatua. Kuulemisessa saattaa joskus nousta esiin tärkeää uutta tietoa, joka 
johtaa merkittäviin muutoksiin suunnitelmassa tai ohjelmassa ja sitä kautta sen 
todennäköisesti merkittävissä ympäristövaikutuksissa. Jos näin on, saattaa olla 
tarpeen harkita selostuksen ajantasaistamista ja, jos muutokset sitä 
edellyttävät, uutta kuulemista. Keskeiset kuulemista koskevat vaatimukset on 
annettu 6 artiklassa, mutta asiaa käsitellään myös monissa muissa artikloissa. 
Tässä luvussa niitä käsitellään seuraavassa järjestyksessä. Ensin tarkastellaan 
asiaa koskevia määritelmiä, sen jälkeen sitä, kuka kuulemiseen osallistuu; 
mikä kuulemisen aiheen tulee olla; joitakin asiaan liittyviä 
menettelysäännöksiä; valtioiden välisiä kysymyksiä; ja lopulta suunnitelmaa 
tai ohjelmaa koskevaa päätöstä. 

 
7.2. Taulukossa 1 on yhteenveto direktiivin tietoja ja kuulemista koskevista 

vaatimuksista. 
 
 
Taulukko 1: SYA:n vaihe 
  

Kuulemista koskevat 
vaatimukset 
Kotimaiset tapaukset  

Lisävaatimukset valtioiden 
välisissä tapauksissa 
 

Sen määritteleminen, onko 
suunnitelmasta tai ohjelmasta 
tehtävä ympäristövaikutusten 
arviointi 
 
 

Viranomaisten kuuleminen 
(3 artiklan 6 kohta) 
Tietojen tuominen yleisön 
saataville (3 artiklan 7 kohta) 

 

Päätös arvion laajuudesta ja 
yksityiskohtaisuudesta 
 

Viranomaisten kuuleminen 
(5 artiklan 4 kohta) 

 

Ympäristöselostus ja 
suunnitelma- tai 
ohjelmaluonnos 

Tietojen tuominen yleisön 
saataville (6 artiklan 1 kohta) 
Viranomaisten kuuleminen 
(6 artiklan 2 kohta) 
Asianosaisen yleisön kuuleminen  
(6 artiklan 2 kohta) 

Niiden jäsenvaltioiden 
viranomaisten kuuleminen, 
joille todennäköisesti 
aiheutuu vaikutuksia 
(7 artiklan 2 kohta) 
Asianosaisen yleisön 
kuuleminen siinä 
jäsenvaltiossa, jolle 
todennäköisesti aiheutuu 
vaikutuksia (7 artiklan 
2 kohta 
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Suunnitelman tai ohjelman 
valmistelun kuluessa 

Ympäristöselostuksen ja 6 artiklan 
(8 artiklan) mukaisen mielipiteen 
ilmaisemisen huomioon ottaminen 

Valtioiden välisten 
neuvottelujen tulosten 
huomioon ottaminen 
(8 artikla) 

Suunnitelman tai ohjelman 
hyväksymisen jälkeen: 
9 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukainen 
lausunto, seurantaa koskevat 
toimenpiteet 

Tietojen tuominen viranomaisten 
saataville (9 artiklan 1 kohta) 
Tietojen tuominen yleisön 
saataville (9 artiklan 1 kohta) 

Tietojen tuominen 
neuvotteluosapuolena olleen 
jäsenvaltion saataville 
(9 artiklan 1 kohta) 

 



 37

 
7.3. Yleisön osallistumista päätöksentekoon käsitellään myös Yhdistyneiden 

Kansakuntien talouskomission tiedon saantia, kansalaisten 
osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta 
ympäristöasioissa koskevassa yleissopimuksessa (Århusin yleissopimuksessa). 
Yleissopimuksen 7 artikla sisältää säännöksiä yleisön osallistumisesta 
ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun. Sen 
määräykset on sisällytetty SYA-direktiiviin siltä osin, kuin ne koskevat 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia suunnitelmia ja ohjelmia.16  

 
2 artiklan b kohta 
 
"ympäristöarvioinnilla" 4–9 artiklan mukaista ympäristöselostuksen 
laatimista, kuulemisten järjestämistä, ympäristöselostuksen ja kuulemisten 
tulosten huomioon ottamista päätöksenteossa sekä päätöksestä tiedottamista.  

 
7.4. Tässä määritelmässä ilmaistaan selvästi, että kuuleminen on erottamaton osa 

arviointia. Lisäksi kuulemisen tulokset on otettava huomioon päätöstä 
tehtäessä. Jos kumpi tahansa näistä elementeistä puuttuu, 
ympäristövaikutusten arviointi ei täytä direktiivin vaatimuksia. Tämä korostaa 
arviointiin sisältyvän kuulemisen merkitystä. 

 
2 artiklan d kohta 
 
"yleisöllä" yhtä tai useampaan luonnollista tai oikeushenkilöä sekä 
kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti näiden yhteenliittymiä, 
järjestöjä tai ryhmiä. 

 
7.5. Yleisön määritelmä vastaa Århusin yleissopimuksessa käytettyä määritelmää. 

Sillä viitataan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin. 
Kysymystä siitä, onko tietty yleisön jäsen sellainen, johon päätöksenteko 
vaikuttaa tai jota se koskee, käsitellään 6 artiklan yhteydessä. 

 
7.6. Monissa tapauksissa luonnollisten tai oikeushenkilöiden yhteenliittymä, 

järjestö tai ryhmä itsessään on oikeushenkilö, ja kuuluu suoraan määritelmän 
soveltamisalaan. Ilmaisun tulee siksi tulkita merkitsevän, että ne 
yhteenliittymät, järjestöt tai ryhmät, jotka eivät ole oikeushenkilöitä (muun 
muassa valtioista riippumattomat järjestöt) saattavat, jos kansallinen 
oikeudellinen kehys sen sallii, myös muodostaa direktiivissä tarkoitetun 
"yleisön". Direktiivin 6 artiklan 2 kohdassa sekä 6 artiklan 4 kohdassa 
määritellään selkeästi yhteenliittymien, järjestöjen tai ryhmien rooli.  

                                                           
16  Direktiivissä 2003/35/EY sovelletaan Århusin yleissopimusta tiettyihin suunnitelmiin ja ohjelmiin, jotka 

eivät kuulu SYA-direktiivin soveltamisalaan.  
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6 artiklan 1 kohta 
 
Suunnitelma- tai ohjelmaluonnos ja 5 artiklan mukaisesti laadittu 
ympäristöselostus on saatettava 3 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten sekä 
yleisön saataville. 

 
7.7. Tämä artikla on lähtökohta ehdotettua suunnitelmaa tai ohjelmaa koskevalle 

kuulemiselle ja kaikille muille sitä koskeville julkisille keskusteluille. 
Suunnitelma- tai ohjelmaluonnos on saatettava yleisön saataville ("yleisön" 
määritelmä on annettu 2 artiklan d kohdassa). Kuitenkin vain 6 artiklan 
4 kohdan nojalla määritellylle yleisölle annetaan oikeus ilmaista mielipiteensä 
näistä asiakirjoista. Se, onko tämä yleisö eri tilanteissa sama vai eri, riippuu 
kyseessä olevasta suunnitelmasta tai ohjelmasta ja kansallisesta 
lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä. 

 
7.8. Direktiivissä ei määritellä menettelyjä, joilla tiedot on saatettava saataville, 

mutta niden täytyy olla asianmukaisia, jotta viranomaiset ja yleisö voivat 
ilmaista niistä mielipiteensä 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tarvitaan 
asianmukaisia julkaisujärjestelyjä, ja tietojen tulee olla helposti saatavissa. 
Direktiivin 7 artiklan ja Århusin yleissopimuksen 6 artiklan 3 kohdan 
mukainen tulkinta viittaisi siihen, että tehokas tiedottaminen joko julkisella 
tiedotteella tai tarvittaessa erillisillä ilmoituksilla on sopiva tapa. Tämä koskee 
myös 3 artiklan 7 kohdan ja 9 artiklan 1 kohdan nojalla saataville saatettavia 
tietoja. Lisäksi saattaa olla tarpeen, että ehdotusta vastustaneille yleisön 
jäsenille ilmoitetaan päätöksestä erikseen (mikä on normaali käytäntö 
joissakin jäsenvaltioissa).  

 
6 artiklan 2 kohta 
 
Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille ja 4 kohdassa 
tarkoitetulle yleisölle on annettava hyvissä ajoin todellinen mahdollisuus 
esittää asianmukaisen ajan kuluessa mielipiteensä suunnitelma- tai 
ohjelmaluonnoksesta sekä siihen liitetystä ympäristöselostuksesta ennen 
suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä tai sitä koskevan 
lainsäädäntömenettelyn aloittamista. 

 
7.9. "Asianmukaisen ajan kuluessa" on määriteltävä lainsäädännössä. 

Jäsenvaltiot voivat määritellä sen vapaasti, kunhan täytetään vaatimus, jonka 
mukaan on annettava "hyvissä ajoin todellinen mahdollisuus" mielipiteen 
ilmaisemiseen. YVA-direktiivistä ja muista kuulemismenettelyistä saaduista 
kokemuksista jäsenvaltiot saavat tietoa siitä, kuinka pitkä aika on tarpeen.  

 
7.10. Erilaisten suunnitelmien tai ohjelmien kohdalla asianmukainen aika saattaa 

olla erilainen, mutta on huolehdittava siitä, että pitkiä, monimutkaisia, 
runsassisältöisiä tai laaja-alaisia suunnitelmia tai ohjelmia koskevien 
mielipiteiden asianmukaiseen kypsyttelyyn ja laatimiseen on riittävästi aikaa. 
Riittävä aika on varattava myös siihen, että suunnitteluviranomainen ottaa 
nämä näkemykset huomioon ennen suunnitelmasta tai ohjelmasta päättämistä. 
Joskus saatetaan esittää lisätietoja koskevia pyyntöjä, ja kuulemiselle varatussa 
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ajassa on otettava huomioon myös aika, jonka asiasta vastaava viranomainen 
tarvitsee vastaamiseen. 
 
6 artiklan 3 kohta 
 
Jäsenvaltioiden on nimettävä ne asiassa kuultavat viranomaiset, joita 
suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamisesta aiheutuvat ympäristövaikutukset 
todennäköisesti koskevat sen vuoksi, että ne vastaavat erityisesti 
ympäristöasioista. 

 
7.11. Tässä artiklassa viranomaisilla tarkoitetaan virallisia valtion tai julkisen 

sektorin viranomaisia, joita koskevat hallinnolliset tai oikeudelliset 
vaatimukset (katso myös huomautus edellä olevassa 3.12–3.13 kohdassa). Ne 
saattavat olla (kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason) 
ympäristötarkastuselimiä, julkisia tehtäviä hoitavia ympäristötutkimuslaitoksia 
tai hallinnollisia yksikköjä, joihin kyseessä olevan suunnitelman tai ohjelman 
toteuttamisen vaikutukset koskevat tai joilla on niitä koskevaa 
asiantuntemusta. 

 
7.12. Ilmaisu "ne vastaavat erityisesti ympäristöasioista" viittaa viranomaisten 

vastuualueisiin (esimerkiksi ympäristön laadun seuranta, alueiden tai 
toimintojen tarkastukset, tutkimusten toteuttaminen).17  

 
7.13. Viranomaisten 6 artiklan 3 kohdan mukainen nimeäminen voidaan tehdä 

tavanomaisesti sisällyttämällä määritelmä direktiivin 
täytäntöönpanosäädökseen. Esimerkiksi kansallinen ympäristötarkastuselin 
voidaan nimetä viranomaiseksi, jota kuullaan kaikissa tapauksissa tai tietyissä 
määritellyissä tapaustyypeissä. On toki mahdollista määritellä tällaista yleistä 
nimeämistä koskevia poikkeuksia.  

 
7.14. Viranomaiset voidaan myös nimetä tapauskohtaisesti olettaen, että 

täytäntöönpanolainsäädäntö sallii tämäntyyppisen nimeämisen. Se, miten tämä 
tarkalleen ottaen tehdään, riippuu kansallisesta lainsäädäntöjärjestelmästä. 
Yksi tapa voi olla se, että tässä artiklassa tarkoitetuiksi viranomaisiksi 
nimetään täytäntöönpanolainsäädännössä useita viranomaisia. Ne saattavat 
olla ympäristötarkastuselimiä tai alueellisia hallinnollisia yksikköjä, joita 
tiettyjen suunnitelmien tai ohjelmien sisältö erityisesti koskee. 
Tapauskohtaisessa lähestymistavassa suunnitteluviranomainen saattaa tämän 
jälkeen ilmoittaa, mitä viranomaista kussakin tapauksessa kuullaan kunkin 
suunnitelman tai ohjelman mukaan.  

 
7.15. Jäsenvaltiot saattavat myös päättää nimetä viranomaisia, joilla on ympäristöä 

koskevia yleisen tason vastuualueita, esimerkiksi "lähialueiden 
paikallisviranomaisia". Tämäntyyppinen nimeäminen tarkoittaa niiden 
paikallisviranomaisten kuulemista, joita kyseinen suunnitelma tai ohjelma 
koskee ilman, että on tarpeen kuulla maan kaikkia paikallisviranomaisia 
suunnitelmista tai ohjelmista, joista suurin osa ei koske niitä. Tämä esimerkki 

                                                           
17      Sanalla "viranomaiset" ei tässä tarkoiteta tunnustettuja (yksittäisiä) asiantuntijoita, kuten 

arvostettuja tutkijoita – vaikka tällaisia henkilöitä saattaakin olla julkisten viranomaisten 
palveluksessa. 
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näyttää olevan yleisen tai tapauskohtaisen nimeämistavan välimuoto. 
 

6 artiklan 4 kohta 
 
Jäsenvaltioiden on määritettävä – – , mukaan lukien yleisö, joihin tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluva päätöksenteko vaikuttaa tai 
todennäköisesti vaikuttaa tai joita se koskee, mukaan lukien asiaankuuluvat 
valtioista riippumattomat järjestöt, kuten ympäristönsuojelua edistävät tai 
muut kyseeseen tulevat järjestöt. 

 
7.16. Yleisö, johon tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluva päätöksenteko 

vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa tai jota se koskee, voidaan 
määritellä yleisön tavanomaisen määritelmän alajoukoksi. ("Yleisön" 
määritelmän osalta katso tämän asiakirjan 7.5–7.6 kohta.) Tämä säännös 
edellyttää, että jäsenvaltioiden on määriteltävä tämä alajoukko, jolle annetaan 
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä suunnitelma- tai ohjelmaluonnoksesta ja 
ympäristöselostuksesta (6 artiklan 2 kohdan mukaisesti). 
Määrittelyvelvoitteeseen liittyy kuitenkin ehtoja. Nimettyyn yleisöön täytyy 
kuulua yleisö, johon suunnitelma tai ohjelma vaikuttaa tai todennäköisesti 
vaikuttaa tai jota se koskee. Siihen on sisällyttävä asiaan kuuluvat valtioista 
riippumattomat järjestöt ja muut kyseessä olevat järjestöt (katso jäljempänä). 
Yleisön määritelmän ei tarvitse olla eri suunnitelmissa tai ohjelmissa sama. 
Joissakin tilanteissa, esimerkiksi maanlaajuisen suunnitelman tai ohjelman 
tapauksessa, yleisö, jota asia koskee tai johon se vaikuttaa, saattaa olla hyvin 
lähellä tavanomaista yleisön määritelmää, ja määrittelyssä on otettava tämä 
huomioon.  

 
7.17. Asiaan kuuluvat valtioista riippumattomat järjestöt katsotaan 

määritelmässä osaksi sitä yleisöä, johon tiettyä arvioitavaa suunnitelmaa tai 
ohjelmaa koskeva päätöksenteko todennäköisesti vaikuttaa tai jota se koskee. 
Valtiista riippumattomat järjestöt saattavat vaihdella toimialan mukaan. Jotkin 
esimerkiksi toimivat aktiivisemmin kansallisella tasolla ja jotkin alueellisella 
tai paikallisella tasolla tai erityiskysymyksissä, kuten luonnon tai jätehuollon 
parissa. Määritellessään asiaan kuuluvia valtioista riippumattomia järjestöjä 
6 artiklan 4 kohdan nojalla jäsenvaltiot voivat sovittaa määritelmän kunkin 
suunnitelman tai ohjelman luonteen ja sisällön mukaan ja valtioista 
riippumattomien järjestöjen etujen mukaan. Valtioista riippumattomat 
järjestöt, joiden toiminta koskee ainoastaan paikallisista asioista, on 
sisällytettävä määritelmään, vaikka suunnitelmat tai ohjelmat koskisivat 
kaukaisia alueita, jos on selvää, että kyseiset suunnitelmat tai ohjelmat 
vaikuttavat niiden etuihin.  

 
6 artiklan 5 kohta 
 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä viranomaisille ja yleisölle tiedottamista ja 
näiden kuulemista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt. 

 
7.18. Viranomaisille ja yleisölle tiedottamista ja niiden kuulemista koskevien 

yksityiskohtaisten järjestelyjen määrittely jää jäsenvaltioiden harkintavaltaan. 
Direktiivin täytäntöönpanolainsäädännössä on määriteltävä kehys tällaisille 
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järjestelyille.  
 
7.19. Toisin kuin YVA-direktiivissä, direktiivissä 2001/42/EY ei määritellä mitään 

kuulemismenettelyä koskevia yksityiskohtia (esimerkiksi paikkoja, joissa 
kuuleminen tapahtuu, tai tiedottamistapaa). Samoin kuin YVA-direktiivissä, 
näillä järjestelyillä voidaan esimerkiksi määritellä paikat, joissa kuulemisia 
voidaan suorittaa, tapa, jolla yleisölle tiedotetaan, tai tapa, jolla huomautuksia 
voidaan esittää. Jäsenvaltioilla on myös mahdollisuus kokeilla uudenaikaisia 
kuulemismenettelyjä, kuten Internet-pohjaisia keskusteluja, olettaen, etteivät 
järjestelyt luonteensa vuoksi rajaa joitakin yleisön osia ulkopuolelle. 

 
7.20. Yleisön kuulemiseen on monia eri tapoja ja tekniikoita. Niitä ovat 

suunnitelmaluonnoksia koskevien kirjallisten huomautusten pyytäminen, 
julkiset kuulemiset, ohjausryhmät, kohderyhmät, neuvoa-antavat komiteat tai 
haastattelut.18 On tärkeää valita kullekin suunnitelmalle tai ohjelmalle 
parhaiten soveltuva kuulemistapa. 

 
3 artiklan 6 kohta 
 
[Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien suunnitelmien ja ohjelmien määrittelyn 
yhteydessä] tapauskohtaisessa tarkastelussa sekä suunnitelma- ja 
ohjelmatyyppien määrittelyssä on kuultava 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
viranomaisia. 

 
7.21. Ennen kuin tehdään 3 artiklan mukainen päätös siitä, onko strateginen 

ympäristöarviointi tehtävä, on kuultava asiaan kuuluvia viranomaisia. 
Käytettäessä tapauskohtaista lähestymistapaa tämä kuuleminen on 
järjestettävä kussakin tapauksessa erikseen.  

 
3 artiklan 7 kohta 
 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lopputulokset, joihin on 5 kohdan 
nojalla päädytty [direktiivin soveltamisalaan kuuluvien suunnitelmien ja 
ohjelmien määrittelyn yhteydessä], ovat yleisön saatavilla, mukaan lukien 
perusteet, joiden vuoksi 4–9 artiklan mukaista ympäristöarviointia ei ole 
vaadittu. 

 
7.22. Päätöksestä siitä, onko 3 artiklan 5 kohdan mukainen ympäristöarviointi 

tehtävä, on tiedotettava, ja jos arviointia ei vaadita, on erityinen velvoite tuoda 
tätä koskevat perustelut yleisön saataville. Tiedottaessaan näistä 
lopputuloksista viranomaisten on hyvä ilmoittaa, miten liitteen II perusteet on 
otettu huomioon. 

 
5 artiklan 4 kohta 
 

                                                           
18      Kuulemista, tekniikoita ja tutkimuksia koskevan yhteenvedon osalta katso myös lähdeluettelossa 

mainittu "Environmental Resource Management". 
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Tämän direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia on 
kuultava, kun päätetään ympäristöselostuksessa annettavien tietojen 
laajuudesta ja yksityiskohtaisuudesta. 

 
7.23. Tässä säännöksessä asetetaan vaatimukset, jotka koskevat 

ympäristöarviointimenettelyyn sisältyvää ympäristöselostuksen sisällön 
määrittelyä. YVA-direktiiviin ei sisälly vaatimusta, jonka mukaan 
viranomaiset olisi otettava mukaan YVA-menettelyn tähän vaiheeseen. 
Sellainen on sisällytetty direktiiviin 2001/42/EY tarkoituksena parantaa 
ympäristöselostusten laatua. Yksi ympäristöselostuksen sisällön määrittelyn 
tavoitteista on poistaa syyt epäillä arviointiprosessiin myöhemmissä vaiheissa 
sitä, onko selostuksessa käsitelty oikeita aiheita ja sopivan yksityiskohtaisesti.  
 
7 artiklan 1 kohta 
 
Jos jäsenvaltio katsoo, että sen aluetta koskevan, valmisteilla olevan 
suunnitelman tai ohjelman toteuttamisella on todennäköisesti merkittäviä 
vaikutuksia toisen jäsenvaltion ympäristöön, tai jos jäsenvaltio, jolle 
todennäköisesti aiheutuu merkittäviä ympäristövaikutuksia, sitä pyytää, on sen 
jäsenvaltion, jonka alueella suunnitelma tai ohjelma on valmisteilla, 
toimitettava tälle toiselle jäsenvaltiolle jäljennös suunnitelma- tai 
ohjelmaluonnoksesta ja asiaankuuluvasta ympäristöselostuksesta ennen 
suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä tai sitä koskevan 
lainsäädäntömenettelyn aloittamista. 

 
7.24. Direktiivin 7 artiklassa säädetään sellaisia suunnitelmia tai ohjelmia 

koskevasta kuulemisesta, joilla on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia 
toisten jäsenvaltioiden ympäristöön. Tämän kysymyksen osalta direktiivissä 
noudatetaan Yhdistyneiden Kansakuntien talouskomission valtioiden rajat 
ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevaa yleissopimusta (Espoon 
yleissopimusta).  

 
7.25. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niillä on voimassa olevat säännökset, 

joiden avulla ne voivat yksilöidä, millä suunnitelmilla tai ohjelmilla tosiaankin 
on todennäköisesti rajat ylittäviä vaikutuksia. 

 
7 artiklan 2 kohta 
 
Jos jäsenvaltiolle on 1 kohdan mukaisesti lähetetty jäljennös suunnitelma- tai 
ohjelmaluonnoksesta sekä ympäristöselostuksesta, sen on ilmoitettava toiselle 
jäsenvaltiolle, haluaako se neuvotella asiasta ennen suunnitelman tai 
ohjelman hyväksymistä tai sitä koskevan lainsäädäntömenettelyn aloittamista. 
Jos se ilmoittaa haluavansa neuvotella asiasta, asianomaisten jäsenvaltioiden 
on aloitettava neuvottelut suunnitelman tai ohjelman toteuttamisen 
aiheuttamista todennäköisistä rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista ja 
tällaisten vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi suunnitelluista 
toimenpiteistä.  

 
Jos tällaisia neuvotteluja käydään, asianomaisten jäsenvaltioiden on sovittava 
yksityiskohtaisista järjestelyistä sen varmistamiseksi, että 6 artiklan 3 
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kohdassa tarkoitetuille viranomaisille ja 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulle 
yleisölle siinä jäsenvaltiossa, johon kohdistuu todennäköisesti merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, ilmoitetaan asiasta ja annetaan tilaisuus esittää 
mielipiteensä kohtuullisessa ajassa. 

 
7.26. Kun valtioiden välisen mekanismin edellytykset täyttyvät, asianosaisten 

jäsenvaltioiden on sovittava yksityiskohtaisista järjestelyistä, joilla 
varmistetaan yleisön ja ympäristöviranomaisten tarvittava kuuleminen siinä 
jäsenvaltiossa, johon vaikutukset kohdistuvat. Nämä järjestelyt voidaan hoitaa 
Espoon yleissopimuksen nojalla tehtyjen kahdenvälisten sopimusten 
puitteissa, jos niihin on tehty asianmukaiset muutokset suunnitelmien tai 
ohjelmien sisällyttämiseksi niihin. Tarvittaessa voidaan sopia monenvälisistä 
järjestelyistä. 

 
7 artiklan 3 kohta 
 
Jos jäsenvaltioiden on aloitettava neuvottelut tämän artiklan mukaisesti, 
niiden on neuvottelujen alkaessa sovittava kohtuullisesta 
neuvotteluaikataulusta. 

 
7.27. Direktiivissä edellytetään, että valtioiden välisissä tapauksissa on varattava 

kohtuullinen neuvotteluaikataulu. Verrattuna tapauksiin, jotka eivät ole 
valtioiden välisiä, aikataulun täytyy olla riittävä, jotta ehditään luoda yhteys 
jäsenvaltioiden välille, yksilöidä sen valtion julkiset tai 
ympäristöviranomaiset, jota asia koskee, ja kuulla niitä, ja jotta 
alkuperävaltion asiaan kuuluvat viranomaiset ehtivät ottaa huomioon 
tuloksena saatavat huomautukset. Käytännön kysymykset, kuten käännösten 
laatimisen tarve, saattavat myös pidentää prosessia. 

 
7.28. Direktiivissä sallitaan se, että valtioiden välisissä tapauksissa laaditaan 

tilapäisiä järjestelyjä. Ne voivat olla kussakin tapauksessa erilaisia. Tästä voi 
olla apua, kun jäsenvaltio, johon vaikutukset kohdistuvat, haluaa nimetä eri 
suunnitelmien ja ohjelmien kohdalla kuultaviksi eri viranomaisia tai eri 
yleisön osia. 

 
7.29. On myös mahdollista sopia kahdenvälisten neuvottelujen yleisistä puitteista ja 

jättää yksityiskohtaiset järjestelyt tapauskohtaisesti ratkaistaviksi. Tämä 
saattaa olla käytännöllinen ratkaisu silloin, kun asiaan liittyy useita sen 
jäsenvaltion alueita, johon vaikutukset kohdistuvat. 

 
 8 artikla 
 

Tämän direktiivin 5 artiklan mukaisesti laadittu ympäristöselostus, 6 artiklan 
mukaisesti esitetyt mielipiteet ja 7 artiklan mukaisesti käytyjen valtioiden 
välisten neuvottelujen tulokset on otettava huomioon suunnitelmaa tai 
ohjelmaa valmisteltaessa ja ennen sen hyväksymistä tai sitä koskevan 
lainsäädäntömenettelyn aloittamista. 
 

7.30 Direktiivin 8 artiklan velvoitteet ilmentävät suunnitelmiin ja ohjelmiin 
sovellettavan ympäristöarviointiprosessin kertautuvaa luonnetta. Ne 
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heijastavat myös Århusin yleissopimuksen 7 artiklan velvoitetta, jossa – 
samoin kuin yleissopimuksen 6 artiklan 8 kohdassa – edellytetään, että 
suunnitelmia ja ohjelmia koskevien päätösten kohdalla otetaan asianmukaisesti 
huomioon yleisön kuulemisen tulos. Vaatimus toimittaa tätä koskevat tiedot 
saataville on asetettu direktiivin 9 artiklassa (katso jäljempänä). 

 
9 artiklan 1 kohta 
 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun suunnitelma tai ohjelma 
hyväksytään, 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille, yleisölle ja 
7 artiklan mukaisesti neuvotteluosapuolena olleelle jäsenvaltiolle ilmoitetaan 
asiasta, sekä että tällaisen ilmoituksen saaneiden saataville toimitetaan 
seuraavat asiakirjat: 
(a) hyväksytty suunnitelma tai ohjelma; 
(b) lausunto siitä, miten ympäristönäkökohdat on otettu suunnitelmassa tai 
ohjelmassa huomioon ja miten 5 artiklan mukaisesti laadittu 
ympäristöselostus, 6 artiklan mukaisesti esitetyt mielipiteet ja 7 artiklan 
mukaisesti käytyjen neuvottelujen tulokset on 8 artiklan mukaisesti otettu 
huomioon, sekä syyt siihen, miksi hyväksytty suunnitelma tai ohjelma on 
valittu, kun otetaan huomioon muut käsitellyt kohtuulliset vaihtoehdot  
(c) seurantaa koskevat toimenpiteet, joista on päätetty 10 artiklan mukaisesti. 

 
9 artiklan 2 kohta 
 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen antamista 
koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt. 

 
7.31. Direktiivin 9 artiklassa käsitellään arviointimenettelyn lopullisia tuloksia 

koskevan tiedon toimittamista saataville. On jäsenvaltioiden harkintavallassa, 
miten ne toimittavat tiedon yleisön saataville. Viranomaisten on toimitettava 
riittävät tiedot ympäristötietojen saatavuudesta sekä ja siitä, miten tietoa voi 
saada. Tiedottamisen keinoihin sisältyvät esimerkiksi tiedotteet, ilmoitukset 
hallituksen julkaisuissa tai verkkosivuilla, radiossa tai televisiossa julkaistavat 
yleisölle suunnatut ilmoitukset tai ympäristötietoja koskevat luettelot, joissa 
kerrotaan, mistä asiaa koskevia tietoja saa. Yleisölle ilmoittamista koskevat 
säännökset ovat samankaltaisia kuin YVA-direktiivissä. Jäsenvaltiot voivat 
hyödyntää siitä saamiaan kokemuksia tai luoda erilaiset järjestelyt, joilla on 
sama tavoite. 

 
7.32. Toisin kuin YVA-direktiiviin, direktiiviin 2001/42/EY ei sisälly säännöksiä 

suunnitelman tai ohjelman tai ympäristöselostuksen luottamuksellisuudesta. 
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8. SEURANTA 
 
8.1. Direktiivin 10 artiklassa jäsenvaltioiden velvoitteiden alaa laajennetaan 

suunnitteluvaiheesta toteuttamisvaiheeseen, ja siinä asetetaan velvoite seurata 
suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamisen merkittäviä ympäristövaikutuksia. 
Seurannalla on tärkeä merkitys direktiivissä, sillä sen ansiosta 
ympäristöarvioinnin tuloksia voidaan verrata käytännössä toteutuviin 
ympäristövaikutuksiin. 

 
8.2. Direktiivissä ei säädetä siitä, miten merkittäviä ympäristövaikutuksia on 

seurattava, esimerkiksi seurannasta vastaavista elimistä, seurannan kestosta tai 
seurantaväleistä tai käytettävistä menetelmistä. Vaikka seurantatoimia 
toteutetaan eri puolilla EU:ta, kerätty tieto ei ole aina helposti saatavissa tai 
vertailukelpoisessa muodossa edes samalla hallinnonalalla. Jäsenvaltioiden 
kannattaa harkita, tarvitaanko oikeudellisia tai hallinnollisia toimia, ei vain 
direktiivin vaatimusten mukaisen seurannan varmistamiseksi, vaan myös siksi, 
että voidaan mennä pidemmälle ja mahdollistaa se, että tietoja voidaan 
tarvittaessa käyttää ja levittää siten, että 10 artiklan velvoitteet voidaan täyttää 
tehokkaasti.  

  
 10 artiklan 1 kohta 
 

Jäsenvaltioiden on seurattava suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamisen 
merkittäviä ympäristövaikutuksia, jotta ne voivat muun muassa osoittaa 
odottamattomat haitalliset vaikutukset aikaisessa vaiheessa ja ryhtyä 
tarpeellisiin parannustoimiin. 
 

8.3. Direktiivin 10 artiklassa säädetään velvoitteesta seurata direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien suunnitelmien ja ohjelmien merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Suunnitelman tai ohjelman hyväksymisen jälkeen 
6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille, yleisölle ja kaikille 
7 artiklan nojalla kuulluille jäsenvaltioille on ilmoitettava "seurantaa 
koskevista toimenpiteistä, joista on päätetty 10 artiklan mukaisesti" (9 artiklan 
1 kohdan c alakohta). 

 
8.4. Direktiivissä ei määritellä "seurannan" merkitystä. Seuranta voidaan 

kuitenkin yleisesti kuvata toiminnaksi, jossa seurataan merkitykseen, kestoon 
ja laajuuteen liittyvien parametrien kehitystä. Direktiivin 10 artiklan ja sen 
odottamattomia haitallisia vaikutuksia ja parannustoimia koskevan maininnan 
puitteissa seurannan avulla voidaan myös tarkistaa ympäristöselostuksen 
tiedot. Direktiivin 10 artikla ei sisällä teknisiä vaatimuksia menetelmistä, joita 
seurannassa on käytettävä. Valittujen menetelmien tulisi olla sellaisia, jotka 
ovat käytettävissä ja joiden avulla voidaan kussakin tapauksessa parhaiten 
todeta, vastaavatko ympäristöarvioinnissa esitetyt oletukset suunnitelman tai 
ohjelman toteuttamisen yhteydessä ilmeneviä ympäristövaikutuksia, ja 
tunnistaa varhaisessa vaiheessa suunnitelman tai ohjelman toteuttamisesta 
aiheutuvat odottamattomat haitalliset vaikutukset. On selvää, että seuranta on 
tässä yhteydessä osa ympäristöarviointia eikä edellytä tieteellistä 
tutkimustoimintaa. Myös seurannassa tarvittavien ympäristötietojen laatu 
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(kvalitatiiviset/kvantitatiiviset tiedot) ja yksityiskohtaisuus riippuvat 
suunnitelman tai ohjelman ja sen odotettujen ympäristövaikutusten luonteesta 
ja yksityiskohtaisuudesta. 

 
8.5. Jos seuranta voidaan tyydyttävästi sisällyttää tavanomaiseen 

suunnittelujaksoon, sitä varten ei ehkä tarvitse luoda erillistä 
menettelyvaihetta. Seuranta voidaan sisällyttää esimerkiksi suunnitelman tai 
ohjelman säännönmukaiseen tarkastamiseen sen mukaan, mitä vaikutuksia 
seurataan ja kuinka pitkiä tarkastusvälit ovat. 

 
8.6. Seurannan on katettava merkittävät ympäristövaikutukset. Niihin kuuluvat 

periaatteessa kaikenlaiset vaikutukset, muun muassa myönteiset, kielteiset, 
haitalliset, odotetut ja odottamattomat vaikutukset.19 Usein ne ovat 
ympäristöselostuksessa kuvattuja vaikutuksia (5 artiklan ja liitteessä I olevan 
f kohdan mukaisesti, joten usein niissä keskitytään tietoihin, "joita kohtuudella 
voidaan vaatia, kun otetaan huomioon viimeisimmät tiedot ja 
arviointimenetelmät, suunnitelman tai ohjelman sisältö ja yksityiskohtaisuus 
sekä se, missä vaiheessa se on päätöksentekomenettelyssä" (5 artiklan 
2 kohta). Joskus saattaa olla perusteltua seurata muitakin vaikutuksia 
(esimerkiksi vaikutuksia, joita ei osattu odottaa suunnitelmaa tai ohjelmaa 
laadittaessa). 

 
8.7. Liitteen I muilla kohdilla ei yleensä ole merkitystä seurantavaatimuksen 

täytäntöönpanossa, mutta joissakin tapauksissa saattaa olla hyödyllistä 
edellyttää, että seurannan tulosten yhteydessä otetaan huomioon esimerkiksi 
liitteen I d , e  tai g kohdassa mainitut ympäristöongelmat, 
ympäristönsuojelutavoitteet tai lievennystoimet. Direktiiviin ei kuitenkaan 
sisälly tätä koskevaa vaatimusta. 

 
8.8. Direktiivin 10 artiklaan ei näytä sisältyvän ehdotonta vaatimusta, että 

merkittäviä ympäristövaikutuksia on seurattava suoraan. Direktiivi 
mahdollistaa myös niiden välillisen seurannan esimerkiksi seuraamalla 
kuormitustekijöitä tai lievennystoimia. 

 
8.9. Toteuttaminen ei tarkoita ainoastaan suunnitelmassa tai ohjelmassa 

ehdotettujen hankkeiden toteutusta (johon kuuluu sekä niiden käynnistäminen 
että toiminta) vaan kattaa myös muut toiminnot (kuten käyttäytymisohjeet tai 
hallinnointisuunnitelmat) jotka ovat osa suunnitelmaa tai ohjelmaa (tai sen 
toteuttamista). 

 
8.10. Direktiivin 10 artiklassa edellytetään, että kaikkien direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvien suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamisen merkittäviä 
ympäristövaikutuksia on seurattava. Siinä ei määritellä, onko tämä tehtävä 
erikseen kunkin suunnitelman tai ohjelman kohdalla. Direktiivin 10 artiklaan 
sisältyvän joustavuuden ansiosta samalla seurantajärjestelyllä voidaan kattaa 
useita suunnitelmia tai ohjelmia, kunhan yksittäisten suunnitelmien tai 
ohjelmien ympäristövaikutuksista toimitetaan riittävät tiedot ja direktiivin 
tarkoitus ja velvoitteet täyttyvät.  

                                                           
19 Katso 8.12 kohdassa oleva "odottamattomien" vaikutusten määritelmä. 
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8.11. Joissakin tapauksissa eri suunnitelmien ja ohjelmien kumulatiiviset 

vaikutukset saattavat olla helpommin yksilöitävissä, kun niitä seurataan 
yhdessä. 

 
8.12. Yksi 10 artiklassa yksilöidyistä seurannan tavoitteista on odottamattomien 

haitallisten vaikutusten tunnistaminen. On epätodennäköistä, että voitaisiin 
laatia kohtuullisen toimiva seurantajärjestelmä, joka muutoin kuin sattuman 
kautta pystyisi paljastamaan täysin odottamattomia vaikutuksia (jos sellaisia 
ilmenisi), ja se tuskin voi olla tässä edes tarkoituksena. Vaikka odottamattomia 
ympäristömuutoksia havaittaisiin, saattaa olla vaikeaa osoittaa niiden johtuvan 
suunnitelman tai ohjelman toteuttamisesta. Odottamattomat haitalliset 
vaikutukset on parempi tulkita ympäristöselostuksen ennusteiden puutteiksi 
(jotka liittyvät esimerkiksi ympäristövaikutuksen ennustettuun vakavuuteen) 
tai odottamattomiksi vaikutuksiksi, jotka aiheutuvat olosuhteiden muutoksesta, 
jonka seurauksena tietyt ympäristöarviointia koskevat oletukset ovat 
osoittautuneet osittain tai kokonaan vääriksi. 

 
8.13. Yksi seurannan tavoitteista on mahdollistaa se, että suunnitteluviranomainen 

ryhtyy tarvittaviin parannustoimiin, jos seurannan yhteydessä ilmenee 
haitallisia ympäristövaikutuksia, joita ei ole otettu huomioon 
ympäristöarvioinnissa. Direktiivissä ei kuitenkaan välttämättä edellytetä, että 
jäsenvaltiot mukauttavat suunnitelmaa tai ohjelmaa seurannan tuloksena. 
Tämä käy yksiin ympäristöarvioinnin yleisen lähestymistavan kanssa, jolla 
helpotetaan tietoihin perustuvan päätöksen tekoa, mutta ei aseteta 
suunnitelmille tai ohjelmille merkittäviä ympäristöstandardeja. Jos jäsenvaltiot 
harkitsevat kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa parannustoimia, kaikista 
seurannasta saatavista merkityksellisistä tiedoista voi tietenkin olla apua.  

 
8.14. Jos suunnitelmaa tai ohjelmaa muutetaan seurannan tuloksena, tästä 

muutoksestakin saattaa olla tarpeen tehdä ympäristöarviointi (jos se täyttää 
2 artiklan a kohdan vaatimukset), paitsi jos kyseessä on vähäinen muutos ja  
jäsenvaltiot eivät määrittele, että sillä on todennäköisesti merkittäviä 
ympäristövaikutuksia (3 artiklan 3 kohta). On todennäköistä, että seurannan 
tuloksena suunnitelmaan tehtävillä muutoksilla kumotaan haitalliset 
ympäristövaikutukset tai lievennetään niitä. Kun päätetään, onko suunnitelmaa 
koskevasta muutoksesta tehtävä ympäristöarviointi, vaikutusten 
merkittävyydestä päätettäessä olennaista voi olla, kuinka paljon suunnitelman 
tai ohjelman ympäristösuoritus parantuu ja mistä ympäristövaikutuksista on jo 
tehty kattava ympäristöarviointi. 

 
 10 artiklan 2 kohta 
 

Olemassa olevia seurantajärjestelyjä voidaan tarvittaessa käyttää 1 kohdan 
noudattamiseksi, jotta päällekkäisyydet seurannassa voidaan välttää. 

 
8.15. Direktiivin 10 artiklan 2 kohta auttaa selkeyttämään 10 artiklan 1 kohdasta 

johtuvia velvoitteita. Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutuksia koskevien 
tietojen ei tarvitse olla nimenomaan tätä tarkoitusta varten kerättyjä, vaan 
muitakin tietolähteitä voidaan käyttää. Kohdassa ei myöskään velvoiteta 
luomaan seurantaa varten uutta, normaalista suunnitteluprosessista erillistä 
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menettelyvaihetta, olettaen, että prosessiin on sisällytetty riittävät 
seurantajärjestelyt. Seuranta voidaan esimerkiksi sisällyttää suunnitelman tai 
ohjelman säännönmukaiseen tarkistamiseen. Jos asianmukaisia 
seurantajärjestelmiä ei ole, jäsenvaltioiden on luotava ne. 

 
8.16. Suurin haaste on yksilöidä ne eri jäsenvaltioiden tietolähteet, jotka tarjoavat 

sopivan perustan seurantavaatimusten täyttämiselle, ja tarvittaessa mukauttaa 
olemassa olevia seurantajärjestelyjä direktiivin vaatimuksia vastaaviksi. EU:n 
muun lainsäädännön (esimerkiksi vesipolitiikan puitedirektiivi 2000/60/EY, 
IPPC-direktiivi 96/61/EY) nojalla kerättyjä tietoja voidaan käyttää 10 artiklan 
mukaisessa seurannassa edellyttäen, että ne ovat merkityksellisiä kyseessä 
olevan suunnitelman tai ohjelman ja sen ympäristövaikutusten kannalta.  

 
Asiaan liittyvät näkökohdat ja säännökset 
 
8.17. Direktiivin 5 artiklassa ja liitteessä I olevassa i kohdassa edellytetään, että 

yleisölle tiedotetaan "suunnitelluista" seurantajärjestelyistä, ja 9 artiklan 
1 kohdassa edellytetään, että yleisölle tiedotetaan "seurantaa koskevista 
toimenpiteistä, joista on päätetty". Näitä säännöksiä on käsitelty edellä 
olevassa 5.29 kohdassa. Seurantaa koskevista toimenpiteitä, joista on päätetty, 
käsitellään paitsi 9 artiklan 1 kohdassa myös ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/04/EY säännöksissä. 

 
8.18. Tarvittaessa ympäristöarviointi kattaa myös rajat ylittävät 

ympäristövaikutukset (katso 7 artikla ja myös liitteessä II olevan 2 kohdan 
3 luetelmakohta). Näin ollen myös rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia saattaa 
olla tarpeen seurata. Siksi valtioiden välisiä neuvotteluja edellyttävien 
suunnitelmien ja ohjelmien kohdalla kaikki 7 artiklan nojalla hyväksyttyjä 
järjestelyjä voidaan soveltaa myös seurantatoimiin. Näiden järjestelyjen 
lähtökohtana voivat olla Espoon yleissopimuksen 7 artiklan säännökset. 

 
8.19. Seurannasta saattaa olla apua laadunvalvonnassa (12 artiklan 2 kohta). Jos 

seurannassa käy ilmi, että tietty vaikutus on säännönmukaisesti jätetty 
huomiotta tai sitä on aliarvioitu tietyn suunnitelma- tai ohjelmatyypin 
ympäristöarvioinneissa, seurannan avulla voidaan parantaa tulevien 
ympäristöselostusten laatua. Yleisesti ottaen seuranta voi tarjota olemassa 
olevien ympäristöselostusten laatua koskevia tietoja, joita voidaan käyttää 
valmisteltaessa tulevia ympäristöselostuksia. Tässä suhteessa tehokasta 
seurantaa voidaan pitää laadunvalvonnan välineenä, jonka avulla voidaan 
täyttää 12 artiklan 2 kohdan vaatimukset.  
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9. SUHDE YHTEISÖN MUUHUN LAINSÄÄDÄNTÖÖN 
 
9.1. SYA-direktiivin ja tiettyjen muiden yhteisön säädösten välillä on 

päällekkäisyyksiä. SYA-direktiivissä määritellään, että tietyistä suunnitelmista 
ja ohjelmista on tehtävä direktiivin säännösten mukainen arviointi. Jotkin 
näistä suunnitelmista ja ohjelmista perustuvat muihin yhteisön säädöksiin, 
joissa saatetaan vaatia muita tai erilaisia ympäristöarviointeja kuin ne, joista 
on säädetty direktiivissä 2001/42/EY.  

 
9.2. SYA-direktiivin 11 artiklassa asetetaan tärkeimmät yleiset vaatimukset, jotka 

koskevat direktiivin suhdetta yhteisön muuhun lainsäädäntöön, mutta lisää 
tärkeitä vaatimuksia sisältyy 3 artiklan 2 kohdan b alakohtaan, 3 artiklan 
9 kohtaan, 5 artiklan 3 kohtaan ja 12 artiklan 4 kohtaan. 

 
11 artiklan 1 kohta 
 
Tämän direktiivin mukaisesti suoritetulla ympäristöarvioinnilla ei rajoiteta 
direktiivin 85/337/ETY tai muiden yhteisön oikeuden mukaisten vaatimusten 
noudattamista. 

 
9.3. SYA-direktiivin 11 artiklan 1 kohta tarkoittaa, että muita yhteisön oikeuden 

mukaisia suunnitelmien ja ohjelmien vaatimuksia sovelletaan kumulatiivisesti 
direktiivin 2001/42/EY kanssa.  

 
9.4. Yksi direktiivin 2001/42/EY soveltamisen kannalta olennainen peruste on, 

vahvistetaanko suunnitelmalla tai ohjelmalla puitteet YVA-direktiivin liitteissä 
lueteltujen tulevien hankkeiden lupa- tai kehittämispäätöksille. Näitä kahta 
direktiiviä ei tavallisesti sovelleta samanaikaisesti, koska 
direktiiviä 2001/42/EY sovelletaan suunnitelmiin ja ohjelmiin ja YVA-
direktiiviä hankkeisiin. Päällekkäisyyksiä saattaa ilmetä silloin, kun 
suunnitelmiin tai ohjelmiin sisältyy useita hankkeita, joihin sovelletaan YVA-
direktiiviä (esimerkiksi liikennesuunnitelmien kohdalla). Näissä tapauksissa 
soveltaminen on kumulatiivista. 

 
9.5. Jos suunnitelmasta tai ohjelmasta on yhteisön ympäristölainsäädännön nojalla 

tehtävä ympäristöarviointi, on (jos nämä suunnitelmat tai ohjelmat täyttävät 
SYA-direktiivin 2 ja 3 artiklassa asetetut perusteet) harkittava, mitä muita 
arviointielementtejä direktiiviin sisältyy. Jos tällaisia muitakin elementtejä 
vaaditaan, direktiivin täytäntöönpano voidaan toteuttaa monella eri tavalla. 
Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi päättää ottaa käyttöön ainoastaan yhden 
lainsäädäntövälineen, jolla täytetään kaikki direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia suunnitelmia ja ohjelmia koskevat vaatimukset. Ne voivat myös 
päättää muuttaa kaikkia oikeudellisia välineitä, jotka edellyttävät tällaisen 
suunnitelma tai ohjelman laatimista. Nämä kaksi lähestymistapaa voidaan 
myös yhdistää niin, että keskeiset periaatteet määritellään yleisessä 
vaatimuksessa, ja olemassa olevien järjestelmien yksityiskohtia muutetaan 
tarvittaessa. Kun jäsenvaltiot ilmoittavat SYA-direktiivin 13 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti hyväksymistään toimista, niitä kehotetaan selkeyden vuoksi 
ilmoittamaan, millä menetelmällä ne ovat panneet nämä täydentävät 
säännökset täytäntöön.  
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9.6. Tässä osassa ohjeita käsitellään SYA-direktiivin vaikutuksia joihinkin 

esimerkkisuunnitelmiin ja -ohjelmiin, jotka on annettu sellaisen yhteisön 
oikeuden nojalla, joka saattaa liittyä läheisesti SYA-direktiiviin. Tässä ei 
pyritä tyhjentävyyteen. Yhteenveto aiheesta on sivujen 53–54 taulukossa. 
Tarkasteltaessa direktiivin ja muun yhteisön oikeuden suhdetta on otettava 
huomioon myös muuta yhteisön oikeutta täytäntöönpaneva kansallinen 
lainsäädäntö suunnitelman tai ohjelman oikeudellisen aseman 
määrittelemiseksi. 

 
9.7. Vesipolitiikan puitedirektiivissä 2000/60/EY otetaan käyttöön 

toimenpideohjelma (puitedirektiivin 11 artikla) ja vesipiirin hoitosuunnitelmat 
(puitedirektiivin 13 artikla), joilla yhteensovitetaan kunkin vesipiirin veden 
laatuun liittyviä toimia. Ei ole mahdollista antaa yksiselitteistä vastausta 
siihen, kuuluvatko vesipiirien hoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat SYA-
direktiivin soveltamisalaan. Tämä täytyy arvioida tapauskohtaisesti. Testit, 
joita kuhunkin tapaukseen on sovellettava, ovat samat kuin SYA-direktiivin 2 
ja 3 artiklassa. Koska vesipolitiikan puitedirektiivissä edellytetään sekä 
vesipiirien hoitosuunnitelmia että toimenpideohjelmia ja ne ovat 
viranomaisten laatimia, tärkein kysymys on, vahvistetaanko niillä puitteet 
tulevien hankkeiden lupa- ja hyväksymismenettelyille. Vastaus riippuu kunkin 
tapauksen sisällöstä. On myös harkittava, kuinka keskeinen merkitys 
suunnittelulla on vesipiirin hoitosuunnitelmissa, jos niissä ainoastaan esitetään 
yhteenveto siitä, mistä on jo määrätty toimenpideohjelmissa. 

 
9.8. Nitraattidirektiivissä (91/676/ETY) edellytetään nitraattisaasteiden uhkaamia 

alueita koskevia toimintaohjelmia. Nämä toimintaohjelmat koskevat 
pikemminkin tiettyjä maatalouskäytäntöjä kuin hankkeita. Joissakin 
tapauksissa näillä toimintaohjelmilla saatetaan kuitenkin vahvistaa puitteet 
hankkeiden, kuten tehokarjanhoitoyksiköiden, tuleville lupa- tai 
hyväksymismenettelyille. Näissä tapauksissa niiden voidaan ehkä katsoa 
olevan SYA-direktiivissä tarkoitettuja "ohjelmia", joista on tehtävä 
ympäristöarviointi. Jos ne viittaavat ainoastaan maatalouskäytäntöihin eivätkä 
hankkeisiin, direktiiviä ei sovelleta niihin. 

 
9.9. Jätehuollon puitedirektiivissä (75/442/ETY) edellytetään, että jäsenvaltiot 

laativat jätehuoltosuunnitelmat (puitedirektiivin 7 artikla). Juuri 7 artiklassa 
määritellään jätehuoltosuunnitelmien sisällön keskeiset elementit. 
Jätehuoltosuunnitelmia koskevia lisävaatimuksia sisältyy vaarallisista jätteistä 
annettuun direktiiviin 91/689/ETY ja pakkauksista ja pakkausjätteistä 
annettuun direktiiviin 94/62/EY. Yksi jätehuoltosuunnitelmien tarkoitus on 
yksilöidä sopivat alueet jätteiden käsittelypaikkoja tai -laitoksia varten. Tässä 
mielessä ne näyttävät vahvistavan puitteet tulevien jätteiden käsittelylaitosten 
lupa- ja hyväksymismenettelyille, (joihin sovelletaan YVA-direktiivin 
liitteessä I olevaa 9 ja 10 kohtaa sekä liitteessä II olevan 11 kohdan 
b alakohtaa). Nämä jätehuoltosuunnitelmat kuuluvat yleensä SYA-direktiivin 
soveltamisalaan, ja niistä on 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tehtävä 
aina ympäristöarviointi, edellyttäen, että kaikki muut lupa-hakemusta koskevat 
ehdot täyttyvät. Lisäksi saattaa olla suunnitelmia, joissa ei suoranaisesti 
yksilöidä sopivia alueita jätteiden käsittelypaikkoja tai -laitoksia varten, mutta 
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joissa asetetaan niitä koskevat perusteet ja/tai siirretään tämä tehtävä alemman 
tason suunnitelmiin (alue- tai maakuntatason suunnitelmiin). Näissä 
suunnitelmissa näytetään myös vahvistavan yleiset puitteet tuleville lupa- ja 
hyväksymismenettelyille, ja siksi niiden tulee kuulua myös SYA-direktiivin 
soveltamisalaan. Sellaisiakin jätehuoltosuunnitelmia saattaa olla, joissa ei 
yksilöidä alueita tulevia jätteiden käsittelypaikkoja varten, esimerkiksi 
tilanteessa, jossa jätteiden käsittelykapasiteetti riittää syntyvälle jätteelle. 
Tällaisissa jätteiden käsittelysuunnitelmissa saatetaan ohjata jätevirrat tietyille 
alueille tai tiettyihin kierrätysjärjestelmiin vahvistamatta "puitteita" hankkeille, 
ja näissä tapauksissa direktiiviä ei yleensä sovelleta. 

 
9.10. Ilman laadusta annetussa puitedirektiivissä 96/62/EY säädetään, että 

jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen alueilla 
ja taajamissa, joilla tasot ylittävät raja-arvon, sellaisten suunnitelmien tai 
ohjelman laatimisen tai toteutuksen, jolla saavutetaan raja-arvo vahvistetussa 
määräajassa (8 artiklan 3 kohta). Alueilla ja taajamissa, joissa useamman kuin 
yhden epäpuhtauden taso ylittää raja-arvon, jäsenvaltioiden on laadittava 
kokonaissuunnitelma, joka koskee kaikkia kyseeseen tulevia epäpuhtauksia 
(8 artiklan 4 kohta). Näiden suunnitelmien tai ohjelmien päätarkoitus on 
parantaa ilman laatua ja, vaikka ne saattavat vaikuttaa moniin aloihin, niiden ei 
välttämättä voida osoittaa kuuluvan yhteenkään SYA-direktiivin 3 artiklan 
2 kohdassa luetelluista aloista; 3 artiklan 4 kohdan nojalla niistä on kuitenkin 
tehtävä ympäristöarviointi, jos niillä vahvistetaan puitteet hankkeiden lupa- ja 
hyväksymismenettelyille ja jos jäsenvaltiot määrittelevät, että niillä on 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ilman laadusta annetun 
puitedirektiivin 11 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle raja-arvojen saavuttamiseen tähtäävät suunnitelmat tai ohjelmat. 
Vaikka tällaista velvoitetta ei sisällykään direktiiviin, olisi hyvä, jos 
komissiolle toimitettaisiin samalla tiedot tapaukseen liittyvästä strategisten 
ympäristövaikutusten arvioinnista (esimerkiksi SYA-direktiivin 9 artiklassa 
tarkoitetut tiedot). 

 
9.11. Luontotyyppidirektiivillä (92/43/ETY) pyritään saamaan aikaan erityisten 

suojelutoimien alueiden yhtenäinen eurooppalainen ekologinen verkosto. Siinä 
edellytetään, että jäsenvaltiot tekevät ehdotuksia erityisten suojelutoimien 
alueiksi ja toimittavat niitä koskevan luettelon komissiolle. Tarkoituksena on 
tunnustaa, että alueella on suojelemisen arvoisia luonnonarvoja. Näin tällaisen 
ehdotuksen keskeinen tarkoitus on tunnustaa alueen ympäristöarvo. Ehdotus 
itsessään ei yleensä johda suunnittelua tai ohjelmaa koskevaan päätökseen. 
Siinä määritellään ainoastaan suojelutoimien maantieteellinen soveltamisala. 
Tämän menettelyn ympäristövaikutukset aiheutuvat myöhemmistä 
suojelutoimista eivätkä ehdotuksesta alueen osoittamiseksi erityiseksi 
suojelualueeksi. Ehdotus osoittaa luontotyyppidirektiivin mukaisia 
suojelualueita ei siksi todennäköisesti edellytä direktiivin 2001/42/EY 
mukaisen arvioinnin tekemistä. 

 
9.12. Rakennerahastojen ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston alaisten 

suunnitelmien ja ohjelmien kohdalla SYA-direktiiviä ei sovelleta meneillään 
olevien ohjelmakausien aikana (katso 3 artiklan 9 kohta ja tämän tekstin 
3.8 kohta). 
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11 artiklan 2 kohta 

 
Jotta vältetään muun muassa kaksinkertainen arviointi, jäsenvaltiot voivat 
sellaisten suunnitelmien ja ohjelmien osalta, joita koskeva velvoite tehdä 
arviointeja ympäristövaikutuksista johtuu samanaikaisesti sekä tästä 
direktiivistä että muusta yhteisön lainsäädännöstä, säätää yhteensovitetuista 
tai yhteisistä menettelyistä, jotka täyttävät asiaa koskevan yhteisön 
lainsäädännön vaatimukset. 

 
9.13. Kuten edellä todettiin, kun sekä direktiivi että muu yhteisön lainsäädäntö 

edellyttävät ympäristöarvioinnin tekemistä, kumpiakin vaatimuksia 
sovelletaan kumulatiivisesti. Olisi järjetöntä, jos tämä tarkoittaisi, että samasta 
ehdotuksesta olisi laadittava kaksi käytännössä samanlaista arviointia, ja 
kaksinkertaisen arvioinnin välttämiseksi direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa 
annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus säätää yhteensovitetuista tai yhteisistä 
menettelyistä, jotka täyttävät asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön 
vaatimukset. Ensimmäinen vaihe on selvittää, sovelletaanko 
direktiiviä 2001/42/EY ja muita yhteisön ympäristöarviointia koskevia 
säännöksiä samanaikaisesti (katso edellä). Jäsenvaltiot saattavat tällöin säätää 
ympäristöarviointimenettelystä, johon sisällytetään kummankin direktiivin 
sekä yhteisön muun lainsäädännön vaatimukset. Tässä yhteydessä ne pyrkivät 
ottamaan huomioon kaikki annetut ohjeet yhteisön lainsäädännön vaatimusten 
noudattamisen varmistamiseksi pitäen aina mielessä, että jos yhdestä 
direktiivistä annettujen ohjeiden ja toiseen direktiiviin sisältyvien 
oikeudellisten vaatimusten välillä on ristiriita, kansalliseen lainsäädäntöön on 
siirrettävä jälkimmäiset. 

 
9.14. YVA-direktiivin mukainen arviointi tehdään yleensä myöhemmässä 

päätöksentekoprosessin vaiheessa kuin direktiivin 2001/42/EY mukainen 
arviointi, koska se koskee hankkeita eikä suunnitelmia ja ohjelmia, joissa 
vahvistetaan puitteet tällaisille hankkeille. Joissakin jäsenvaltioissa näiden 
direktiivien välillä saattaa kuitenkin olla päällekkäisyyksiä tilanteissa, joissa 
suunnitelmaan tai ohjelmaan sisältyy hanketta koskeva lupa- tai 
hyväksymismenettely. 

 
9.15. Jotta voidaan välttää kaksinkertainen arviointi, näissä tapauksissa saattaa olla 

järkevää säätää yhteensovitetuista menettelyistä, jotka täyttävät sekä 
ympäristövaikutusten arvioinnin että strategisen ympäristöarvioinnin 
vaatimukset. YVA- ja SYA-direktiivin perusvaatimukset ovat samankaltaiset, 
niissä otetaan toisaalta huomioon hankkeen ominaispiirteet ja toisaalta 
suunnitelma tai ohjelma. YVA-direktiivi poikkeaa SYA-direktiivistä siltä osin, 
että siinä ei edellytetä muiden viranomaisten kuulemista tapauskohtaisissa 
tutkimuksissa (4 artiklan 2 kohta), seulontoja koskevista päätöksistä 
ilmoittamista koskevat vaatimukset ovat erilaiset eikä siihen sisälly laatua tai 
seurantaa koskevia vaatimuksia. 

 
9.16. Vesipolitiikan puitedirektiivi ja SYA-direktiivi täydentävät toisiaan, ja niissä 

säädetyt ympäristöarvioinnit ovat pääpiirteissään samanlaisia. Säädöstekstien 
analysointi paljastaa joitakin eroja niiden mukaisen ympäristöarvioinnin 
piirteissä. Esimerkiksi vesipolitiikan puitedirektiivin yleisön osallistumista 
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koskevissa säännöksissä keskitytään vesipiirien hoitosuunnitelmien laatimisen, 
arvioinnin ja ajantasaistamisen edellyttämiin vaiheisiin, kun taas SYA-
direktiivin vastaavat säännökset ovat yleisluontoisempia, koska niitä on 
tarkoitus soveltaa aivan erityyppisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Jos 
jäsenvaltiot päättävät säätää yhteisestä menettelystä näiden direktiivien 
saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä, niiden on varmistettava, että 
kummankin direktiivin säännökset pannaan asianmukaisesti täytäntöön. Yksi 
keino välttää kaksinkertaisia arviointeja on se, että vesipolitiikan 
puitedirektiivin 3 artiklan nojalla toimivaltaiseksi viranomaiseksi nimetty taho 
asetetaan vastuuseen myös siitä, että SYA-direktiivin vaatimukset otetaan 
asianmukaisesti huomioon vesipiirien hoitosuunnitelmissa. Yhdellä alueella 
SYA-direktiivi voi tuoda erityistä lisäarvoa vesipolitiikan puitedirektiivin 
täytäntöönpanoon. Se koskee vesipolitiikan puitedirektiivin 4 artiklassa 
määriteltyjen poikkeusten soveltamista. Aina kun termejä "ympäristö 
laajemmin", "ympäristön kannalta merkittävästi parempi keino" tai "kestävän 
kehityksen mukaiset ihmisen toimet" käytetään poikkeuksen soveltamisen 
perusteena, SYA-direktiivin mukaisesta ympäristöarvioinnista saattaa olla 
hyötyä perusteltaessa poikkeuksia noilla perusteilla. 

 
9.17. Vesipolitiikan puitedirektiiviä varten on kehitetty yhteinen 

täytäntöönpanostrategia, ja on laadittu lukuisia epävirallisia ohjeasiakirjoja, 
joissa annetaan yksityiskohtaisia neuvoja direktiivin täytäntöönpanotavoista.20 
Joiltakin osin ne menevät direktiivin tekstin vaatimuksia pidemmälle. 
Esimerkiksi yleisön osallistumista koskevassa ohjeasiakirjassa tehdään 
selväksi, että yleisön osallistuminen on taattava ei vain vesipiirien 
hoitosuunnitelmien kohdalla (kuten 14 artiklan perusteella saattaisi ymmärtää) 
vaan myös toimenpideohjelmien kohdalla. Näissä ohjeissa annetaan 
hyödyllisiä esimerkkejä siitä, miten yleisölle on tiedotettava ja miten sitä on 
kuultava direktiivin mukaisesti, ja annetaan hyviä neuvoja hyvistä 
käytännöistä, joita voidaan soveltaa moniin muihin SYA-direktiivin 
soveltamisalaan kuuluviin suunnitelma- ja ohjelmatyyppeihin. 
Vastaavanlaisesta täydentävästä lähestymistavasta on todennäköisesti hyötyä 
sovellettaessa direktiivien muita osia (kuten ympäristöselostuksen valmistelua 
tai valtioiden välisiä tapauksia koskevia säännöksiä). 

 
9.18. Jätehuollon puitedirektiivin (75/442/ETY) mukaiseen jätehuoltosuunnitelmien 

laatimismenettelyyn ei sisälly ympäristöarviointia. Tästä syystä 
ympäristöarvioinnista on säädettävä ensimmäisen kerran tässä direktiivissä – 
vaikka jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön saattaakin jo sisältyä 
joitakin jätehuollon suunnittelua koskevia strategiseen ympäristöarvioinnin 
elementtejä.  

 
9.19. Suunnitelmat ja ohjelmat, jotka on luontotyyppidirektiivissä21 määritelty 

                                                           
20  Näissä asiakirjoissa käsitellään sellaisia aiheita kuin taloudellinen analyysi, kuormitustekijöiden 

ja vaikutusten analyysi, suunnitteluprosessi ja ekologisen tilan arviointi, ja ne julkaistaan 
vuonna 2003. Ne ovat jo saatavilla Internetissä osoitteessa: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library. 

21  Luontotyyppidirektiivissä vaaditaan arviointia nimenomaan "suunnitelmista" eikä "ohjelmista". 
Luontotyyppidirektiivissä tarkoitetulla "suunnitelmalla" voi kuitenkin olla SYA-direktiivissä 
tarkoitetun "ohjelman" piirteitä, koska suunnitelmien ja ohjelmien välille on mahdotonta tehdä 
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sellaisiksi, että niistä on tehtävä ympäristöarviointi, kuuluvat myös SYA-
direktiivin (3 artiklan 2 kohdan b alakohdan) mukaiseen arviointimenettelyyn. 
SYA-direktiiviä ja luontotyyppidirektiiviä sovelletaan siis kumulatiivisesti 
kaikkiin suunnitelmiin ja ohjelmiin, joilla on luontotyyppidirektiivin 6 tai 
7 artiklassa tarkoitettuja vaikutuksia suojelualueisiin, ja niihin voidaan 
soveltaa yhdistettyä menettelyä edellyttäen, että sekä SYA-direktiivin että 
luontotyyppidirektiivin vaatimukset täyttyvät. Tässä tapauksessa menettelyyn 
on sisällyttävä SYA-direktiivissä edellytetyt menettelyvaiheet ja 
luontotyyppidirektiivin mukainen testi, joka koskee vaikutusta 
suojelualueisiin. 

 
9.20. Luontotyyppidirektiivin mukainen arviointi on testi, jolla varmistetaan, ettei 

suunnitelma vaikuta kyseessä olevan alueen koskemattomuuteen: 
toimivaltaiset kansalliset viranomaiset eivät saa hyväksyä suunnitelmaa, jolla 
on suojelualueeseen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia, elleivät 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 4 kohdassa22 asetetut vaatimukset ja 
perusteet täyty. 

 
9.21. SYA-direktiiviin perustuva arviointi on laajempi; se kattaa paitsi vaikutukset 

suojelualueisiin ja tiettyihin lajeihin myös vaikutukset biologiseen 
monimuotoisuuteen yleensä ja muihin näkökohtiin, kuten ilman tai veden 
laatuun tai kulttuuriseen tai arkkitehtoniseen perintöön. 
Luontotyyppidirektiivin nojalla arviointia edellyttäviksi määriteltyihin 
suunnitelmiin on mahdollista soveltaa seuraavanlaista yhdistettyä SYA-
menettelyä. 

 
9.22. Jos suunnitelma on määritelty sellaiseksi, että sillä on todennäköisesti 

vaikutuksia luontotyyppidirektiivissä tarkoitettuun suojelualueeseen, ja mikäli 
se täyttää SYA-direktiivin 2 ja 3 artiklan muut vaatimukset, se kuuluu 
automaattisesti kyseisen direktiivin soveltamisalaan. 

 
9.23. Suunnitelman tai ohjelman ympäristövaikutukset sekä sen kohtuulliset 

vaihtoehdot on yksilöitävä, kuvattava ja arvioitava ympäristöselostuksessa. 
Selostukseen sisältyvät vaikutukset luontotyyppidirektiivissä tarkoitettuihin 
suojelualueisiin ja ensisijaisesti suojeltaviin lajeihin. Niitä koskeva kuvaus 
kannattaa kuitenkin ehkä sisällyttää erilliseen lukuun, koska näitä vaikutuksia 
koskevilla tuloksilla on sitova vaikutus toimivaltaisten viranomaisten 
suunnitelmaa tai ohjelmaa koskevassa päätöksenteossa. 

 
9.24. Yleisöä ja viranomaisia, joita suunnitelmien toteuttamisen 
                                                                                                                                                                      

jyrkkää eroa. (Katso myös edellä oleva 3.3–3.6 kohta ja 3.32 kohta). 
22  Direktiivin 6 artiklan 4 kohta kuuluu seuraavasti: "Jos suunnitelma tai hanke on alueelle 

aiheutuvien vaikutusten arvioinnin kielteisestä tuloksesta huolimatta ja vaihtoehtoisten 
ratkaisujen puuttuessa kuitenkin toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista 
syistä, mukaan lukien sosiaaliset tai taloudelliset syyt, jäsenvaltion on toteutettava kaikki 
tarvittavat korvaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Natura 2000:n yleinen kokonaisuus 
säilyy yhtenäisenä. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle toteutetut korvaavat toimenpiteet. 

 Jos kyseisellä alueella on ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi ja/tai laji, ainoat kysymykseen 
tulevat näkökohdat ovat sellaisia, jotka liittyvät ihmisen terveyteen tai yleiseen turvallisuuteen 
tai ensisijaisen tärkeisiin suotuisiin vaikutuksiin ympäristöön taikka, komission lausunnon 
mukaan, muihin erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottaviin syihin." 
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ympäristövaikutukset todennäköisesti koskevat, on kuultava SYA-direktiivin 
6 artiklan mukaisesti toimittamalla niiden saataville suunnitelma- tai 
ohjelmaluonnos ja ympäristöselostus. Kuuleminen kattaa myös suunnitelman 
tai ohjelman vaikutukset alueisiin ja lajeihin, jotka kuuluvat 
luontotyyppidirektiivissä tarkoitetun erityisen suojelun piiriin. 

 
9.25. Ympäristöselostus ja kuulemisen tulokset on otettava huomioon ennen kuin 

suunnitelma tai ohjelma hyväksytään ja toimitetaan lainsäädäntömenettelyyn. 
Jos suunnitelman tai ohjelman todetaan vaikuttavan kyseessä olevan alueen 
koskemattomuuteen, se voidaan hyväksyä vain luontotyyppidirektiivin 
6 artiklassa mainituin tietyin rajoitetuin ehdoin. Muiden ympäristövaikutusten 
osalta luontotyyppidirektiivin nojalla annetussa asiaa koskevassa kansallisessa 
lainsäädännössä kuvataan suunnitelman tai ohjelman hyväksymisedellytyksiä. 

 
9.26. SYA-direktiivin 6 artiklan mukaan yleisölle ja nimetyille viranomaisille on 

tiedotettava suunnitelmaa tai ohjelmaa koskevasta päätöksestä. Tiedonantoon, 
jossa esitetään yhteenveto siitä, miten ympäristönäkökohdat on sisällytetty 
suunnitelmaan tai ohjelmaan, sisältyy myös päätös siitä, täyttääkö suunnitelma 
tai ohjelma luontotyyppidirektiivin vaatimukset. 

 
9.27. Suunnitelman tai ohjelman toteuttamisen ympäristövaikutuksia on seurattava 

(SYA-direktiivin 10 artikla). Tämän seurannan piiriin kuuluvat vaikutukset 
luontotyyppidirektiivillä suojeltuihin alueisiin ja lajeihin.
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Liite I - Seurantaa koskevia käytännön ohjeita 
 
Siinä tarkoituksessa, että tuetaan jäsenvaltioiden viranomaisia, jotka vastaavat 
direktiivin 2001/EY/42 seurantavaatimusten sisällyttämisestä eri 
suunnittelumenettelyihin, seuraavassa jaksossa selostetaan eri vaiheita, mistä saattaa 
olla apua. Näissä vaiheissa asetetaan eri kysymykset loogiseen järjestykseen, mutta 
järjestys ei välttämättä ole kronologinen. Lisäksi suunnitelmien ja ohjelmien 
seurantaa koskeva tieto ja käytännön kokemus on tässä vaiheessa melko vähäistä. 
Seurantajärjestelmien on siksi oltava joustavia, ja niihin on tarvittaessa voitava tehdä 
muutoksia.  
 
Yksityiskohtaisempia tietoja 10 artiklan käytännön täytäntöönpanosta on IMPEL-
verkoston puitteissa laaditussa kertomuksessa "Implementing Article 10 of the SEA 
Directive".  
 
Seurannan sisällön määrittely 
 
Ensimmäinen vaihe tietyn suunnitteluprosessin seurantajärjestelmän laadinnassa on 
sen määrittely, mitä ympäristövaikutuksia seurantajärjestelmän on katettava. 
Ympäristöselostus luo puitteet seurannan sisällölle yksilöimällä todennäköiset 
merkittävät ympäristövaikutukset. Seurannan piiriin kuuluvat ympäristövaikutukset 
ovat siis periaatteessa samat kuin ympäristöarviointiin sisältyvät. Suunnitelman tai 
ohjelman tyypin ja erityisesti sen toteuttamisen vaiheen mukaan saattaa olla sopivaa 
keskittyä toteuttamisen kannalta merkityksellisiin ympäristövaikutuksiin. Lisäksi 
seurannan sisältöä määriteltäessä voidaan ottaa huomioon mahdollisuus toteuttaa 
parannustoimia. Ympäristövaikutusten seurannan esteenä saattaa olla myös 
suunnitelman tai ohjelman toteuttamisen ja ympäristömuutosten välisen tieteellisen 
yhteyden todistaminen. Lisäksi on tehtävä tarkistus, jolla varmistetaan, ettei 
arvioinnissa ole jätetty huomiotta mitään suunnitelman tai ohjelman haitallisia 
vaikutuksia.  
 

• Seuranta kattaa periaatteessa samat ympäristövaikutukset kuin 
ympäristöselostus. 

• Siinä saatetaan kuitenkin painottaa joitakin ympäristövaikutuksia tai ottaa 
huomioon uusia näkökohtia, joita ei ole aiemmin huomioitu. 

 
Tarvittavien tietojen yksilöinti 
Toinen vaihe on niiden tietojen yksilöinti, jotka ovat tarpeen suunnitelman tai 
ohjelman ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Tietoja suunnitelman tai ohjelman 
ympäristövaikutuksista voidaan saada myös merkityksellisten vaikutusten 
aiheuttajista23, koska suunnitelman tai ohjelman ympäristövaikutusta voidaan seurata 
suoraan (mittaamalla ympäristön muutoksia) tai välillisesti keräämällä tietoa 
esimerkiksi suunnitelmaan tai ohjelmaan sisältyvien (lievennys)toimien 
toteuttamisesta tai kuormitustekijöistä, kuten päästöistä tai jätemääristä. 
 
Seurantajärjestelmissä, joita tutkittiin seurantaa koskevan IMPEL-hankkeen aikana, 
ilmeni taipumus keskittyä pikemminkin toimien toteuttamiseen ja kuormitustekijöihin 

                                                           
23      Kausaaliketjun yhteydessä käytetään tällä hetkellä DPSIR-käsitemallia (liikkeelle panevat 

voimat-kuormitus-tila-vaikutukset-vaste). 
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kuin vaikutukseen. Syy tähän saattaa olla vaikeus todistaa syy-seuraus-yhteys, toisin 
sanoen osoittaa ympäristömuutoksen, johon useat tekijät saattavat vaikuttaa, 
yksiselitteinen yhteys suunnitelman tai ohjelman toteuttamiseen. Biologisesta 
seurantajärjestelmästä esimerkiksi saatetaan saada kattavat tiedot ympäristön tilasta 
tietyllä alueella ja sen muutoksesta tiettynä ajanjaksona, mutta se ei välttämättä anna 
mitään tuloksia siitä, voidaanko tietyn ympäristömuutoksen (esimerkiksi tietyn lajin 
häviäminen, tiettyihin kasveihin kohdistuvat vahingot) osoittaa olevan seurausta tietyn 
liikennesuunnitelman toteuttamisesta. Tässä tapauksessa biologisen 
seurantajärjestelmän tietoihin voidaan yhdistää analyysi liikennesuunnitelman 
toteuttamisen edistymisestä ("liikkeelle panevat voimat") ja suunnitelmaan sisältyvistä 
lievennystoimista. 
 
On huomattava, etteivät kaikki suunnittelualueesta käytettävissä olevat 
ympäristötiedot välttämättä ole seurannan kannalta tarpeellisia ja hyödyllisiä. 
Keskeistä on yksilöidä ne tiedot, jotka ovat suunnitelman tai ohjelman kannalta 
merkityksellisiä ja edustavia. Toteuttamiskelpoinen lähestymistapa merkityksellisten 
ympäristötietojen valintaan esiteltiin seurantaa koskevan IMPEL-hankkeen 
yhteydessä. Wienin jätehuoltosuunnitelmaa koskevat seurantajärjestelyt perustuivat 
joukkoon suunnitelman seurannan kannalta merkityksellisiä kysymyksiä (esimerkiksi 
tulevien vuosien jätemääriä koskeva ennuste, päästöjen vähentymistä koskeva 
ennuste, tavoitteiden saavuttaminen)24. Useissa tapauksissa merkityksellisten 
ympäristötietojen valinta perustuu erilaisiin indikaattoreihin. Wienissä käytettyjen 
indikaattorien tai kysymysten keskeinen tehtävä on kiteyttää ympäristötiedot 
sellaiseen muotoon, jonka muutkin kuin asiantuntijat (jotka yleensä päättävät 
lisätoimista) voivat ymmärtää.  
 
Määriteltäessä sitä, mitä ympäristötietoja tarvitaan, on tietenkin otettava huomioon 
myös kunkin tietojen luotettavuus ja saatavuus suunnittelujakson aikana. 
 

• On hyödyllistä yksilöidä ja valikoida ne ympäristötiedot, joita tarvitaan 
merkittävien ympäristövaikutusten seurannassa.  

• Ympäristövaikutuksia voidaan seurata myös välillisesti seuraamalla 
vaikutusten aiheuttajia (kuten kuormitustekijöitä tai lievennystoimia). 

• Indikaattorit tai kysymysluettelot voivat tarjota kehyksen, jonka avulla 
voidaan yksilöidä merkitykselliset ympäristötiedot. Ne auttavat myös 
kiteyttämään ympäristötiedot ymmärrettävään muotoon. 

 
 
 
Olemassa olevien tietolähteiden yksilöinti 
Kolmas vaihe on yksilöidä olemassa olevat tietolähteet, joista voi saada tarvittavia 
tietoja ympäristön tilasta. Se, tuottaako lähteiden kartoitus tulosta, riippuu kyseessä 
olevasta yksittäisestä suunnitelmasta tai ohjelmasta ja kyseisiä ympäristötekijöitä 
koskevista olemassa olevista seurantajärjestelmistä. Seuraavassa jaksossa esitellään 
kaksi tärkeintä ympäristötiedon lähdettä, joista saattaa olla hyötyä suunnitelmien ja 
ohjelmien merkittävien ympäristövaikutusten seurannassa. 
 

                                                           
24  Lisätietoja IMPEL-hankkeen loppuraportissa. 
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a) Hanketason tiedot 
Ensimmäinen tietolähde sisältää ympäristötietoja hankkeista, joille suunnitelmalla 
vahvistetaan puitteet. Hanketason ympäristötietoja syntyy, ja niitä kerätään, hankkeen 
toteuttamisen eri vaiheissa. Hankkeen lupamenettelyvaiheessa kerätään tietoja sen 
todennäköisistä ympäristövaikutuksista hankkeen ympäristövaikutusten arviointia 
varten (vaikka ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kerätyt tiedot ovat myös 
ennusteita, ne ovat yleensä yksityiskohtaisempia kuin suunnittelutason tiedot) tai 
muita ympäristölupamenettelyjä varten. Perustamis- ja toimintavaiheen aikana 
hankkeeseen kohdistetaan tarkastuksia, joilla pyritään varmistamaan, että hankelupaa 
koskevia ehtoja noudatetaan käytännössä. Lisäksi IPPC-direktiivissä edellytetään, että 
perustetaan päästörekisteri, joka kattaa monien lukuisien teollisuuslaitosten päästöt.25 
 
Hanketason tietoihin sisältyvät useimmissa tapauksissa kuormitustekijät, kuten 
päästöt, sekä jossain määrin ympäristövaikutukset. Näistä tiedoista saattaa olla apua, 
kun verrataan ympäristövaikutuksia koskevia ennusteita ja suunnittelutason 
ympäristötavoitteiden saavuttamista sekä suunnitelman tai ohjelman toteuttamisen 
todellisia tuloksia. 
 
Yleensä hanketason tietoja keräävät eri viranomaiset kuin ne, jotka vastaavat 
suunnitelmien ja ohjelmien seurannasta. Siksi on varmistettava, että tiedot toimitetaan 
seurantaviranomaisten saataville, jos seurantajärjestelmä perustuu hankekohtaisiin 
tietoihin. On myös otettava huomioon, että hanketason tiedoissa keskitytään 
pääasiassa pienimuotoisiin ympäristövaikutuksiin, kun taas strateginen 
ympäristövaikutusten arviointi yleensä tehdään laajoista suunnitelmista tai ohjelmista. 
Siksi hanketason tiedot on käsiteltävä ja koottava yhteen, ja niistä on laadittava 
yhteenveto, jotta niitä voidaan käyttää suunnitelman tai ohjelman seurannassa. 
 
b) Yleinen ympäristöseuranta 
Toinen laaja ympäristötietojen lähde ovat yleiset ympäristöseurantajärjestelmät, kuten 
ympäristötietoja sisältävät tilastot, jotka eivät liity mihinkään tiettyihin suunnitelmiin, 
ohjelmiin tai hankkeisiin. Vaikka nämä tiedot osoittaisivat, että ympäristössä ja 
ympäristövaikutuksissa on tapahtunut muutoksia, niiden avulla voidaan tehdä 
ainoastaan suppeita johtopäätöksiä suunnitelman tai ohjelman toteuttamisen tulosten 
vaikutuksista (koska syy-seuraus-yhteyden todistaminen on vaikeaa). Näiden tietojen 
avulla voidaan kuitenkin selvittää, onko suunnitelmaan tai ohjelmaan sisältyvät 
ympäristötavoitteet ja -päämäärät saavutettu. Niistä voidaan myös saada viitteitä 
toteutettujen tai suunniteltujen toimien tehokkuudesta näiden päämäärien 
saavuttamisessa. Tällaisia yleisiä ympäristöseurantajärjestelmiä, tilasto- ja 
tutkimuslähteitä on kaikissa jäsenvaltioissa, ja niitä koskevia vaatimuksia on kirjattu 
myös yhteisön lainsäädäntöön (esimerkiksi vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY 
5 ja 8 artiklaan tai ilman otsonista annettuun direktiiviin 2002/3/EY).26 
 

• Ympäristötietojen lähteitä löytyy hanketasolta (esimerkiksi YVA-
menettelyissä kerätyt tiedot tai IPPC-direktiivin nojalla perustetut 
päästörekisterit).  

                                                           
25  Kattava yhteenveto EY:n lainsäädännöstä, jossa edellytetään hankkeisiin liittyvien 

ympäristötietojen keräämistä, on IMPEL-hankkeen loppuraportissa. 
26  Yksityiskohtainen katsaus asiaa koskevaan EY:n lainsäädäntöön on IMPEL-hankkeen 

loppuraportissa. 
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• Hanketason ympäristötiedoissa käsitellään kuormitustekijöitä ja 
ympäristövaikutuksia. Hanketason tiedot on koottava, ja niistä on laadittava 
yhteenveto, jos niitä käytetään suunnittelutasolla. 

• Yleisistä ympäristövaikutusten seurantajärjestelmistä saadaan tietoja 
ympäristössä tapahtuvista muutoksista. Näiden tietojen avulla voidaan 
todentaa ympäristötavoitteiden ja -päämäärien saavuttaminen, mutta niiden 
avulla on melko vähäiset mahdollisuudet osoittaa ympäristön muutosten 
aiheutuvan tietyn suunnitelman tai ohjelman toteuttamisesta. 

• EY:n lainsäädäntöön sisältyy erilaisia määräyksiä, joissa edellytetään 
10 artiklan kannalta hyödyllisten ympäristötietojen keruuta. 

 
Puuttuvien tietojen täydentäminen 
Neljäs vaihe on täydentää puuttuvat tiedot, jotka havaittiin verrattaessa olemassa 
olevia tietolähteitä tietyn suunnitelman tai ohjelman 10 artiklasta aiheutuviin 
tarpeisiin. Joissakin tapauksissa nämä tiedot saattavat riittää täyttämään 10 artiklan 
vaatimukset, mutta voi olla tarpeen varmistaa tietoja keräävien viranomaisten ja 
seurannasta vastaavien viranomaisten jatkuva tietojenvaihto. Muissa tapauksissa 
olemassa olevia seurantajärjestelmiä on ehkä laajennettava sisällyttämällä niihin 
ylimääräisiä näkökohtia tai mittauksia. On kuitenkin korostettava, että 10 artiklan 
mukaisella seurannalla on suppea tarkoitus, yksilöidä ympäristöarvioinnin puutteet, ja 
se ei ole itsenäinen tieteellinen tutkimus. Tämä on pidettävä aina mielessä 
pohdittaessa olemassa olevien seurantajärjestelmien laajentamista tai uusien 
järjestelmien käyttöönottoa. 
 
Seurantamenettelyjen sisällyttäminen suunnittelujärjestelmään 
Viides vaihe on seurannan sisällyttäminen suunnittelujärjestelmään. Kuten edellä on 
todettu, seurannan ei tarvitse olla suunnittelumenettelyyn nähden erillinen vaihe, vaan 
se voi olla osa tavanomaista suunnittelujärjestelmää. Otollinen ajankohta SYA-
direktiivin vaatimusten mukaisen seurannan sisällyttämiselle hallinnolliseen 
prosessiin näyttää olevan olemassa olevan suunnitelman tai ohjelman säännöllinen 
tarkistaminen. Jos tällaista säännöllistä tarkistamista ei ole, suunnitelman tai ohjelman 
vaikutusten seurannan ajankohta ja seurantaväli on määriteltävä joko yleisen säännön 
pohjalta tai kunkin yksittäisen ympäristöselostuksen puitteissa. 
 
Joka tapauksessa joitakin menettelyjärjestelyjä on tehtävä sen varmistamiseksi, että 
seurantajärjestelmä toimii tehokkaasti. On määriteltävä, mikä viranomainen (tai muu 
elin) on vastuussa eri seurantatehtävistä, muun muassa ympäristötietojen keruusta, 
käsittelystä ja arvioinnista. Lisäksi on tärkeää, että merkitykselliset tiedot toimitetaan 
asiasta vastaavalle viranomaiselle sopivassa muodossa (esimerkiksi kun 
ympäristötietoja esitellään päätöksen tekevälle elimelle, niitä on selitettävä ja ne on 
esitettävä yleistajuisessa asiakirjassa).  
 
Seurantajärjestelyjä luotaessa on huomattava, että seuranta ei pääty ympäristötietojen 
keruuseen, vaan siihen sisältyy myös niiden arviointi. 
 

• Seuranta voidaan sisällyttää suunnittelujärjestelmään. 
• Tehokas seuranta edellyttää, että asiasta vastaavat viranomaiset määrittelevät 

seurantatoimien ajankohdan ja seurantavälin.  
• Seurantajärjestelyihin tulee sisältyä myös ympäristötietojen arviointi. 
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Parannustoimet 
Seurannasta saatavista ympäristötiedoista saattaa olla apua, kun harkitaan 
asianmukaisia parannustoimia kansallisen lainsäädännön puitteissa. Direktiivin 
10 artiklassa ei kuitenkaan säädetä velvoitteesta toteuttaa parannustoimia. Seuraava 
jakso sisältää siksi vain yleisiä pohdintoja parannustoimista. 
 
Saattaa olla hyödyllistä määritellä perusteet, jotka laukaisevat parannustoimia 
koskevan tutkimuksen. Joidenkin maiden olemassa olevaan lainsäädäntöön sisältyy jo 
yleisiä säännöksiä, joissa edellytetään suunnitelman tarkistamista, jos tämä on tarpeen 
aiotun kehityksen varmistamiseksi (esimerkiksi tasapainoisen kaupunkirakentamisen 
varmistamiseksi).  
 
Parannustoimia voidaan toteuttaa eri tasoilla. Suunnittelutasolla suunnitelman tai 
ohjelman toteuttamista koskeva päätös voidaan kumota, voidaan hyväksyä uusi 
suunnitelma tai ohjelma tai muokata olemassa olevaa suunnitelmaa tai ohjelmaa. Jos 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmä sallii, parannustoimia voidaan tehdä myös 
toteuttamistasolla. Tämä voisi tarkoittaa erityisesti sitä, että niitä suunnitelmaa tai 
ohjelmaa koskevia lausuntoja, jotka ovat osoittautuneet virheellisiksi tai jotka ovat 
perustuneet virheellisiin oletuksiin, ei enää sovelleta yksittäisten hankkeiden hanke- 
tai hyväksymispäätöksen puitteina. 
  
Suunnittelutason parannustoimiin voidaan yhdistää myös toteutustason toimia. Tämä 
tarkoittaa, että suunnitelmaa tai ohjelmaa muokataan sen ympäristövaikutuksista 
saatavan uuden tiedon pohjalta. Jotta voidaan välttää se, että (vanhan) suunnitelman 
tai ohjelman ollessa yhä voimassa toteutetaan toimia, jotka saattaisivat olla 
ristiriidassa ehdotetun suunnitelman tai ohjelman muutoksen kanssa, hankkeiden 
lupamenettelyjä voidaan lykätä tai niitä koskevat päätökset voidaan tehdä viittaamatta 
suunnitelmaan tai ohjelmaan, jos kansallinen lainsäädäntöjärjestelmä sen sallii. 
 

• On hyvä määritellä ehdot, joiden täyttyessä on käynnistettävä parannustoimia 
koskeva harkinta. 

• Parannustoimia voidaan toteuttaa suunnittelu- tai toteuttamistasolla.  
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