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Pääkirjoitus

Yva-ajan lyhyt historia
Erkki ik ähEimo

Tämä Impakti-lehden numero on Historia-Impakti, jossa 
kerrotaan Yva ry:n ja YVA:n synnystä, kehityksestä, nykyi-
syydestä ja tulevaisuudesta.

YVA:n alkutaival ei ollut kaksinen. Suomi oli 80-luvulla vai-
kutusten arvioinnissa jäljessä muista maista ja lakia hiot-
tiin pitkään. Kahden vahvan ministerin kädenväännön jäl-
keen päädyttiin kuitenkin maailmalla edelläkävijöiksi ulot-
taen vaikutusten arviointi kaavoitukseen ja sosiaalisiin vai-
kutuksiin - kertoo Rauno Sairinen tässä lehdessä.

Yva ry sai alkunsa heti YVA-lain voimaan astumisen jäl-
keen vuonna 1994. Sirpa Pietikäinen ehdotti yhdistyksen 
perustamista eräällä YVA-kurssilla, jossa koulutettiin tule-
via YVA-ammattilaisia. Alussa Yva ry etsi puheenjohtajien-
sa johdolla rooliaan. Vähitellen ry:n toiminnot vakiintuivat 
YVA-päivien järjestämiseen, Impakti-lehden julkaisemiseen, 
kansainvälisyyden tukemiseen, opintomatkojen järjestämi-
seen, hyvien arviointikäytäntöjen tukemiseen palkitsemalla 
hyviä YVA- ja SOVA-menettelyjä ja lausuntojen antamiseen 
vaikutusten arviointiin liittyvissä asioissa. Näillä kaikilla 
tuettiin YVA-ammattikunnan verkottumista ja ammatillis-
ta kehittymistä sekä itse vaikutusten arvionnin kehittämis-
tä. Viimeisinä vuosina ovat puheenjohtajat keskittyneet yh-
distyksen uudistamiseen, jotta se vastaisi muuttuneen maa-
ilman tarpeisiin. Tällaisia muistelevat Yva ry:n 8 entistä pu-
heenjohtajaa.

Yva ry koetaan hyvänä yhdyssiteenä ammattilaisten kes-
kuudessa, joskin laajemmin ottaen aika vähän tunnettu-
na. Yhdistystä pidetään myös pääkaupunkikeskeisenä. YVA 
taas nähtiin hyvänä ja joustavana työkaluna, mutta puut-
teena nähtiin, että se on lupaprosesseista irrallaan. YVA 
kärsii myös pirstaloitumisesta erikoisaloihin eikä lisätiedon 
enää koeta parantavan arviointia. Ennemminkin tulisi ke-
hittää tiedon analysointia ja erillisten tietojen yhdistämis-
tä. Näin kokevat lehteä varten haastatellut YVA-alan pitkä-
aikaiset konkarit.

YVA-päivät ovat vakiinnuttaneet asemansa YVA-ammatti-
laisten keskuudessa alan johtavana tilaisuutena. Ensimmäi-
set YVA-päivät järjestettiin 1995 ja ne olivat alkuaikoina 
yhteisesti Yva ry:n ja Uudenmaan ympäristökeskuksen jär-
jestämiä. Myöhemmin ne siirtyivät yksin Yva ry:n järjestä-
miksi. YVA-päivillä on pyritty käytännönläheisyyteen, mut-
ta kuitenkin tasapainoon myös tutkimuksen kanssa – eri 
aloja yhdistäen - kertoo Jorma Jantunen, joka on toiminut 
useimpien YVA-päivien puheenjohtajana ja osallistunut kai-
kille YVA-päiville.

Impakti-lehteä on julkaistu yhdistyksen alusta alkaen ja se 
on yksi yhdistyksen keskeisimpiä toimintamuotoja ja palve-
luja jäsenilleen. Lehden artikkeleita kirjoittavat vaikutusten 
arvioinnin huippuammattilaiset. Impaktista on pyritty te-
kemään helppolukuinen niin, että sisällöstä saa hyvän käsi-
tyksen jo selailemalla. Näin analysoi lehteä lehden päätoi-
mittaja.

Kansainvälisyyden korostaminen on ollut yksi Yva ry:n kan-
tavia teemoja. Yhdistyksen jäseniä on osallistunut säännöl-
lisesti yhdistyksen tukemana useisiin ulkomaisiin konfe-
rensseihin ja kokouksiin. Konferensseista tärkein on ollut 
vuotuinen IAIA:n konferenssi, jonka sisältö on onnistunut 
yhdistelmä tutkimusta ja käytäntöä – kertovat yhdistystä 
näissä tilaisuuksissa edustaneet ry:läiset. 

Opintomatkat ja –retket ovat olleet aina suosittuja tapahtu-
mia yhdistyksen jäsenten keskuudessa. Opintomatkoja on 
tehty ajansaatossa kaikkiaan 10 kappaletta – sekä suoma-
laisiin että ulkomaisiin kohteisiin. Viroon on tehty kolme 
ja Ruotsiin kaksi matkaa. Kolme matkoista on suuntautu-
nut Suomeen. Kauimmaksi suuntautunut ekskursio on jär-
jestetty Hollantiin ja viimeisin matka tehtiin Pietariin 2012. 
Osallistujien muisteluita matkojen kohokohdista löytyy si-
säsivuilla. 

Yva ry jakaa vuosittain tunnustuspalkinnon ansioituneille 
YVA ja SOVA menettelyille. Palkintoja on myönnetty tähän 
mennessä 13 kappaletta. YVA-palkinnon saaneet hankkees-
ta vastaavat näkivät YVA:n positiivisena asiana ja näkivät, 
että se lisää hankkeen hyväksyttävyyttä, parantaa suunnit-
telun laatua, lisää tietoa ja ympäristön painoarvoa.

Yva ry:n jäsenmäärä on vaihdellut 125 ja 200:n välillä ja 
naiset ovat olleet aktiivisempia toimijoita ry:ssä kuin mie-
het. Yhdistys on jakanut 6 henkilökohtaista tunnustuspal-
kintoa YVA-ansioista. Ensimmäisen palkinnon sai Sirpa Pie-
tikäinen. Yva ry on antanut lukuisia lausuntoja koskien eri-
tyisesti vaikutsten arviointiin liittyvien lakien ja asetusten 
muutosehdotuksista. Tällaisia tietoja löytyi Yva ry:n arkisto-
jen kätköistä. Lisää arkistotietoa löytyy lehden loppuosasta.

Impakti-lehden on tarkoitus olla helppolukuinen ja tämä 
pääkirjoitus tukee juuri tätä tavoitetta. Jos olet lukenut ko-
ko pääkirjoituksen, olet jo lukenut pääasiat koko Historia 
Impaktista … tai oikeastaan et ole, olet vain lukenut sen, 
minkä minä päätoimittajana näen lehdessä oleellisena – jo-
kainen löytää omat kohokohtansa, joten jatka lukemista 
YVA:n ja yhdistyksen edesottamuksista vuosien varrella.
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nunu PESu, Y VA rY:n VäiST Y Vä PuhEEnjohTA jA

Yva ry täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan! Juhlan kunniak-
si on uudistettu yhdistyksen nettisivut ja muisteltu yhdessä 
yhdistyksen ja koko suomalaisen YVA:n historiaa mm. tä-
män Impakti-lehden muodossa. Perinteisen YVA-päivän jat-
koksi juhlitaan yhdistystä vielä juhlaillallisella upeissa puit-
teissa ja hyvässä seurassa. Aivan mahtavaa!

Oma puheenjohtajuuskauteni Yva ry:ssä päättyy näihin juh-
liin ja tähän lehteen. Vuodet yhdistyksen puheenjohtajana 
ovat olleet mielenkiintoisia ja mukavia, mutta myös kovin 
työntäyteisiä. Tekemistä on riittänyt vapaa-ajalle ja lapset-
kin ovat jo oppineet, että ”YVA” tarkoittaa useimmiten äi-
din poissaoloa kotoa tai vähintään linnoittautumista tieto-
koneen ääreen tuntikausiksi. 

Olen puheenjohtajana yrittänyt luotsata yhdistyksen toi-
mintaa avoimempaan, ennakoivampaan ja avarakatseisem-
paan suuntaan. Tavoitteena on ollut mm. keventää halli-
tustyöskentelyä selkeän työnjaon ja suunnitelmallisuuden 
kautta, saada myös rivijäsenet laajemmin mukaan toimin-
taan sekä avartaa yhdistyksen näkökulmaa alkuperäisestä 
hanke-YVA:sta kaikkeen mahdolliseen vaikutusten arvioin-
tiin. Alkuun päästiin, mutta tekemistä riittää vielä – ehkä 
loputtomiin.

Juhlien jälkeen ei siis auta kuin jatkaa töitä yhdessä kohti 
entistä ehompaa Yva ry:tä, vaikuttavampaa vaikutusten ar-
viointia ja parempaa maailmaa!
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Suomen Yva-lain 
pitkä ja kivinen alkutaival 
r Auno SAirinEn, YmPäriSTöPoliTi ik An ProfESSori, iTä-SuomEn YlioPiSTo

YVA-lain valmistelussa meni paljon aikaa ja vahvojen ministerien 
erilaiset näkemykset asiasta saivat paljon julkisuutta. 
Lopputuloksena Suomi siirtyi edelläkävijäksi ulottaen vaikutusten 
arvioinnin kaavoitukseen ja sosiaalisiin vaikutuksiin.

Ympäristövaikutusten arviointi 
on tänä päivänä Suomessa, ku-
ten maailmalla yleisesti, ympä-

ristöön vaikuttavien hankkeiden, suun-
nitelmien ja politiikkaohjelmien valmis-
telun perustyökalu. Näin ei ole ollut kui-
tenkaan vielä kovin kauan. Suomessa 
YVA-laki tuli voimaan vuonna 1994. Sil-
loin olimme jälkijunassa muun läntisen 
Euroopan kehityksessä. Euroopan yhtei-
sön sisällä YVA-direktiivistä päätettiin 
ensi kertaa jo 1985. Pohjois-Amerikassa 
YVA oli otettu käyttöön jo 1970-luvun 
alussa. Suomessa YVA:n käyttöönottoa 
hidasti ja myöhästytti sen muotoiluun 
liittyvät poliittiset ja hallinnolliset nä-
kemyserot. Tässä artikkelissa käydään 
läpi YVA-lain valmistelun alkuvaihei-
ta ja siihen liittyviä kiistakysymyksiä.

1980-luvulla Yva-esitykset 
eivät juuri edenneet  
Suomen ympäristöhallintoa ja -lupajär-
jestelmiä alettiin kehittää aktiivisesti 
1970-luvun alussa. 1980-luvun alussa 
monet ympäristöalan asiantuntijat ja 
osa ympäristöhallinnosta huolestuivat 
kehittymässä olevan ympäristölainsää-
dännön hajanaisuudesta ja puutteelli-
suudesta ennakoivan arvioinnin osalta. 
Kansainvälisen keskustelun innoittama-
na sisäasiainministeriön työryhmä val-
misteli ehdotuksen valtakunnallisesti 
merkittävien rakennus- ja kehittämis-
hankkeiden ympäristövaikutusten arvi-
oimiseksi. Työryhmän työtä tuki VTT:llä 

valmistunut Irmeli Wahlgrenin kirjoit-
tama Suomen ensimmäistä YVA:a esit-
televä selvitys “Ympäristövaikutusten 
ennakkoarviointi” (1982).

1982 YVA-työryhmän esitykset eivät 
kuitenkaan edenneet hallinnossa. Ym-
päristöhallinnon perusteiden kehittämi-
nen oli kovasti kesken sekä paikallisel-
la että valtakunnallisella tasolla. Ame-
rikkalaiseksi tuontitavaraksi nähty YVA 
ei ollut tässä tilanteessa etusijalla. Oi-
keusministeriön mielestä arviointi olisi 
voitu liittää ympäristölupakäsittelyihin. 
MMM:n mielestä yleistä kaikkiin eri ta-
pauksiin sovellettavaa yhteistä YVA-me-
nettelyä ei tarvita. Monet yliopistot ja 
tutkimuslaitokset pitivät työryhmän 
työtä sen sijaan tärkeänä ja hyödyllise-
nä. Myös kuntien etujärjestöt, seutukaa-
valiitot, lääninhallitukset ja ympäristö-
järjestöt kannattivat YVAn kehittämistä.

Suomea kritisoitiin 
Yva:n puuttumisesta
Vaikka laki ei edennyt, niin koko 
1980-luvun ajan YVA:sta kuitenkin kes-
kusteltiin. YM:ssä toimi YVA-työryhmä, 
asiaa puitiin lukuisissa seminaareissa, 
käynnistettiin kokeiluja ja tutkimusta. 
YVAn menettelytapojen kehittämiseen 
perehtyivät erityisesti Helsingin yliopis-
ton maankäytön ekonomian laitoksen 
tutkijat Antti Leskinen ja Markku Tur-
tiainen  (Leskinen & Turtiainen 1987; 
Leskinen 1987; Leskinen ym. 1991). So-
siaalisten vaikutusten arviointia alettiin 

pohtia  puolestaan hieman myöhem-
min Yhdyskuntasuunnittelun tutki-
mus- ja koulutuskeskuksessa TKK:ssa 
Vesa Paukkunen (1990) ja Rauno Sairi-
nen (1992) sekä Stakesissa Jyri Juslen 
(1993) ja Tapani Kauppinen (1994). 

Hallinnossa Y VA-menettelyn ke-
hittämiseen aktivoiduttiin uudestaan 
1980-luvun lopulla samalla, kun kan-
sainvälinen paine kasvoi. Vuonna 1989 
OECD kritisoi arviointiraportissaan 
Suomen ympäristöpoliittista järjestel-
mää YVA:n puuttumisesta. Keskuste-
lu kestävästä kehityksestä nosti myös 
ennakoivat arviointijärjestelmät esil-
le. YVA:n kehittämistä vaadittiin val-
tioneuvoston ympäristöpoliittisessa se-
lonteossa 1988. 

Suomen ensimmäiset YVA-ohjeistot 
kehitettiin kehitysyhteistyön hankkei-
ta ja tiesuunnittelua varten. Ympäristö-
kysymysten integrointiperiaatteen in-
nostamana ympäristövaikutusten sel-
vittäminen määrättiin osaksi julkishal-
linnon toiminta- ja taloussuunnittelua, 
komiteatyöskentelyä, lainvalmistelua, 
toimintaohjelmien laadintaa sekä tulo- 
ja menoarviointien laadintaa. Mielen-
kiintoista on, että YVA:n menettelyta-
pojen kehittäminen aloitettiin Suomes-
sa valtiovallan ohjelmien ja suunnitelmi-
en tasolta, kun kehitys oli muualla maa-
ilmassa edennyt yksittäisistä hankkeis-
ta suunnitelmien kautta ohjelmatasoon.

Kaikesta kehittämistoiminnasta 
huolimatta YVA:n käyttöönotto ei ollut 
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Suomessa vielä vuonna 1989 täysin   
selvää. Ensin pitäisi kokeiluprojekteilla 
osoittaa eri aloille menettelyn hyödyt. 
YM näki YVA-käytäntöjen kehittämisen 
tärkeäksi erityisesti kuntatasolla, jota 
varten käynnistyi useita kokeiluja.  On-
gelmaksi koettiin myös se, että aiemmat 
selvitykset olivat kohdistuneet aivan lii-
kaa teknisiin arviointimenetelmiin, eikä 
itse menettelytapaan ja sen yhdistämi-
seen eri suunnittelujärjestelmiin. YVA 
asiaa edisti kuitenkin tehokkaasti kou-
lutus: YM koulutti maankäytön ekono-
mian laitoksen tutkijoiden avulla ympä-
ristöhallinnon alueviranomaiset uuteen 
YVA-ajatteluun muutamassa vuodessa.

eTa-sopimus pakotti 
Yvan käyttöönottoon
1990-luvun alussa YVA:n merkitys kan-
sainvälisessä ympäristöpolitiikassa kas-
voi entisestään. YK:n Euroopan talous-
komission (ECE) puitteissa allekirjoi-
tettiin 1991 yleissopimus valtioiden ra-
jat ylittävien hankkeiden ympäristöar-
vioinnista (Espoon sopimus). Vuonna 
1992 Suomi yhtenä EFTA-maana alle-
kirjoitti EFTA- ja EY-maiden välisen Eu-
roopan talousaluetta koskevan nk. ETA-
sopimuksen. Sopimus koski myös EY:n 
YVA-direktiiviä. Tämä merkitsi sitä, että 

YVA-direktiivi tulisi toimeenpanna Suo-
men ympäristölainsäädännössä sekä sen 
mukaisissa käytännöissä.

Jo ennen ETA-sopimusta eli syys-
kuussa 1991 YM oli asettanut työryh-
män selvittämään niitä YVA:n kehittä-
miseen liittyviä hallinnollisia, lainsää-
dännöllisiä ja muita toimia, joita EY:n 
YVA-direktiivi ja ECE:n YVA-yleissopi-
mus edellyttävät. Työ tehtiin puhtaasti 
viranomaisvoimin ja yksimielinen eh-
dotus YVA-laiksi luovutettiin 16.6.1992. 
Tässä vaiheessa ympäristöministeri Sir-
pa Pietikäinen ilmaisi selkeästi kannat-
tavansa YVA 92-työryhmän ehdotusta. 
YVA-menettelyyn kuuluivat seuraavat 
vaiheet: ilmoittaminen hankkeesta vi-
ranomaiselle, hankkeesta tiedottami-
nen julkisesti, ympäristövaikutusohjel-
man laatiminen, ympäristövaikutusten 
selvittäminen, tiedottaminen tehdyistä 
selvityksistä ja ympäristövaikutusselos-
tuksen laatiminen päätöksentekoa var-
ten. Työryhmä päätyi käytännön syis-
tä käyttämään YVA-menettelyn malli-
na ECE:n yleissopimuksen esimerkkiä. 
YVA-työryhmä ei pitänyt aluksi ilmoi-
tusmenettelyä tarpeellisena. Se kuiten-
kin lopulta hyväksyttiin ajatuksella, et-
tä monimutkainen YVA-prosessi selven-
tyy kaikille osapuolille.

Ehdotuksessa ympäristövaikutus kä-
site ymmärrettiin EY:n direktiivin mu-
kaan laajasti: se sisälsi hankkeen seura-
ukset eläimiin, kasveihin, maaperään, 
vesiin, ilmaan, ilmastoon, väestön elin-
oloihin ja elinkeinoihin ja aineellisiin ar-
voihin, kuten arvokkaisiin rakennuksiin 
ja kulttuuriperintöön sekä maisemaan. 
Työryhmän keskusteluissa oli esitetty 
myös suppeampaa määrittelyä, mutta 
laaja käsitys vahvistui kevään 1992 ai-
kana. EY-direktiivin ympäristövaikutus 

-määritelmän tulkittiin sisältävän sosi-
aaliset vaikutukset.

25.3.92 työryhmä oli keskustellut 
mahdollisuudesta rakentaa YVA-menet-
tely hankeluetteloa koskevan “raskaan” 
ja harkinnanvaraisia koskevan “kevyen” 
menettelyn varaan. Ryhmä pysyi kuiten-
kin yhden menettelyn mallissa. Samal-
la päätettiin, että hankeluettelossa on 
määritetty kutakin hankeryhmää var-
ten “yhteysviranomainen” (ent. vastuu-
viranomainen), joka olisi sama kuin se, 
joka vastaa hanketta koskevista keskei-
sistä lupapäätöksistä. Harkinnanvarais-
ten hankkeiden osalta vastuuviranomai-
sesta päätettäisiin tapauskohtaisesti.

YVA:sta vastaavasta viranomaisesta 
oli aluksi kaksi käsitystä. Vastuuta esi-
tettiin toisaalta sektoriviranomaiselle 
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integrointiperiaatteen mukaisesti ja toi-
saalta ympäristöviranomaiselle asian-
tuntijaviranomaisperiaatteen mukaises-
ti. Lopulta integrointiperiaate voitti. It-
se selvitysten tekeminen ja kustannus-
vastuu kuuluivat kaikkien mielestä toi-
minnanharjoittajalle.

Yva-prosessin malleista tuli 
hallituksessa kova kiista
Pääministeri Ahon hallituksen ympäris-
töpoliittinen ministerityöryhmä aloitti 
YVA-lain käsittelyn marraskuussa 1992. 
Käsittelystä tuli paljon pidempi kuin oli 
osattu arvata. Prosessi kesti kesäkuu-
hun 1993 asti. Vaikka kiistoja osattiin 
odottaa, niin silti YM:n virkamiehet yl-
lättyivät niiden laajuudesta. Kaikki oli-
vat samaa mieltä siitä, että jotain YVA:n 
tapaista tarvitaan, mutta kiistaa oli pro-
sessin keveydestä/raskaudesta.

Ministerityöryhmän jäseninä olivat 
ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen 
(kok), oikeusministeri Hannele Pokka 
(kesk), maa- ja metsätalousministeri 
Martti Pura (kesk), kehitysyhteistyömi-
nisteri Toimi Kankaanniemi (SKL), puo-
lustusministeri Elisabeth Rehn (RKP) ja 
ulkomaankauppaministeri Pertti Salo-
lainen (kok). 

Ministerityöryhmässä YVA-työryh-
män esitys avattiin uudestaan poliitti-
seksi ministeritason kiistaksi: vastak-
kain olivat erityisesti ministerit Pieti-
käinen ja Pokka. Keskeisimpiä ristirii-
tojen aiheita olivat arviointiohjelman 

tarve, kuulemis- ja tiedottamismenette-
lyjen tarve ja sisältö, velvollisuus vaih-
toehtojen laadintaan, ympäristöselvi-
tysten sisältövaatimukset (yhtenäinen 
raportti vai erillisiä osaselvityksiä) se-
kä yhteysviranomaisen rooli.

Kiistojen myötä YM valmisteli vaih-
toehtoisia lakiluonnoksia. Toisaalta maa- 
ja metsätalousministeriössä valmistel-
tiin omaa lakiehdotusta, jossa arvioin-
tiohjelma oli jätetty pois ja arviointise-
lostuksista kuultaisiin erityislakien mu-
kaisissa menettelyissä. Ministeri Pokka 
tukeutui MMM:n virkamiehen Kotka-
saaren laatimiin esityksiin, koska hän 
ei saanut oman ministeriönsä asian-
tuntijoiden piiristä tukea omille käsi-
tyksilleen. Tutkimuksellista tukea an-
toi PTT:ssä julkaistu Salla Saastamoi-
sen (1993) oikeudellinen YVA-selvitys.

Ministerityöryhmä ei tehnyt sisällöl-
lisiä päätöksiä kiistakysymyksistä, vaan 
sovittelua varten järjestettiin useita 
erillisiä neuvotteluja eri ministeriöiden 
edustajien kanssa. Ratkaisuihin pääs-
tiin loppukeväällä 1993. Tämä ei kuiten-
kaan merkinnyt vielä poliittista ratkai-
sua. Virkamiesneuvottelujen tulokset ei-
vät tyydyttäneet ministeri Pokkaa, jon-
ka mielestä YVA-menettely oli saatava 
olennaisesti kevyemmäksi. 

Ympäristöministeri pyrki viemään 
omaa esitystään eteenpäin Pokan vas-
tustuksesta huolimatta esitellen lakieh-
dotuksen VN:lle huhtikuussa 1993. Po-
kalla oli kuitenkin oman puolueensa 

ministeriryhmän tukea niin paljon, et-
tä ehdotus jäi pöydälle. Ristiriidat kos-
kivat tässä vaiheessa soveltamisalaa, ar-
viointiohjelman käsittelyä ja arviointise-
lostuksen kuulemista. YM uusi lakieh-
dotuksensa pienin muutoksin 6.9.1993 
ja edelleen 12.11.1993. Pitkittynyt ja 
paljon julkisuutta saanut lakikiista al-
koi syksyllä 1993 häiritä pääministe-
ri Ahoa. Hänen erityisavustajansa oli-
vat sitä mieltä, että YM:n ehdotusta ei 
saa vastustaa loppuun asti. Pietikäinen 
oli saavuttanut taistelussa jo runsaasti 
positiivista julkisuutta. Sari Puustisen 
(1996) tekemän media-analyysin perus-
teella YVA-lain  julkisessa keskustelus-
sa YVAan suhtauduttiin hyvin myöntei-
sesti ja siinä korostui hyvin voimakkaas-
ti kansalaisdemokratian kehittäminen . 
Pääministeri teki oman välitysehdotuk-
sensa 25. marraskuuta 1993 ilman tulos-
ta. Lopulta Pokka peräytyi ja YVA-laki 
hyväksyttiin VN:ssä 13.1.94.

eduskunnassa vahva 
Yva-lain kannatus
Jo keväällä 1991 ennen YVA 92 -työryh-
män asettamista eduskunnassa oli eh-
dotettu kahdessa toivomusaloitteessa 
YVA:n kehittämistä: keskustan edusta-
jat Maria-Kaisa Aula ja Markku Laukka-
nen vaativat hallitukselta YVA-menetel-
män pikaista käyttöönottoa.  Samaan 
aikaan 11 vasemmistoliiton edustajaa 
vaati hallitukselta toimia kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi 

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen (YTk) YVA-kurssilaisia 
vuodelta 1994 dipolin portailla. Yva 
ry:n perustamista ideoitiin kurssin 
aikana. kurssin vetäjinä toimivat rauno 
Sairinen ja Sari Puustinen. henkilöt, jotka 
kirjoittaja ja lehden toimitus pystyivät 
nimeämään, kuvassa vasemmalta edestä 
alkaen (ja muut rivit myös vasemmalta): 
Sari Puustinen, ?, marika lohi, rauno 
Sairinen, ?, ?; toinen rivi: ?, nina grandell, 
Pekka järvilehto, ?, ?, ?, ?; kolmas rivi: 
matti kanerva, ?, ?, ?, ?; neljäs rivi: Timo 
huhtinen, Sakari grönlund, juhani karilas, 
?, ?, Tapio linna. 
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ympäristöasioissa. He eivät tosin mai-
ninneet YVA-menettelyä. 14.1.1993 
YVA-lakiehdotuksen ollessa jo hallituk-
sen käsittelyssä vihreiden Heidi Hauta-
la teki ympäristöministerille kirjallisen 
kysymyksen kansalaisten vaikutusmah-
dollisuuksien lisäämisestä ympäristö-
asioissa.

Vuonna 1994 hallituksen YVA-laki-
esityksen eduskuntakäsittelyssä ympä-
ristövaliokunta otti lakiin hyvin myön-
teisen kannan. Lakia pidettiin tarpeel-
lisena sekä kestävän kehityksen toteut-
tamisessa, kansainvälisten velvoitteiden 
täyttämisessä, olemassa olevan lainsää-
dännön hajanaisuuden vähentämises-
sä, kansalaisten tiedonsaannin kannal-
ta sekä hyvän suunnittelun välineenä. 
Yhteysviranomaisella todettiin olevan 
keskeinen rooli YVA:n toteuttamises-
sa, joten niiden toimintaresurssien ta-
kaaminen katsottiin tarpeelliseksi. Va-
liokunta katsoi, että YM:llä tulisi olla 

oikeus omasta aloitteestaan päättää har-
kinnanvaraisen YVA:n soveltamisesta.

Eduskunta hyväksyi YVA-lain 6. tou-
kokuuta 1994 ympäristövaliokunnan 
linjausten mukaisesti vain muutamin 
pienin muutoksin.  Päätöksen myötä 
Suomi astui YVA-aikaan. Vaikutuksia 
ennakoiva ja kansalaisia kuunteleva ym-
päristöpolitiikka eteni maailmalla ko-
vaa vauhti eteenpäin ja Suomen ympä-
ristöpolitiikka seurasi nyt konkreetti-
sesti tätä kehitystä. YVA:n integrointi 
perinteisten sektorikohtaisten lupa- ja 
suunnittelujärjestelmien yhteyteen oli 
haasteellista. Prosessi osoitti näiden eri 
järjestelmien yhteenkytkemisen hallin-
nolliset ja poliittiset jännitteet. YVA-po-
lun rakentaminen vei aikaa ja vaati YVA-
ajattelun prosessoimista läpi yhteiskun-
nan.

YVA-lain päätöksen yhteydessä ra-
kennuslakiin hyväksyttiin tulevaisuu-
den kannalta merkittävä muutos, joka 

edellytti vaikutusten arviointia myös 
kaavoituksessa. Tässä yhdyskuntasuun-
nittelun vaikutusarvioinnissa Suomi 
olikin sitten jo toistakymmentä vuotta 
edellä muuta Eurooppaa. Myös ympä-
ristövaikutus-käsitteen laajassa määrit-
telyssä niin, että se sisältää  sosiaaliset 
vaikutukset, Suomi kuului eurooppalai-
siin edelläkävijöihin.

Kokonaisuudessaan YVA-laista oli 
tullut ympäristöpolitiikan kehittämi-
sen yksi merkittävä symboli ja siihen la-
tautui hyvin paljon odotuksia. Puhuttiin 
vuosikymmenen tärkeimmästä ympä-
ristölaista. Mielenkiintoista on se, mi-
ten monet tahot – ympäristöministeriä 
myöten – korostivat YVA:a erityisesti 
kansalaisdemokratian ja vaikutusmah-
dollisuuksien lisääjänä.

Ar T i k k Eli PEr uS T u u k i r j o i T TA jAn Väi TöS-

k i r jAT u T k i mu k SEEn ”r Egu l ATo rY r Efo r m  

of finniSh EnVironmEnAl Polic Y” (2000)

Puheenjohtajat muistelevat
TEk STi jA kuVAT: T imo huhTinEn, Y VA rY

Yva ry:llä on vuoteen 2013 mennessä ollut kahdeksan puheenjohtajaa,  
jotka tässä artikkelissa muistelevat omaa aikaansa yhdistyksen johdossa.

K eväällä 1994 silloinen YTK (Yh-
dyskuntasuunnittelun täyden-
nys- ja koulutuskeskus) järjes-

ti kahden kuukauden mittaisen YVA-
koordinaattorikoulutuksen Otaniemes-
sä. Yhtenä luennoitsijana esiintyi silloi-
nen ympäristöministeri Sirpa Pietikäi-
nen, jolla oli keskeinen rooli YVA-lain-
säädännön valmistelussa. Luennossaan 
hän esitti ajatuksen YVA-alaa edistäväs-
tä yhdistyksestä. 

Pietikäisen ajatuksen innoittamina 
YVA-koordinaattorikurssilaiset päätti-
vät laittaa pystyyn YVA-nimisen yhdis-
tyksen. Yhdistyksen perustava kokous 
pidettiin 21.9.1994 Helsingissä ravinto-
la VPK:ssa Albertinkatu 29:ssä. YVA-laki 

oli tullut voimaan kolme viikkoa aikai-
semmin. 

Kutsu perustamiskokoukseen lähetet-
tiin mahdollisimman laajalla jakelulla 
YVA-alalla toimiville tahoille, ja yhdis-
tystä oli perustamassa 20 henkeä. Perus-
tamiskirja laadittiin perustamiskokouk-
sessa, ja sen allekirjoittivat Timo Huh-
tinen, Matti Kanerva ja Tapio S. Linna. 
Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi 
Timo Huhtinen 1994-1995. 

koulutustilaisuudet ja lehti 
keskeisiä alusta lähtien

”Alusta lähtien yhdistyksen keskeisim-
miksi toimintamuodoiksi muodostuivat 
YVA-päivien järjestäminen, jäsenkirjeet, 

opintoretket ja jäsenille jaetun YVA:a 
käsittelevän Impakti-lehden tekeminen. 
Impaktin päätoimittajana toimin vuo-
desta 1995 vuoteen 2005”, Timo toteaa.

Yhdistyksen toinen puheenjohtaja 
oli vuosina 1996-1997 Sakari Grön-
lund: ”Sain olla mukana Yva ry:n toi-
minnassa alkuvaiheessa paalupaikalla 

– kuten usein alussa, monet asiat eteni-
vät ja uutta tapahtui kohtalaisen tiiviis-
sä tahdissa.”

”Yhdistyksen piirissä oli keskustel-
tu roolistamme; keskitymmekö kan-
salaisten avustamiseen, onko meistä 
asiantuntijapaneelien muodostajaksi, 
asiantuntijoiden sertifiointiin tai ke-
hitymmekö jopa konsulttitoimintaa 

71·2014 impakti



harjoittavaksi toimijaksi. Tekeminen va-
kiintui lehden kehittämiseen, teemalli-
siin jäseniltoihin ja vuosittaisen asian-
tuntijaseminaarin järjestämiseen, ensin 
Uudenmaan ympäristökeskuksen orga-
nisoiman valtakunnallisen yva-päivän 
kylkiäisenä, ja jo 1997 yhdessä ympä-
ristöhallinnon kanssa suunniteltavaksi 
ja toteutettavaksi ja alaa yhdistäväksi 
päätapahtumaksi.”

”Selaan Impakti-lehtiä tuolta ajalta pa-
lauttaakseni mieleen, mikä tuntui tär-
keältä, mistä kirjoitimme ja mitä oike-
astaan tapahtuikaan. Kaksivuotisen pu-
heenjohtajarupeamani loputtua päätty-
neitä YVA-hankkeita oli laskujeni mu-
kaan 54 ja vireillä 33. Näissä oli muka-
na monia yhdistyksen jäseniä joko hank-
keista vastaavina, yhteysviranomaisen 
edustajina tai muina virkamiehinä oh-
jausryhmissä sekä asiantuntijoina.”

kansainvälistä yhteistyötä 
rakennettiin

”Yhdistyksellä oli jäseniä 155 ja näistä yli 
puolet pääkaupunkiseudulta. Kaudella-
ni toimintaa alettiin suunnata alueelli-
sesti mahdollisimman tasapuolisesti ja 
hallitukseen tuli lisäväriä. Samalla alet-
tiin muutenkin vahvistaa verkostoitu-
mista esimerkiksi EU-projektikehityk-
sen, pohjoismaisen yhteistyön, IAIA:n ja 
tutkimuslaitosten kanssa. IAIA:n Esto-
rilin konferenssi oli pääteemana Impak-
tissa 2/1996. Verkostoituminen puoles-
taan numerossa 1/1997”, Sakari muis-
telee.

Yhdistyksen kolmas puheenjohtaja 
vuonna 1998 oli Pasi Rajala. ”YVA-la-
ki oli ollut voimassa nelisen vuotta, käy-
tännöt alkoivat vähitellen vakiintua ja 
lain soveltaminenkaan ei enää ollut yh-
tä tiukkapipoista kuin ehkä alkuun oli 
nähtävissä. YVA-menettelyjen luonte-
va integroituminen osaksi hankkeiden 
suunnittelua eteni mukavasti.” 

Yvasta apua 
rakennuslainsäädännön 
kehittämiseen

”YVA-ajattelu ylipäätään oli lyönyt lä-
pi muun muassa kaavoituksessa, johon 
liittyviä menettelyjä samanaikaisesti 

kehiteltiin rakennuslain osauudistus-
ten tukemana. Toiminta YVA ry:ssä an-
toi hyvää ”sivustatukea” tälle kehitys-
työlle, jota olin noina aikoina ympäris-
töministeriön kanssa monessakin hank-
keessa tekemässä.” 

”Vuodelle 1998 ajoittui myös yhteis-
työhankkeita Baltian maihin. Suomen 
YVA-kokemuksista ja kaavoituksen ke-
hityksestä oltiin siellä kiinnostuneita. 
YVA:n ilosanomaa ja suomalaista osaa-
mista levitettiin näin kansainvälisellä-
kin tasolla ja tuettiin vasta itsenäisty-
neiden maiden lainsäädännön rakenta-
mista.” 

”Vuoden 1998 YVA-päivät järjestettiin 
helmikuussa, ja yleisömenestys oli mel-
koinen. Päivien tuotolla voitiin vahvis-
taa yhdistyksen toimintaa entisestään. 
Hallitus kokoontui tiiviiseen tahtiin, 
YVA:n tiimoilta oli paljon vireillä valta-
kunnassa, josta syystä hallituksellakin 
riitti pohdittavaa. Tuona vuonna taisi 
olla YVA-lain tarkistaminenkin vireil-
lä, johon yhdistyksenä otettiin tietys-
ti kantaa.” 

”Puheenjohtajuus oli mieluisa ja avar-
tava kokemus, mutta siirsin kapulan Rei-
malle hyvillä mielin, koska tiesin, ettei 
itselläni olisi ollut riittävästi ajallisia 
mahdollisuuksia panostaa yhdistyksen 
edelleen kehittämiseen”, Pasi kertoo.

Pyrkimys yhteiskunnallisen 
keskustelun lisäämiseen
Yhdistyksen neljäs puheenjohtaja oli 
1999-2001 Reima Petäjäjärvi. Hänen 
keskeinen tavoitteensa puheenjohtaja-
kaudella oli YVAan ja hankkeiden pää-
töksentekoon liittyvän keskustelun li-
sääminen sekä alalla toimivien kesken 
että myös laajemmin yhteiskunnassa. 
Tuota tavoitetta palvelemaan perustet-
tiin Hyvä YVA –palkinto, jota ryhdyt-
tiin jakamaan YVA-päivien yhteydessä. 

Keskustelun lisäämiseksi yhdistyksen 
nettisivuille avattiin 2001 keskustelu-
palsta, johon kuka tahansa saattoi kir-
joittaa. Keskustelupalstan käyttö jäi kui-
tenkin vähäiseksi ja asiattomien vies-
tien takia palsta lopetettiin parin vuo-
den jälkeen. 

Sova-lain valmisteluun 
liittyviä jäsentilaisuuksia
Yhdistyksen viides puheenjohtaja 2002-
2003 oli Panu Kontio: ”SOVA-laki oli 
valmisteilla ja siitä keskusteltiin yhdis-
tyksen jäsentilaisuuksissa sekä kirjoitel-
tiin Impaktissa. Yva ry antoi jopa lausun-
non lakiehdotuksesta ja kantoi siten kor-
tensa kekoon lainvalmistelussa.”

”Rajat ylittävät YVAt olivat tuolloin 
myös paljon esillä. Ruotsin kanssa oli 
jo kokemusta useista tapauksista. Viron 

Puheenjohtaja Panu kontio (oik.) 2003 Ahvenanmaan opintomatkalla, jossa tutustuttiin 
tuulivoimaan, kylpylähankkeeseen ja maarianhaminan maankäytön suunnitteluun.
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kanssa oli neuvoteltu rajat ylittäviä vai-
kutuksia koskeva hallitusten välinen so-
pimus ja perustettu Suomi – Viro YVA-
komissio, joka kokoontui vähintään ker-
ran vuodessa käymään läpi hankkeita, 
jotka mahdollisesti tarvitsisivat Espoon 
sopimuksen mukaisen menettelyn.” 

”Käytännön arviointien toteuttami-
sessahan keskeisessä roolissa olivat 
YVA-yhteysviranomaiset ja suomalaisis-
sa hankkeissa konsultit. Venäjän kans-
sa valmisteltiin vastaavaa kahdenvälis-
tä sopimusta, mutta neuvottelut päät-
tyivät siihen, että Venäjän ympäristö-
ministeriö lakkautettiin ja kaikki kon-
taktimme katosivat.”

”Oma kosketuspintani kansallisiin 
YVA-menettelyihin oli tuohon aikaan 
jo melko ohut, koska olin työskennel-
lyt vuosituhannen vaihteen molemmin 
puolin lähinnä Liettuan ja Latvian YVA-
lakia valmistelevien hankkeitten vetäjä-
nä sekä kouluttanut ko. maiden YVA-vi-
ranomaiset. Onneksi Yva ry:n hallituk-
sessa oli kuitenkin vankkaa asiantun-
temusta ja tuntumaa kotimaisista arvi-
oinneista, jota saattoi hyödyntää myös 
Baltian maissa.”

”Yhdistys aloitti kaudellani käytän-
nön, jossa hyvä –YVA palkinnon ohel-
la jaettiin henkilökohtainen YVA-tun-
nustuspalkinto.”

”Jäsenmatka tehtiin Ahvenanmaal-
le, josta pieni anekdootti”, Panu kertoo. 

”Yhdistyksen jäsenet keskustelivat ak-
tiivisesti toisella kotimaisella ja kysy-
myksiä riitti Maarianhaminan kaupun-
ginarkkitehti Folke Wickströmille. Kel-
lo oli jo aika paljon yli virka-ajan, mutta 
keskustelu ja kysymykset eivät ottaneet 
laantuakseen. Yhdistyksen puheenjoh-
tajana pyysin puheenvuoroa katkaistak-
seni keskustelun ja kiittääkseni isäntiä. 
Folke ehti kuitenkin edelle ja totesi, et-
tä olkoon viimeinen puheenvuoro, kos-
ka kello on paljon ja ”jag måste gå hem 
och röka fisk.”

Yhdistyksen kuudes puheenjohtaja 
2004-2006 oli Tiina Kähö. ”Vuonna 
2004 juhlittiin YVA:n ja Yva ry:n kym-
menvuotista taivalta. Hyppäsin puheen-
johtajaksi yhdistyksen sihteerin pallilta 
ja ensimmäinen vuoteni puheenjohtaja-
na oli vilkas. Yhdistyksen toiminnassa 
kehitettiin erityisesti jäsenille tarjotta-
via tapahtumia sekä jatkettiin kansain-
välisten verkostojen kehittämistä.” 

10-vuotisjuhlavuonna 
Yva-tunnustuspalkinto 
Sirpa Pietikäiselle

”Juhlavuoden kunniaksi lanseerattiin 
henkilökohtainen YVA-tunnustuspal-
kinto ja palkittaville hankittiin Kristian 

Krokforsin hienoa grafiikkaa. Ensim-
mäinen tunnustuspalkinto luovutettiin 
2004 Sirpa Pietikäiselle YVA-lain val-
mistelusta ja erityisesti kansalaiskuule-
misen sisällyttämisestä YVA:an.”

”Vuonna 2005 panostettiin alueelli-
seen toimintaan ja tutustuttiin muun 
muassa YVA-opetukseen Jyväskylän 
yliopistossa. YVA-palkinnon sääntöjä 
uudistettiin uuden SOVA-lain myötä ja 
vuosittain jaettavassa ”Hyvä YVA” -kil-
pailussa olivat tänä vuonna ensimmäis-
tä kertaa mukana sekä hanke-YVA:t että 
SOVA-menettelyt. Vuodesta 2005 eteen-
päin ei niinkään pyritty löytämään yh-
tä ”täydellistä YVA:a”, vaan enemmän-
kin hyviä oivalluksia, ideoita ja mene-
telmiä, jotka vievät vaikutusten arvioin-
tia eteenpäin.” 

”Vuonna 2006 toiminta jatkui vakiin-
tuneeseen tapaan ja jäsenistölle järjes-
tettiin mm. opintoretki Viroon ja pari 
muuta tapahtumaa. Koska yhdistystä 
pyöritettiin yhä vapaaehtoistoimin, jou-
duimme toteamaan, että kaikkea ei pys-
ty pienillä resursseilla hoitamaan - Im-
pakti-lehti ei ilmestynyt vuonna 2006.”

”Puheenjohtajakauteni oli todella an-
toisa ja sain olla mukana kehittämässä 
ja laajentamassa yhdistyksen toimintaa 
niin kotimaassa kuin kansainvälisesti-
kin. Kaudellani YVA oli jo vakiinnutta-
nut asemansa osana hankkeiden suun-
nittelua, mutta SOVA haki vielä muoto-
aan. Vaikutusten arvioinnissa nousivat 
yhä vahvemmin esille sosiaalisten vai-
kutusten arviointiin sekä vuoropuhe-
luun liittyvät asiat. 

”Puheenjohtajakauteni osui henkilö-
kohtaisesti ajankohtaan, jossa tein mo-
nipuolisia YVA-hankkeita työkseni ja ak-
tiivinen toiminta YVA ry:ssä oli loistava 
tapa oman osaamiseni kehittämiseen”, 
Tiina kertoo.

mieleen painuneet 
opintoretket raumalle 
ja hollantiin
Yhdistyksen seitsemäs puheenjohtaja 
oli 2007-2010 Gilbert Koskela. ”Tu-
lin hallitukseen noviisina suoraan pu-
heenjohtajaksi, vaikka olenkin yksi yh-
distyksen perustajajäsenistä ja toimin 

Puheenjohtaja Panu kontio (oik.) 2003 Ahvenanmaan opintomatkalla, jossa tutustuttiin 
tuulivoimaan, kylpylähankkeeseen ja maarianhaminan maankäytön suunnitteluun.

Puheenjohtaja Tiina kähö (oik.) Yva ry:n hallituksen kokouksessa 6.9.2005 
Siton terassilla.
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1990-luvulla yhdistyksen tilintarkista-
jana. Muutamat aktiivit olivat juonineet 
asiaa kohtalokseni Viron opintomatkal-
la syksyllä 2006.” 

”Heti alussa kauhistelin sitä työmää-
rää, mitä Timo Huhtisella oli: sihteeri, 
talousasiat ja Impaktin päätoimittajuus 
ja taitto. Siihen aikaan vielä jäsenkirjeet 
postitettiin ja postituksen hoitaminen 
oli iso tehtävä. Timon tehtävien jakami-
nen oli mielestäni tärkein tehtävä niin, 
että jokaiselle hallituksen jäsenelle löy-
tyisi jokin sopiva tehtävä yhdistyksessä.”

”Toinen iso tehtävä yhdistyksessä on 
ollut YVA-päivien järjestäminen, josta 
oli pitkälti vastannut Jorma Jantunen. 
Puheenjohtajakauteni lopuksi Jorman 

“oppilaaksi” saatiin hallituksesta Lau-
ra Leino. Oli tärkeää, että kaikki hiljai-
nen tieto päivien järjestämisestä siirtyi 
vähitellen nuoremmalle polvelle, vaik-
ka Jorma antoi hyvää asiantuntija-apua 
ja -tukea.”

”Henkilökohtaisista tunnustuspalkin-
noista muistan, kun peräkkäisinä vuo-
sina palkittiin kaksi YVA-alan tohto-
riksi väitellyttä: Ismo Pölönen ja Pek-
ka Hokkanen. Tänä päivänä tohtoreita 
on jo enemmän, mutta silloin YVA-alan 
tieteellinen puolikin oli kovin nuorta. 

Mieltäni lämmitti sekin, kun SOVA, 
pääkaupunkiseudun liikennejärjestel-
mäsuunnitelma, sai Hyvä YVA-palkin-
non vuonna 2008. Muut ovatkin olleet 
hanke-yvia.”

”Mieleen painuvimpina tapahtumina 
olivat opintomatkat Raumalle ja Hollan-
tiin. Raumalla majoitus, ruokailu, sau-
nominen, loikoilu ulkona kylpytynny-
rissä ja tyrnimarjojen poimiminen pii-
kikkäistä pensaista Kylmäpihlajan maja-
kalla tekivät vaikutuksen unohtamatta 
merimatkaa mennen tullen. Päivi Kar-
vinen oli kehittänyt sopivasti asiaa ja 
seurustelua.” 

”Hollannin opintomatkan Tiina Kä-
hö ja Anne Määttä olivat suunnitelleet 
loistavasti. Ilman heidän Hollannin asi-
antuntemustaan koko matkasta ei olisi 
tullut mitään. Hollantilaiset tavat ku-
ten suklaisilla nonparelleilla päällyste-
tyt voileivät tai sillit ja sillä sipulia teki-
vät unohtumattoman vaikutuksen. Me-
rellinen matka katsomaan tuulivoima-
loita, joita Hollannissa todella on joka 
paikassa, ja polkupyöräsuunnistus Ams-
terdamin keskustassa olivat hauskoja 
ohjelmanumeroita.” 

”Mistä se johtuu, että mieleen jää par-
haiten matkojen toiminnallinen puoli? 

Luennoilla saa tarvittavaa tietoa, mut-
ta kultaiset muistot kertyvät kaikesta 
muusta”, Gilbert pohtii. 

Pietarin-matkalta 
palautumiseen meni viikkoja
Yhdistyksen kahdeksas puheenjohtaja 
2011-2013 oli Nunu Pesu. ”Yhdistyk-
sen toiminta on vuosien varrella vakiin-
tunut raiteilleen, joten toimintaa jat-
kettiin pääosin tutulla linjalla. Vuonna 
2011 näkyvin muutos oli Impakti-leh-
den muuttuminen värilliseksi. Vuonna 
2012 yhdistyksessä siirryttiin käyttä-
mään ammattitilintarkastajaa. Vuon-
na 2013 ryhdyttiinkin sitten jo valmis-
telemaan vuoden 2014 20-vuotisjuhla-
vuotta.”

”Vuodelta 2012 muistan erityisesti 
Pietarin reissun, jossa oli tavanomaises-
ta vaikeampaa edustaa yhdistystä asian-
mukaisesti”, Nunu kertoo. ”Tulen var-
maan ikuisesti muistamaan miten sää-
littävän maljapuheen pidin illallisella 

– ja miten leimasimme ja allekirjoitim-
me kymmeniä papereita, että pääsimme 
majapaikkaamme kokemaan neuvosto-
venäläistä täysihoitoa. Hieno reissu sii-
tä tuli, mutta palautumiseen meni viik-
koja.”

Puheenjohtaja gilbert koskela 2010 Amsterdamissa hollannin 
opintoretkellä, jolla tutustuttiin muun muassa tuulivoimahankkeisiin.
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Yva-konkareiden mietteitä 
Yva ry:stä ja Yva:sta

VESA-mAT Ti honk AnEn, YmPäriSTöSuunniT TElun lEhTori, VA ASAn AmmAT TikorkEAkouluSSA SEk ä Y VA rY:n hAlliTuk SEn jäSEn

Yva ry:n 20-vuotisjuhlaa varten haastattelimme kokeneita YVA-
asiantuntijoita ja kysyimme heidän näkemyksiään itse Yva ry:stä ja YVA:sta. 
Haastattelujen tuloksena syntyi kaksiosainen artikkeli – ensimmäinen 
asiantuntijoiden kokemuksista Yva ry:stä ja toinen heidän ajatuksistaan 
YVA:n hyvistä ja huonoista puolista sekä kehittämistarpeista. Näkemyksiään 
toivat esille Eero Kaakinen, Ismo Pölönen, Markku Kuitunen, Tapani 
Veistola, Olli-Matti Tervaniemi sekä Riitta Kankaanpää-Waltermann.

Y va ry perustettiin vuonna 1994, 
samana vuonna kun laki ympä-
ristövaikutusten arvi oinnista 

tuli voimaan maassamme. Yva ry on toi-
minut yhdyssiteenä ja tarjonnut merkit-
tävän ja käytännönläheisen foorumin 
alan osaajien verkostoitumiselle ja ajan-
kohtaiselle tiedon vaih dolle ympäristö-
vaikutusten arvioinnin parissa toimi-
vien kesken. Yhdistys on antanut myös 
lausuntoja ja osallistunut aktiivisesti 
ympäristövaikutusten arvioinnin ke-
hittämiseen. Monipuolisesta toiminnas-
ta huolimatta yhdistys on koettu usein 
pääkau pun kikeskeiseksi toimijaksi.

Yhteistyön edistäjä
Saatujen kommenttien mukaan kes-
keisimpänä järjestön toiminnassa 
nähdään selkeästi vuosittaiset alan 
tee ma päivät. Toimijat yhteen kokoa-
vat YVA-päivät auttavat insinöörejä, 
yhteiskuntatieteili jöi tä, oikeus tie tei lijöi-
tä, taloustie teilijöitä sekä luonnontie-
teilijöitä ym märtämään tois tensa näkö-
kulmia. Ansiokkaasti läpi vie dys tä YVA-
arviointipro ses sista on jaettu vuosittain  
Hyvä YVA-palkin to. YVA-päivien esi-
tykset ovat lisäksi kaik kien asiasta kiin -
nostuneiden seurattavana yh dis tyksen 
nettisivuilla. Järjestön jul kaisema Im-
pakti-lehti on osoit tautunut toi mivaksi 

”muualta saadut kokemukset ovatkin kehitykselle 
erityisen tärkeitä haastatel tu jen mielestä”. oleg Bodrov 
kertoo YVA-päivillä 2013 kokemuksistaan Venäjällä.
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tietokanavaksi. Se onkin ainoa alan 
säännöl lisesti ilmestyvä jul kaisu maas-
samme. Edellä mainitut Yva ry:n yhtei-
söfoorumit tarjoavat myös alaa tut ki vil-
le mah dol lisuuden esitellä tuloksia sekä 
saada moni puolista palautetta.

monipuolista järjestötoimintaa
Jo mainitun lisäksi Yva ry:n toimintaan 
kuuluvat niin jäsenillat, opin tomatkat 
kuin monipuoliset kansainväliset kon-
taktitkin. Yhdistyksellä on aktii vinen 
roo linsa YVA-lainsää dännön jatkuvas-
sa kehittämisessä. YVA:n parissa toi-
mivia onkin moti voinut mahdollisuus 
osallistua omakohtai sesti mm. YVA-
direktiivin kehittämiseksi an net taviin 
lausun toi hin. Järjestön monipuolisen 
toi minnan vakituisina tukijoina on 
aktii vi nen joukko alan keskeisiä toimi-
joita ja tutkijoita. Yhdistyksellämme toi-
votaan saadun pa lautteen mu kaan jat-
kossakin olevan selkeä rooli sekä me-
nettelyä tukevan koulutus mate ri aalin 
välittä misessä että entistä yhtenäisem-
män oh jeis tuksen kehittämisessä. Yva 
ry:n an siona nähdään sen toimiminen 

välittäjänä YVA:n kansainvälisiin käy-
tänteisiin ja toimija tahoihin. Muualta 
saadut kokemukset ovatkin kehityksel-
le erityisen tärkeitä haastatel tu jen mie-
lestä. SOVA:n osalta menettelyn vakiin-
tuminen nähdään vielä puut teelliseksi. 
Yva ry:n toivo taankin olevan aktiivi-
nen myös SOVA:n edelleen kehittämi-
sessä. Kom men   teis sa nousi esiin myös 
ajatus Yva ry:n kotisivuille perustetta-
vasta kes kustelupalstasta. Sen kautta 
ajan kohtaisista asioista esille tuodut ko-
kemukset nopeuttaisivat tiedon saantia. 
Yva ry kokoaa jär jestönä hyvin sen pa-
rissa toimi vat.
 Järjestön nähdään kuitenkin olevan 
suu relle ylei sölle edelleen melko tun-
tematon toimija. Kaiken kaikkiaan Yva 
ry:n toiminnan kat sotaan no peut ta neen 
ja virallistaneen YVA:n asemaa hank-
keiden so peut tamisessa yh teis  kun nalli-
seen toimintaan.

Yva:n vahvuuksia 
ja heikkouksia
Me suo malaiset olemme hyvin käytän-
nöl lisiä ku ten usein kou lutuk semmekin. 

Tämä kenties heijastuu osaltaan näke-
myksissä YVA:sta ja vaikeutta a suhtau-
tu mista siihen. Menet tely nähdään väl-
jästi säädeltynä. Ei niinkään lain mu-
kaan etene vä nä vaan pikem minkin 
tietoi suuteen tukeutu vana menettely-
tapana. YVA:n tulevan kehi tyk sen osal-
ta nousee selvästi esiin uhkina yhtääl-
tä YVA:n pirstaloituminen ja toisaal-
ta hankkeiden entisestään lisäänty vä 
selvitys tar ve. Kehityshaasteita nähtiin 
osallistumismenettelyissä samoin kuin 
eri am matti alojen välis ten näkemys-
erojen kuromisessa lähemmäksi toisiaan.

Yva on taipuisa väline
20-vuotta sitten, YVA-lain voimaantul-
tua, sekä YVA-tie toi suu den että käytän-
teiden osalta edistyttiin alussa melko 
verkkaisesti. Nyt on jo edetty toimiviin 
ja laa duk kaisiin YVA-käytän teisiin. YVA 
on osoit tanut ole vansa taipuisa ajan pai-
neissa. Prosessia tuntuu kuitenkin edel-
leen vai vaa van sekä selkeän ’isännän’ 
puute että valtakun nallisen oh jauk sen 
on gel mat. Haastateltujen viranomais-
ten näkemyk sen mukaan hankkei den 

”hyvin läpiviety osallistuminen lisää luottamusta han kevastaavaan”.  
Tässä VT9:n onkamo – niirala YVA:n osallistumisprosessin työpajatyöskentelyä.

12 impakti 1·2014



ympäristö sel vityk siä tehdään yhä use-
ammalle hankkeelle niiden tultua alu-
eellisesti hoi det ta vak si. Mer kittä-
vimpien hank keiden selvitystarpeisiin 
on kuitenkin pystytty vastaamaan hei-
dän näke myksensä mukaan hyvin. Tä-
mä siitä huolimatta, että YVA:n paris-
sa työskenteleviä on rajal li nen määrä.

Toi mivat käytänteet ovat madalta-
neet kapea-alaista reviiri ajat telua sekä 
parantaneet jat kuvasti ym päris tösel vi-
tysten tasoa. Lisäksi lupa menettelyyn 
nähtiin saa dun aiempaa var mem paa pe-
rustaa. Laajan osallis tumisen seurauk-
sena nä kö kulmat ovat selvästi monipuo-
lis  tuneet. Kehityksen seurauk sena on 
saatu aikaan paremmin perusteltuja 
vaihtoehtoja. Lisäksi yleinen tietoisuus 
ym pä ristö asioista on edistynyt. 

Yva-menettelyn 
ongelmatiikkaa
Lainsäädännön kehityksen ja sen 
monimutkais tumisen seurauksena eri 
puolilla maata on muodostunut erilaisia 
käytäntöjä. Nii tä esiintyy jopa ELY-kes-
kusten sisälläkin. Kommen teissa mietit-
tiinkin, vaikuttaako tämä kansa lais ten 
ja hankevastaavien yhdenvertaisuuteen 
lain e des sä. Se, että lupa ha ke muksia ei 
käsitellä YVA:n yh tey dessä eikä anne-
ta niistä pää töksiä, on ongelmallista. 
Tämän arvellaan osaltaan vähentävän 
YVA:n arvoa ja kätke vän sen piiloon mo-
nenlaisten suun nitte lu toimin tojen si-
sään. YVA-menettely vaikuttaakin tu-
levan näkyviin yh teis  kun nassa lähinnä 
vain isojen hankkeiden osalta ja varsin-
kin, jos niissä on ongelmia. Toisin sa-
noen silloin kun YVA on tehty huonosti 

– pohtivat haastateltavat.

hankevastaava vastuussa
YVA-menettely mahdollistaa hankkeen 
toteu tetta vuu den tes taamisen. Sen avul-
la hanke voi löytää tiensä ja muotonsa 
yh teis kun takel poi seksi. Sen sosiaalinen 
hyväksyttävyys voi daan saavuttaa. Ei 
välttä mättä niin, että kaikki pitäisivät 
hankkeesta. Vaikutukset on kuitenkin 
selvi tetty us kotta vasti, ja on osoi tettu, 
että hankeen kanssa voidaan turvalli-
sesti elää. YVA:n vah vuu tena on hyvin 

eri laisten vaikutusten tarkastelu rin-
nakkain. Aineet to mat arvot, koke muk-
set, jopa kuvitel mat kin, noteerataan. 
Näin ’yleinen tieto’ ja ’asiantun tijatieto’ 
ovat rinnakkain ja vastak kain julkises-
ti. Hyvin läpiviety osallistuminen lisää-
kin luottamusta han kevastaavaan. Hy-
vä paikallistuntemus, vaihtoehtojen ai-
to vertailu sekä selkeät perustelut valin-
noille todetaan laadukkaan YVA:n kes-
keisiksi ominaisuuksiksi. Näkö kulmien 
löytä minen ja esille saanti vaatii kuiten-
kin aikaa ja rohkeuttakin. Esiin nousi 
arvelu siitä, näkevätkö hankevas taa vat 
mahdollisesti edelleenkin YVA:n vain 
vält tämättö mä nä pa ha na. Hehän saat-
tavat jou tua sen kanssa tekemisiin vain 
kerran elä mäs sään. Hankevastaavan 
palveluksessa olevan konsultin työlle 
keskeinen lähtökohta on se, millaisen 
tar jous pyynnön ja aikataulun mukaan 
selvitystyö on tilattu. Myös YVA-konsul-
tin sen hetkinen työtilan ne ja ammat-
titaito ovat keskeisiä edellytyksiä. Kon-
sult iltakin edellytetään kykyä moni-
puo li seen yhteis työhön. Kyky kuun nel-
la, ottaa huomioon ja ym märtää kaikkia 
prosessiin osallistuvia on tärkeää. Työn 
muita onnistumisen edelly tyk siä ovat 
lisäksi raha- ja aikaresurssit, lain tun-
temus, sisältö pai notusten ymmärtämi-
nen, tiedon tuottaminen ja sen jakami-
nen, itse menettelyn pro sessio saaminen 
sekä asioiden toimialakohtaiset käsit-
telytavat. 

osallisena Yva-menettelyssä
 YVA:n moninaiset näkökulmat ovat 
haaste konsultin lisäksi tietenkin 
muille kin osal lisille. Ihmisiin kohdistu-
vien vaikutusten nähdään saaneen koko 
ajan yhä suurem paa merkitystä suhtees-
sa kokonaisarvioon. Paikallisten asuk-
kaiden mielipi teen huo miotta jättämi-
nen ja jopa ohittaminen ei enää ole mah-
dollista, kuten tilanne saattoi olla vie-
lä 1990-luvulla. Hyvät esimerkit hank-
keissa vaikuttamisesta lisää vät epäi-
lemättä osallis tumista edelleen. Mut-
ta edelleen pohditaan sitä, on ko osal-
lisilla riittävä peruskäsitys YVA:n ole-
muksesta ja sen proses sista. Toisaalta 
onko keskus telu kult tuu rim  me, yhdessä 

tekeminen ja vuoro vai kutteisuus, riit-
tävän kehit tynyttä. Osal lis tu malla vai-
kuttaminen ja asioihin paneutuminen 
vaativat kan salaiselta kuitenkin paljon 
aktii visuutta. Osallistu misen kehittä-
misen tarve ko ros tuu edelleen kaikessa 
ympä ristönkäytön ohjauk ses sa. 

Yva tutkii kokonaisuutta
YVA-laki edellyttää, että tarkastel-
laan selvitettävää ym pä  ris töä koko-
naisuutena. YVA-menettelyn riskinä 
nähtiin selvitysten laajentuminen ja sa-
malla pirstoutu mi nen yhä pie nem  piin 
eri kois tumis aloihin. Seurauksena oli-
si liian raskas YVA-menette ly, yhtääl-
tä peruste lujen moni mutkaistuminen 
ja toisaalta näytön vai keu tuminen. Tie-
don määrällinen lisääminen johtaakin 
pikem minkin epä täydelliseen tietoon.  
Laadukkaaseen tietoon pääs tään järjes-
tämällä ja arvottamalla tietoa parem-
min sekä yhdistämällä sii hen asti toisis-
taan riip pu mattomina pi det  tyjä tiedon 
osa-alueita. Ympäristönkäytön oh jaus ja 
sen suunnit telu ovat vaikutusten tuotta-
mista, valin tatilanteiden muotoilua se-
kä ar voperustaista harkin taa. Kommen-
teissa kysyttiinkin, ky kenemmekö jat-
kossa kes kittymään oleellisten asioi-
den selvit tämiseen. Tehtävien ratkai-
sujen parem mat oikeuden mu kai suu-
den tarkas te lut nähtiin myös haastee-
na. Selvityksiä tehtäessä tulee pohjim-
miltaan pyrkiä varautu maan myös sii-
hen miten vielä tuntematon puuttuva 
tieto vaikuttaa tarkas tel ta vana olevaan  
kokonaisuuteen. Kes tävän kokonais ym-
pä ristön ai kaansaa mi nen on yhä haas -
te arvomaail mallemme - samoin lisään-
tyvä poikkitieteellisyyden vaatimus. 
Kehitty vän verkostoitumisen ja aiem paa 
yhtei söllisempien toimintatapojen odo-
tetaan mahdol lis tavan parempia käytän-
teitä tulevaisuudessa.
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20 vuotta Yva-päiviä – a Success Story
jormA jAnTunEn, johTAVA ASiAnTunTijA, SuomEn YmPäriSTökESkuS SYkE

YVA-päivät ovat vakiinnuttaneet asemansa alan johtavana tilaisuutena 
Suomessa, ja ne muodostavat Yva ry:n talouden selkärangan.

YVA-lain tullessa voimaan 1994 
perustettiin myös Yva ry, ja sen 
ensimmäisiä ponnistuksia oli 

YVA-päivien järjestäminen 1995. Oh-
jelma herätti kiinnostusta, ja Espoossa 
järjestetty tilaisuus keräsi onnistuneesti 
hyvän osanoton. YVA-lain voimaan tul-
lessa YVA-lain mukaisina yhteysviran-
omaisina toimivat pääsääntöisesti lää-
ninhallitukset. Uudenmaan lääninhal-
litus järjesti uuden lain toimeenpanon 
tukemiseksi oman YVA-neuvottelupäi-
vän alueensa toimijoille jo YVA-lain voi-
maantulovuonna 1994. 

aluksi uudenmaan 
ympäristökeskuksen 
ja Yva ry:n yhteinen
Koska monilla valtakunnallisilla toimi-
joilla oli pääkonttorit pääkaupunkiseu-
dulla, herättivät nämä YVA-päivät he-
ti alusta saakka kiinnostusta myös täl-
laisissa toimijoissa eikä heidän osallis-
tumiselleen toki nähty mitään esteitä-
kään, vaikka niiden toiminta sijaitsi jos-
sain muualla. Jo vuonna 1996 Yva ry ja 
Uudenmaan ympäristökeskus järjestivät 
YVA-päivänsä koordinoidusti peräkkäi-
sinä päivinä yhteisenä kokonaisuutena 
ja seuraavana vuonna päivät järjestet-
tiin kokonaan yhteisinä. Vuodesta 2007 
Yva ry on ottanut täyden vastuun päi-
vien järjestämisestä niin sisällöllisesti 
kuin taloudellisestikin. Tämä on ollut 
sikäli luontevaa, koska päivät ovat va-
kiinnuttaneet asemansa ja muodostavat 
myös yhdistyksen talouden selkärangan. 
Päivien osanottajamäärä ylitti parissa 
vuodessa sata ja ennätys tehtiin vuon-
na 2000, jolloin osanottajia oli yli 250. 

Aluksi ajateltiin, että YVA-päivät jär-
jestetään muutamana vuonna, jotta uusi 

lainsäädäntö saadaan ajettua sisään ja 
vakiinnutettua. Aluksi kuviteltiin myös, 
että YVA-lain voimaantullessa pöytälaa-
tikoissa on paljon suunnitelmia, jotka 

YVAtaan ja sen jälkeen YVA-hankkeiden 
määrä jää vuosittain vähäiseksi. Näin 
ei kuitenkaan käynyt, vaan YVAttavi-
en hankkeiden määrä kasvoi ja toi tul-
lessaan uusia asioita yhteisillä päivillä 
pohdittavaksi.

Pyritty käytännönläheisyyteen
Päivien ohjelma yritettiin pitää käytän-
nönläheisenä, jotta osanottajiksi saa-
daan YVA:n kanssa käytännössä teke-
misissä olevia hankevastaavia, konsult-
teja, kuntien virkamiehiä, YVA-viran-
omaisia, luvittajia ja muita YVA:n kans-
sa tekemisissä olevia. Päivillä on aina 
esitelty kiinnostavia YVA-hankkeita ja 
alan menetelmäkehitystä. Käytännönlä-
heisyyden lisäksi päivillä on haluttu esi-
tellä myös suomalaista YVA-tutkimusta 

YVA-päivien yleisöä vuodelta 2009

YVA-päivät järjestetään (tyylikkään) 
talkooporukan voimin, vuoden 2012 
kuvassa vasemmalta leena lusa,  
nunu Pesu ja janna riikonen
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silloin, kun sitä on ollut tarjolla. Lain-
säädäntömuutokset ovat olleet vakioai-
heina päivillä. Joinain vuosina on kut-
suttu myös ulkomaisia esiintyjiä EU:n 
komissiosta, kansalaisaktivisteja ja eri-
tyisalojen tuntijoita. Onpa EU:n komis-
siokin maininnut Suomen YVA-päivät 
yhtenä YVA:n laadunvarmistuskeinona.

YVA:n kehitys on näkynyt myös päi-
vien ohjelmissa. Alkuvuosina painopis-
te oli enemmän luontopuolella, ja ihmi-
siin kohdistuvat vaikutukset ovat tulleet 
vuosien myötä enemmän esille. Aluksi 
YVA-päivät järjestettiin kaksipäiväisinä 
siten, että toinen päivä käsitteli hanke-
YVA:a ja toinen päivä SOVA:a (suunnitel-
mien ja ohjelmien vaikutusten arvioin-
tia). Järjestettiinpä joskus niinkin, että 
toinen päivä käsitteli puhtaasti erilai-
sia arviointimenetelmiä. Luonnonsuo-
jelulain uudistaminen EU:iin liittymi-
sen myötä näkyi myös ohjelmissa. Luon-
nonsuojelulain Natura-pykäliä ja niiden 
roolia YVA:n kannalta käsiteltiin mo-
nilla päivillä. 

Työelämän kiireiden 
takia yksipäiväisiksi
Yksi kokeilu oli vuonna 2000 eri temaat-
tisten rinnakkaissessioiden järjestämi-
nen. Ohjelman kokoamiseen otettiin 

tuolloin mukaan kuusi ympäristöalan 
ammattijärjestöä. Tällöin tehtiinkin päi-
vien osanottoennätys ja rinnakkaisses-
siot saivat hyvän vastaanoton. Järjes-
tely johti kuitenkin siihen, että eri alo-
jen asiantuntijat olivat omissa porukois-
saan keskustelemassa, mikä ei palvellut 
YVA:n eri tieteenoloja ja ammattikuntia 
yhdistävää poikkileikkaavaa roolia, eikä 
rinnakkaissessioita jatkettu seuraavilla 
YVA-päivillä. Työelämän tahdin kiris-
tyessä kaksipäiväisyydestä on kuiten-
kin luovuttu 2008 lukien ja tiivistetty 
vuoden ajankohtaisasiat yhden päivän 
pakettiin. 

Päivien osanottajakaarti on vaihdel-
lut vuosien myötä ehkä ohjelmankin mu-
kaan. Viime vuosina päiville on houku-
teltu myös opiskelijoita myöntämällä 
heille vapaapaikkoja, mikä on tuonut 
paljon uutta väkeä päiville. Myös kon-
sulttitoimistoihin on tullut nuorta väkeä 
ja viime vuosina noin kolmannes päivi-
en osanottajista on ollut ensikertalaisia. 
Tämä tuo omat haasteensa ohjelman ra-
kentamiseen sellaiseksi, että se tarjo-
aa eri vaiheissa oleville eri toimijoiden 
edustajille kiinnostavaa sisältöä. Ensi-
kertalaisten lisäksi päivillä on vakiokä-
vijänsä vuodesta toiseen (tosin tämän 
kirjoittaja lienee ainut, joka on osallis-
tunut kaikille YVA-päiville). Päivien oh-
jelma on tiiviydestään huolimatta pyrit-
ty pitämään riittävän väljänä, jotta kes-
kusteluille jää tilaa.  Päivien jälkeen on 
myös varattu muutama tunti yhteiseen 
kanssakäymiseen, mikä yleensä on jat-
kunut omatoimisesti pikkutunneille ja 
usein vielä YVA-asioiden merkeissä.

Järjestelyt pääosin talkootyönä
YVA-päivien pitopaikaksi on vakiintu-
nut entisen Uudenmaan lääninhallituk-
sen (nykyisin Etelä-Suomen aluehallin-
toviraston Helsingin sivutoimipiste) ti-
lat Itä-Pasilassa. Ne ovat tarjonneet päi-
ville hyvät puitteet. Auditorio, aulatilat 
ja ravintola muodostavat toimivan ti-
lan, ja paikka on hyvin saavutettavissa. 
Toisinaan on keskusteltu päivien kier-
rättämisestä eri puolilla Suomea, mutta 
siihen ei ole menty juuri paikan hyvän 

kaikille YVA-päiville osallistunut  
jorma jantunen (oik.) ja useimpien 
YVA-päivien kukkaistyttönä toiminut 
Päivi karvinen (vas.)

saavutettavuuden sekä toiminnallisten 
ja taloudellisten seikkojen vuoksi. YVA-
päivät on järjestetty mahdollisimman 
pitkälle talkooperiaatteella, jotta päivi-
en osanottomaksu on voitu pitää edulli-
sena niin, ettei se rajoittaisi osanottoa. 
Päivien ajankohta asettui kevääksi, kos-
ka varsinkin 1990-laman aikana kunti-
en matka- ja koulutusrahat olivat kovin 
pienet ja loppuivat loppuvuotta kohden.

YVA:n ympärillä on tapahtunut ja ta-
pahtuu edelleen paljon. YVA on kehitty-
nyt sisällöllisesti, ja sen piiriin on tul-
lut uusia hanketyyppejä. Alalla toimivi-
en määrä on lisääntynyt ja tuonut joka 
vuosi uusia ihmisiä YVA:n piiriin. YVA-
päivät ovat vakiinnuttaneet asemansa 
alan johtavana tilaisuutena Suomessa 
eikä hiipumista ole näköpiirissä.  

ansioituneita Yva:n 
tekijöitä palkittu
YVA-päivien ohjelma on haluttu pitää 
tiukan ammatillisena, alustajat on aina 
pyydetty sanottavansa, ei asemansa pe-
rusteella. Lisäksi päivillä on jaettu Yva 
ry:n vuosittaiset palkinnot: vuoden Hy-
vä YVA – palkinto jollekin ansioituneel-
le YVA-menettelylle sekä harvakseltaan 
henkilökohtaisia YVA-tunnustuspalkin-
toja YVA:n parissa ansioituneille hen-
kilöille. YVA-päivien ohjelma on ideoi-
tu Yva ry:n hallituksen piirissä keräten 
ideoita myös muulta jäsenistöltä. 

Yhdistyksessä eri rooleissa vaikutta-
nut Timo Huhtinen on huolehtinut alus-
ta saakka monista päivien käytännön 
asioista. Päivi Karvinen on toiminut päi-
vien ”kukkaistyttönä” huolehtien kuk-
ka-asetelmista ja palkittavien kukitta-
misesta kulloisenkin teeman mukaan. 
Itselläni on ollut ilo toimia päivien pää-
järjestäjänä ja puheenjohtajana viiden-
toista vuoden ajan niiden alusta vuoteen 
2009, minkä jälkeen nuoremmat ovat 
ilokseni ottaneet vetovastuun päivien 
järjestämisestä, tosin he kaivavat mi-
nut toisinaan vielä naftaliinista joihin-
kin tehtäviin. On ollut suuri ilo saada 
olla järjestämässä YVA-päiviä innostu-
neen hallituksen ja muiden toimihenki-
löiden kanssa.
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Impakti-lehdet kautta Yva ry:n 
kolme vuosikymmentä
TEk STi jA kuVAT Erkki ik ähEimo, Y VA rY:n imPAk Ti-lEhdEn Pä äToimiT TA A

Impakti-lehden on tarkoitus olla helppolukuinen. Lehdessä on useita lähes 
koko lehden ilmestymisajan julkaistuja artikkelisarjoja. Lehti kertoo 
mm. YVA:n parissa työskentelevistä asiantuntijoista, valtakunnallisista 
YVA-päivistä, YVA-hankkeista ja ulkomaisista YVA-konferensseista. 

Impakti-lehteä on julkaistu vuodes-
ta 1995 lähtien. Vuoden 2013 lop-
puun mennessä on julkaisuja ker-

tynyt kaikkiaan 28 kappaletta. Keski-
määrin joka toinen vuosi on tehty kak-
si lehteä ja joka toinen vuosi yksi lehti. 
Kaikki julkaistut Impakti-lehdet löyty-
vät Yva ry:n nettisivuilta.

Impaktiin kirjoittavat 
kokeneet Yva-ammattilaiset
Lehden päätoimittajana on heti lehden 
alusta lähtien vuoteen 2006 asti toimi-
nut Yva ry:n monitoimimies Timo Huhti-
nen. Vuoden 2007 alusta päätoimittajan 
vastuun otti Erkki Ikäheimo (tämän ar-
tikkelin kirjoittaja). Uuden päätoimitta-
jan oli helppo ottaa vastaan päätoimitta-
juus, sillä Yva ry:n jäsenet, toimihenkilöt 
ja hallituksen jäsenet, jotka pääasiassa 
kirjoittavat lehden artikkelit, ovat YVA-
ammattilaisia sekä kokeneita kirjoittajia 
ja tästä johtuen lehden julkaisuprosessi 
on ollut hyvin toimiva.

Impakti-lehden tarkoitus ja rooli on 
ollut ja on yhä (kuitenkin ottaen huo-
mioon Yva ry:n toiminnan uudet suun-
taukset) – kuten Timo Huhtinen sen en-
simmäisessä Impakti-lehdessä ilmaisi:

”Lehti käsittelee ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä ja erilaisiin 
yhteiskunnallisiin ohjelmiin 
sekä kaavoitukseen liittyviä 
selvityksiä, vaihtoehtojen vertailua, 
osallistumista ja tiedottamista. 
Impakti on pyritty tekemään 

helppolukuiseksi ja monikerroksiseksi 
niin, että lehden sisällöstä saa hyvän 
käsityksen jo selaamalla. Puisevia 
ja vaikeaselkoisia tieteellisistä 
julkaisuista tuttuja artikkeleja 
pyritään välttämään”. 

Lehteä julkaistaan painettuna 
sekä nettiversiona
Vuoteen 2004 asti lehti julkaistiin vaih-
televasti 12, 16 tai 20 sivuisena. Tämän 
jälkeen lehti on vähitellen kasvanut ja 
vuodesta 2011 asti lehden ovat olleet 32 
sivuisia. Impakti laajeni 32 sivuiseksi sa-
massa yhteydessä, kun lehteä ruvettiin 
julkaisemaan värillisenä ja sisältöä se-
kä ulkoasua kehitettiin. Tätä ennen leh-
ti oli mustavalkoinen. Lehdestä on aina 
tehty sekä paperiversio, joka on postitet-
tu yhdistyksen jäsenille, että pdf-versio, 
joka on julkaistu Yva ry:n kotisivuilla. 
Lehteä on painettu jäsenmäärästä riip-
puen yleensä 200 – 250 kappaletta.

Lehden rakenne on pysynyt pääasi-
assa samanlaisena läpi julkaisuhistori-
an. Kansi on kuvannut jotain kohdetta, 
joka liittyy jotenkin ympäristövaikutus-
ten arviointiin tai siihen liittyvään toi-
mintaan. Yleisiä aiheita ovat varsinkin 
kaupunki- ja liikenneinfrastruktuuria 
kuvaavat kansikuvat. Siltoja, moottori-
teitä, sähkölinjoja sekä rakennus-, ka-
tu ja puistokuvia kaupungeista on pal-
jon. Joitakin kuvia on myös muista ai-
heista kuten saaristosta, arkkituuriltaan 

kiinnostavista rakennuksista ja järjes-
tön jäsenien ulkomaanmatkoilta. Leh-
den kansikuvat löytyvät oheisesta va-
lokuvassa.

20 vuoden aikana on 
julkaistu yli 300 artikkelia
Kussakin lehdessä on ollut lyhyempiä 
ja pitempiä artikkeleja yleensä neljästä 
kahdeksaan kappaletta. Tämän lisäksi 
on julkaistu listoja YVA-hankkeista ja 
YVA-prosesseihin liittyvistä julkaisuis-
ta. Erilaisia lyhyitä uutisia ja ilmoituksia 
lehdissä on runsaasti. Pysyväisluontei-
set ilmoitukset, kuten Yva ry:n hallituk-
sen jäsenet ja toimihenkilöt, ilmoitukset 
YVA-päivistä ja Yva ry:n jäseneksi rekis-
teröitymisohjeet, ovat olleet yleensä leh-
den takakannessa. 

Impakti-lehdessä on ollut toistaiseksi 
kaikkiaan 324 artikkelia - tosin artikke-
lien määrän määrittäminen  ei ole yksi-
selitteistä, sillä raja uutisen ja artikke-
lin välillä ei ole selvä. 

Jokaisessa numerossa on ollut joko 
puheenjohtajan palsta ja/tai pääkir-
joitus. Nämä ovat esiintyneet lehdis-
sä vaihtelevina yhdistelminä. Vuodes-
ta 2007 lähtien lehdissä ovat olleet mo-
lemmat palstat.

useita pysyviä artikkelisarjoja
Impaktissa on ollut useita lähes koko 
lehden julkaisemisen ajan julkaistuja ar-
tikkelisarjoja. Tällaisia ovat olleet: 
•	 henkilökuva-artikkelit, 
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•	 kertomukset IAIA-konferenssien 
esitysten aiheista ja tapahtumista, 

•	 kertomukset Yva ry:n järjestämistä 
opintomatkoista, 

•	 listoja ja lyhennelmiä YVA-alan jul-
kaisuista ja 

•	 YVA-päivien esitelmien lyhennelmät.   

Lehden alkuaikoina julkaistiin listo-
ja suomalaisista YVA-hankkeista vuo-
teen 2005 asti. YVA-palkinnon saaneis-
ta hankkeista on kerrottu säännöllisesti 
vuodesta 2002 alkaen. 

Muita useita kertoja julkaistuja artik-
kelisarjoja tai –aiheita ovat olleet:
•	 kertomukset Yva ry:n pikkujouluis-

ta ja jäsenilloista, 
•	 kertomukset (muista kuin IAIA:n) 

kansainvälisistä konferensseistä, 
•	 hankkeiden ja niihin liittyvien YVA-

menettelyjen tai raporttien esittelyt,
•	 YVA/SOVA –lakien ja direktiivien 

sisältöihin sekä niiden toimivuu-
teen liittyvät analyysit ja arviot,

•	 artikkelit kansainvälisistä YVA-asi-
oista ja kansainvälisten julkaisuiden 
lyhennelmät tai arvioinnit,

•	 YVA-koulutuksesta kertovat artik-
kelit ja

•	 YVA-palkinnon säännöistä kertovat 
artikkelit. 

IaIa- ja henkilökuva-
artikkelit eniten julkaistuja
Henkilökuva-artikkeli on artikkelisar-
ja, joka on julkaistu jokaisessa lehden 
numerossa – lukuun ottamatta lehteä 
1/2013.  Artikkelisarjan tarkoituksena 
on kertoa henkilöistä, jotka ovat vaikut-
taneet merkittävästi ympäristövaiku-
tusten arviointiin ja samalla tuoda esille 
heidän tärkeänä näkemiään asioita. Lis-
ta henkilökuva-artikkeleista on erillises-
sä taulukossa. 

IAIA:n konferensseista, joissa Yva ry:n 
edustajat ovat olleet mukana, on lehdes-
sä matkakertomukset. Kertomuksia on 
ollut vuodesta 1996 lähtien, jokaisel-
ta vuodelta - lukuun ottamatta vuoden 
2012 konferenssia. Kertomukset ovat 
Protugalista, USAsta New Orleansista, 
Uudesta-Seelannista (2 kertaa), Skotlan-
nista, Kolumbiasta, Hollannista, Maro-
kosta, Kanadasta Vancouver’sta, USAsta 
Bostonista, Etelä-Koreasta, Australiasta 
Perthistä, Ghanasta, Sveitsistä, Meksi-
kosta ja Kanadasta Galgarysta. Useim-
mat matkakertomukset ovat Jorma Jan-
tusen kirjoittamia tai yhdessä jonkun 
toisen matkalla olleen kanssa.  

Yva-päivistä ja kv-
tapahtumista paljon artikkeleja
Yva ry:n järjestämien YVA-päivien esi-
telmistä on vuodesta 1999 lähtien tehty 
lyhennelmät Impakti-lehteen. Alkuunsa 

kaikkien 28 impakti-lehden kannet – vuoteen 2010 asti lehteä julkaistiin mustavalkoisena ja tästä eteenpäin värillisenä
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lyhennelmät laativat Yva ry:n aktiivi-
jäsenet. Mutta viimeisinä vuosina ovat 
opiskelijat, joille on myönnetty ilmais-
paikat YVA-päiville, kirjoittaneet lyhen-
nelmät. 

Muista kansainvälisistä tai ulkomai-
sista YVA-konferensseista on Impakteis-
sa ollut artikkeleja silloin tällöin. Poh-
joismaisesta YVA-konferenssista ja ad 
hoc –ryhmän tapaamisesta on ollut ar-
tikkelit vuosina 1996, 1998, 2001, 2003 
ja 2011. Ruotsin MKB-päiviltä on artik-
kelit vuosilta 1997, 2007 ja 2008. En-
simmäisissä Nordic-Baltic Impact As-
sessment Conference’ssa vuonna 2012 
oli Suomesta runsas edustus ja Yva ry:n 
edustajat kirjoittivat yhteisen artikke-
lin lehteen.

kertomuksia Yva ry:n 
järjestämistä matkoista 
ja tapahtumista
Kaikista Yva ry:n opintomatkoista on 
lehdessä artikkelit. Opintomatkoja Yva 
ry on tehnyt kaksi kertaa Ruotsiin ja Vi-
roon sekä kerran Ahvenanmaalle, Rau-
malle, Hollantiin, Mikkeliin ja Pietariin. 
Nämä matkakertomukset ovat hyvin vä-
rikkäitä tarinoita ja lehdissä esitetään 
runsaasti valokuvia matkoilta.

Yva ry on järjestänyt pikkujouluja ja/
tai jäseniltoja lähes vuosittain. Osasta 
näistä tilaisuuksia on kirjoitettu artik-
kelit ja joistakin tilaisuuksista on vain 
hyvin lyhyet kirjoitukset. Osasta näistä 
tapahtumista ei ole kerrottu ollenkaan.

Suomessa tehtyjen YVA-hankkeiden 
luetteloa julkaistiin Impakti lehdessä 
vuodesta 1995 lähtien vuoteen 2005. 
Lehti oli ainoa paikka minne kaikki teh-
dyt YVA-hankkeet oli listattu. 

Aivan lehden ilmestymisen alkuai-
koina julkaistiin hauska YVA-ristikko 
ja seuraavassa numerossa annettiin ris-
tikon ratkaisu.

ammattilehden tekeminen 
on mielenkiintoista
Impakti-lehden toimittaminen on erit-
täin mielenkiintoinen ja hyödyllinen 
tehtävä, jos työskentelee YVA:n ja ym-
päristöasioiden kanssa ammatikseen. 
Artikkeleja kirjoittaessa ja toisten kir-
joittamia tekstejä tarkastaessa kehittää 
samalla omaa ammattitaitoaan ja pa-
rantaa omaa ammatillista ja sosiaalis-
ta verkostoaan. 

•	jorma jantunen, ylitarkastaja, uudenmaan ympäristökeskus; 
•	 marika Paukkunen, kansallinen asiantuntija, Eu komissio; 
•	Alan Porter, puheenjohtaja, iAiA; 
•	 markku Turtiainen, ympäristöekonomian professori, helsingin yliopisto; 
•	jyri juslén, tutkija, Stakes; 
•	 raisa Valli, liikenneministeriö; 
•	 mikko härö, päällikkö museovirasto; 
•	 ulla-riitta Soveri, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö; 
•	 kimmo lapintie, yhdyskuntasuunnittelun professori,  

Teknillinen korkeakoulu; 
•	jari mannila, johtava konsultti, Sito-konsultit; 
•	 mikael hildén, johtaja, SYkE; 
•	Tapani kauppinen, projektitutkija, Stakes; 
•	 rauno Sairinen, tutkimuspäällikkö, Tkk; 
•	janne hukkinen, ympäristösuojelun laboratorion esimies, Tkk; 
•	 Eero kaakinen, luonnonsuojelupäällikkö,  

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus; 
•	 ismo Pölönen, ympäristöoikeuden asiantuntija, Suomen akatemia; 
•	 markku kuitunen, ympäristötieteiden professori, jyväskylän yliopisto; 
•	 matti laitio, ylitarkastaja, ympäristöministeriö; 
•	 Seija rantakallio, ympäristöministeriö; 
•	Anne Vehmas, ramboll; 
•	 Pekka hokkanen, erikoistutkija, keski-Suomen ympäristökeskus, 
•	jose maria ramos florido, YVA- ja SoVA-asiantuntija  

Eu komission ympäristödirektiraatti; 
•	Tapani Veistola, luonnonsuojelusihteeri, Suomen luonnonsuojeluliitto; 
•	Anna-leena manner, SYkE; 
•	 maija rautamäki, maisema-arkkitehtuurin professori, Tkk; 
•	 Eero kaakinen, YVA-konkari, eläkeläinen; 
•	Tapani kauppinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; ja 
•	oleg Bodrov, hallituksen puheenjohtana, green World. 

Lista henkilöistä joista on Impakti-
lehdessä henkilökuva-artikkeli  
(titteli ja työnantaja ovat artikkelin aikaiset): 
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Impakti-lehden artikkelit aikajärjestyksessä vuoteen 2013 asti:

Vuosi/
numero 

Artikkelin/tekstin nimi Kirjoittaja

1995/1 Jäsenillassa tutustuimme Syken kirjastoon Timo Huhtinen
1995/1 Helppolukuinen lehti tavoitteena Timo Huhtinen
1995/1 Yva on hämärä käsite Timo Huhtinen
1995/1 Jorma Jantunen: Arviointimenettely lisännyt 

yhteiskunnallista keskustelua 

Timo Huhtinen

1995/1 Tieyvaa Liettuassa Sakari Grönlund
1995/1 International Sakari Grönlund
1995/1 Ympäristövaikutusten arviointi lähiympäristön 

suunnittelussa 

Erja Väyrynen

1995/1 Kaavoitukseen tarvitaan yvan kaltainen 
ohjelmavaihe 

Timo Huhtinen

1995/1 Turun jätevedenpuhdistamon yva käynnistyi Pasi Rajala
1995/1 Selvitys kansalaisten yva-kokemuksista tekeillä  
1995/1 Suomen yva-hankkeiden luettelo  
1996/1 Uutisia  
1996/1 Yva-rekisteri Internettiin Seija Korhonen
1996/1 Internet ohjelmatason yva:n osallitumisväline Timo Huhtinen
1996/1 Kirjoita ja osallistu keskusteluun Timo Huhtinen
1996/1 Marika Paukkunen: Bryssel mainettaan parempi 

asuinpaikka 

Timo Huhtinen

1996/1 Yva-direktiivi muuttuu Timo Huhtinen
1996/1 Helsingin yva-opas Timo Huhtinen
1996/1 Helsingin sataman yva lisäsi tietoa vaikutuksista Markku Nummelin
1996/1 Kedainiain ohikulkutien yva:n tarina jatkuu Sakari Grönlund
1996/1 International Sakari Grönlund/

Theodora Rissanen 
1996/1 Tarkoituksenmukainen yva-menettely tavoitteena Timo Huhtinen
1996/1 Tutkimus yva-asiakirjojen laadusta Timo Huhtinen
1996/1 Yva-henkinen yleiskaavan tarkistus Kaarinassa Timo Huhtinen
1996/1 Suomen yva-hankkeiden luettelo  
1996/2 Yva ry:n opintomatka Tukholmaan elokuussa 1996 Nina Grandell
1996/2 Esittele toimintaasi alankomaalaisille 

ympäristöasiantuntijoille 

Sakari Grönlund

1996/2 YVA-konferenssi Tanskassa Nina Grandell
1996/2 Vakiintuva yhdistystoiminta Sakari Grönlund
1996/2 Ympäristövaikutusten arviointi osaksi arktista 

suojelua
Eeva Furman/
Mikael Hildén 

1996/2 Tutkimus ohjelmatason YVAsta matsätaloudessa Marketta Hyvärinen
1996/2 IAIA:n konferenssi 20. - 22.6.1996 Heli Saarikoski, Mikael 

Hildén, Seija Korhonen 
1996/2 IAIA:n puheenjohtaja vuosina 1995-96 Alan Porter Seija Korhonen
1996/2 Ohjelmien ja suunnitelmien YVA: Vaikutusten 

arviointi hyvä työkalu 

Heli Saarikoski, 
Mikael Hildén

1996/2 Kumulatiivisten vaikutusten arviointi Seija Korhonen
1996/2 Kansalaisten osallistuminen Seija Korhonen
1996/2 Yritysten rooli YVA:n kehityksessä Mikael Hildén, 

Heli Saarikoski 
1996/2 Haluaisitko sinä olla buddy?  
1996/2 Metodologinen tutkimus ja tutkimuksen 

painopisteet 

Mikael Hildén, 
Heli Saarikoski

1996/2 Ympäristövaikututen arvionti Länsi-Euroopassa: 
Tehokkuus ja hyödyt 

Seija Korhonen

1996/2 Julistekilpailun voitto Suomeen  
1996/2 Merkittävyyden määrittäminen YVAssa Heli Saarikoski, 

Mikael Hildén 
1996/2 Vaikutusten rajaaminen Seija Korhonen
1996/2 Ympäristövaikutusten merkittävyys on 

arvostuskysymys 

Janne Hukkinen

1996/2 Kokemuksia YVA-torilla Jorma Jantunen
1996/2 Ympäristövaikutusten arviointia käsitteleviä 

julkaisuja 

Timo Huhtinen

1997/1 Uutisia ja ilmoituksia Seija Korhonen
1997/1 Olet verkossa Sakari Grönlund
1997/1 Markku Turtiainen: YVAn tueksi tarvitaan teoriaa Timo Huhtinen
1997/1 Ympäristöekonomia - tie monipuolisiin 

ympäristöalan tehtäviin 

Virpi Sahi

1997/1 Naturan valmistelutapa synnytti 
ympäristökonfliktin (artikkeli lehdestä 
Maaseudun tulevaisuus) 

Maaseudun 
tulevaisuus/
Tarja Halla

1997/1 Onko kansalaisia kuultu? Sakari Niemelä
1997/1 Yhteistyön arkipäivää kansainvälisessä 

yhteenliittymässä 

Sami Toivanen

1997/1 Mitä on verkostoituminen? Outi Myatt-Hirvonen
1997/1 EU:n YVA-keskukset verkostoituvat Marja-Leena Kosola
1997/1 MKB-nytt Nina Grandell
1997/1 The Wandering of a Stranger in Finnish EIA Land Karin Smit
1997/1 IAIA:n konferenssin 1997, Ohjelmatason YVA 

tärkein kehityskohde 

Anderse HH Janson

1997/1 Sosiaalisten vaikutusten arviointia maailmalta Jyri Juslén
1997/1 YVA-direktiivin muutos hyväksytty Euroopan 

neuvostossa 

Seija Korhonen

1997/1 Direktiiviehdotus ohjelmien ja suunnitelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista 

Ulla-Riitta Soveri

1997/1 YVAan liittyviä julkaisuja  
1997/1 Suomen YVA-hankkeet  
1997/2 Vientiprojektit jäsenillan teemana Timo Huhtinen
1997/2 Yli 60% Yva ry:n jäsenistä pääkaupunkiseudulta Timo Huhtinen
1997/2 Kolme YVA-vuotta Sakari Grönlund
1997/2 Jyri Juslén - Suomen SVA pioneeri Timo Huhtinen
1997/2 Vesivoima - YVA lappilaisittain Kaisa Kerätär
1997/2 YVA - keskustelevaa ja suoraa demokratiaa Pekka Hokkanen, 

Matti Kojo 
1997/2 MKB-NYTT - Pohjoismaisia YVA-uutisia Nina Grandell
1997/2 YVA-ristikko  
1997/2 YVAan liittyviä julkaisuja  
1997/2 Suomen YVA-hankkeet  
1998/1 Helmikuun Yva-päivillä ennätyssuosio Jorma Jantunen
1998/1 YVA-lainsäädäntöä uudistetaan Timo Huhtinen
1998/1 Suunnittelutavat kehittyvät Timo Huhtinen
1998/1 Raisa Valli: “Elämme yhden totuuden 

maailmassa” 

Timo Huhtinen

1998/1 IAIA:n kongressikuulumisia Uudesta-Seelannista Mikael Hildén, 
Jorma Jantunen 

1998/1 Naiset sitoutuvat prosessimaiseen 
osallistumiseen 

Pekka Hokkanen, 
Matti Kojo

1998/1 YVA-ristikon ratkaisut  
1998/1 Pohjoismaisia YVA-uutisia Nina Grandell
1998/1 YVA-alan julkaisuja  
1998/1 YVA-hankkeiden luettelo  
1998/2 Uutisia ja ilmoituksia  
1998/2 Pikkujoulu Dipolissa Timo Huhtinen
1998/2 Opintomatka Tallinnaan Timo Huhtinen
1998/2 Kehitykselle ei näy estettä Pasi Rajala
1998/2 Mika Härö: Maakuntamuseot mukaan 

suunnitteluun 

Timo Huhtinen

1998/2 Rakentamisen maisemavaikutusten arviointi 
Kolilla 

Anneli Wilska

1998/2 Kirjaesittely: Guidelines for Landscape and 
Visual Impact Assessment  

Mervi Hytönen

1998/2 YVA-opetus TKK:n arkkitehtiosastolla Maija Rautamäki
1998/2 Matkailualueen maisemalliset perusteet Mervi Hyvänen
1998/2 Nordregio koordinoimaanpohjoismaista 

YVA-yhteistyötä 

Nina Grandell

1998/2 YVA-alan julkaisuja  
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2003/1 Stakesin tutkimus: SOVAssa tarvitaan monialaista 
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2003/1 YVA-päivien 2003 ohjelma  
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Pekka Hokkanen, 
Jorma Jantunen

2004/1 YVA-alan tutkimuksia  
2004/1 YVA-alan julkaisuja Timo Huhtinen, 

Tarja Söderman 
2004/1 Suomen YVA-hankkeet  
2005/1 YVA-tukiaineistosivujen esittelytilaisuus YM:ssä Timo Huhtinen
2005/1 SOVA-lain esitelytilaisuus YM:ssä Mirka Vihavainen
2005/1 Tunnollista mutta kankeaa? Tiina Kähö
2005/1 Markku Kuitunen: YVA on moniääninen 

ajattelutapa 

Pekka Hokkanen

2005/1 YVA-pääaine Jyväskylän yliopistossa Markku Kuitunen
2005/1 Yva ry:n jäsenilta Jyväskylässä 24.9.2005 Timo Huhtinen
2005/1 Jäsenillan paneelikeskustelu Timo Huhtinen
2005/1 YVA-alan julkaisuja Tapani Kauppinen
2005/1 Suomen YVA-hankkeet  
2005/2 Ympäristövaikutusten arvioinin kehittäjä palkittiin  
2005/2 Kohti sähköistä tiedotusta Tiina Kähö
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Pekka Hokkanen 

2011/1 Miikkulaisen jäljillä Marjo Saukkonen
2011/1 Maisemavaikutusten arviointi – 

esteettisvisuaalisten vaikutusten arvioinnin 
mahdollisuuksista ja välineistä 

Emilia Weckman

2011/1 YVA-päivä 2011 – esitelmät ja paneelikeskustelu  
2011/1 YVA-julkaisut  
2012/1 Muinaisihmisen lapsi-YVA Erkki Ikäheimo
2012/1 Elämä on yhtä vaikutusten arviointia Nunu Pesu
2012/1 Miksi kunnissa tehdään ratkaisuja, joiden 

vaikutuksia ei arvioida? - kysyy tohtori Tapani 
Kauppinen 

Nunu Pesu, Seija 
Rantakallio

2012/1 Päätöksiä parantamassa – kaikessa kiireessä : 
ajatuksia Tapani Kauppisen väitöskirjasta 

Jani Päivänen

2012/1 Eero Kaakiselle ympäristöneuvoksen arvonimi  
2012/1 Frank Vanclay’n ja Maria Esteves’in näkemyksiä 

sosiaalisten vaikutusten arvioinnista 

Erkki Ikäheimo

2012/1 Ikuisuuskysymyksiä teorian ja käytännön 
kohtaamisesta – case SVA 

Hanna Herkkola

2012/1 Kaivostoiminta poronhoitoalueella – vaikutuksia 
ja vaikutusten arviointia 

Marja Anttonne

2012/1 Vuoden 2012 Hyvä YVA –palkinto 
Tammervoiman hyötyvoimalaitoshankkeen ja 
biokaasulaitoshankkeen YVA:lle 

Leena Lusa

2012/1 YVA-päivä 2012 esitelmät ja paneelikeskustelu  
2012/1 YVA-julkaisut  
2012/2 Pääkirjoitus Impakti 2012/2 Erkki Ikäheimo
2012/2 Yva ry:n näkökulma käy kapeaksi Nunu Pesu
2012/2 Suomen ja Venäjän ympäristönsuojeluyhteistyö – 

ongelmia ja mahdollisuuksia 

Martti Poutanen

2012/2 YVA Venäjällä: OVOS ja ekologinen ekspertiisi Seija Rantakallio, 
Minna Pappila, 
Martti Poutanen 

2012/2 Mystinen Venäjä - YVA ry:n opintomatka Pietariin 
6.-10.6.2012 

Anna-Leena Pitsinki

2012/2 Nordic-Baltic Impact Assessment Conference 
Kuressaaressa 

Suvi Järvinen, Gilbert 
Koskela, Jani Päivänen

2012/2 Monitavoitearvioinnin työkalut käyttöön 
ympäristövaikutusten arvioinnissa 

Mikä Marttunen, 
Sakari Grönlund

2012/2 YVA-julkaisut  
2013/1 Miten suurimmat ympäristöhaitat aiheutetaan? Erkki Ikäheimo
2013/1 Ajatuksia Yva ry:n tulevaisuudesta Nunu Pesu
2013/1 Oleg Bodrov närkästyi Tšernobyl- 
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Yva ry ja kansainväliset konferenssit
kir joiT TA jAT: jormA jAnTunEn, PEkk A hokk AnEn, gilBErT koSkEl A jA lEEnA luSA Y VA rY:n Ak Ti iVE jA

kuVAT: T imo huhTinEn, gilBErT koSkEl A jA Erkki ik ähEimo

Kansainvälisyys on ollut tärkeä ja luonteva osa Yva ry:n toimintaa 
heti alusta alkaen ja yhdistys on aktiivisesti pitänyt antenneja ojossa 
kansainvälisille suuntauksille. Yhdistys on jo varhaisista ajoistaan tukenut 
edustajiensa osallistumista kansainvälisiin YVA-konferensseihin. 

Y va ry:n edustajia on osallistunut 
erityisesti IAIA:n (International 
Association for Impact Assess-

ment) YVA:n vuotuiseen ”maailmankon-
ferenssiin”. Yhdistyksen edustajat ovat 
osallistuneet myös pohjoismaisiin YVA-
konferensseihin ja MKB-centrumin jär-
jestämiin ”YVA-päiviin” sekä vuonna 
2012 Virossa järjestettyyn Nordic-Bal-
tic YVA-konferenssiin. Näiden tilaisuuk-
sien tuulia ja antia on esitelty myös ai-
emmissa Impakti-lehdissä, joissa muu-
toinkin on YVA:n kansainvälisyys ollut 
vahvasti esillä.

IaIa:n konferensseihin 
osallistuttu säännöllisesti 
1996 lähtien
IAIA on perustettu 1981 Yhdysvallois-
sa kokoamaan yhteen YVA:n parissa toi-
mivia tutkijoita, YVA:n tekijöitä ja hyö-
dyntäjiä eri puolilta maailmaa. Aluksi 
yhdistyksen toiminta painottui Yhdys-
valtoihin ja Kanadaan, mutta jo 1980-lu-
vun loppupuolella se sai vahvasti maa-
ilmanlaajuisen luonteen. IAIA järjes-
ti alusta saakka vuotuisen YVA-konfe-
renssin, alkuvuosina osanottajamäärä 
oli 50-70 laajeten pikkuhiljaa kahteen 
sataan ja lähennellen vilkkaimpina ker-
toina jo tuhatta. Konferenssit pyritään 
järjestämään vuorotellen eri maanosis-
sa ja maissa, koska niillä on selvä YVA-
toimintaa vilkastuttava vaikutus sii-
nä maassa ja osin maanosassa, missä 
ne järjestetään. Konferenssien ohjelma 
on kiehtova sekoitus tutkimusta ja käy-
täntöä. Kullakin konferenssilla on joku 

yleisteema, mutta rinnakkaissessioita 
saattaa olla samanaikaisesti toistakym-
mentä ja esityksiä yhteensä useita satoja. 
Konferenssien oheisohjelmistoon kuu-
luu ennen konferensseja järjestettäviä 
YVA-kursseja eri teemoista ja opintoret-
kiä paikallisiin YVA:n kannalta mielen-
kiintoisiin kohteisiin.

Yva ry:n piirissä on käyty muutamaan 
otteeseen keskustelua IAIA:n vuotuisen 
konferenssin järjestämisestä Suomes-
sa, mutta Suomesta ei ole vielä löyty-
nyt tahoa, joka olisi ottanut päävastuun 
tilaisuuden järjestämisestä. Suomalai-
sia on osallistunut IAIA:n konferenssei-
hin ainakin vuodesta 1990 ja säännöl-
lisesti vuodesta 1996 lukien. Suomen 

ympäristökeskuksen tutkija Heli Saa-
rikoski sai tuolloin palkinnon konfe-
renssin parhaasta posterista ”Invol-
ving People in Strategic Environmen-
tal Assessment – a Case Study of Stra-
tegic Waste Management Planning”. Ar-
viointikriteereinä tuomaristolla oli esi-
tystyyli, tietosisältö, tieteellinen kiin-
nostavuus ja toteutus.

Tämän jutun kirjoittajista Jorma Jan-
tunen on ollut ahkerin suomalainen 
IAIA:n konferenssien osallistuja. Hän on 
kaikkiaan osallistunut 14 IAIA:n kon-
ferenssiin, ja joissain konferensseissa 
hän ollut ainut suomalainen, mutta par-
haimmillaan Suomesta on ollut toista-
kymmentäkin osanottajaa. Suomalaiset 

iAiA:n YVA-konferenssin tunnelmia haagissa 2002
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osanottajat ovat olleet alan tutkijoita, 
konsultteja, hankevastaavia, rahoitus-
laitosten, järjestöjen ja viranomaisten 
edustajia. Suomalaiset ovat pitäneet 
eri konferensseissa lukuisia esityksiä. 
Konferenssit ovat antaneet hyvän ku-
van YVA:n kehitystrendeistä. SEA (Stra-
tegic Environment Assessment) tuli vah-
vasti kuvioihin 1990-luvun puolivälis-
sä, ja alkuperäiskansojen oikeudet nou-
sivat vahvasti esiin 1990-luvun lopulla. 
Vuosituhannen vaihteessa esiin nousi-
vat globaalit ympäristökysymykset (il-
mastomuutos, biodiversiteetin vähene-
minen ja Millenium-tavoitteet), ja teh-
tiinpä vuoden 2002 Haagin konferens-
sistakin oma YVA ja se yritettiin saada 
hiilineutraaliksi. Vihreä talous nousi 
IAIA:n piirissä vahvasti esiin jo vuosia 
ennen kuin siihen herättiin Suomessa. 

Pohjoismaiset Yva-
päivät hiipuivat välillä
Vuosituhannen vaihteen molemmin 
puolin oli ilahduttavaa aktiivisuutta 
myös pohjoismaiseen YVA-yhteistyö-
hön. Vuonna 1993 järjestettiin Oslos-
sa ensimmäiset Pohjoismaiset YVA-päi-
vät. Kaikkiaan kuudesti järjestetty ta-
pahtuma (Oslo 1993, Helsingör 1996, 
Karlskrona 1999, Helsinki 2001, Reyk-
javik 2003, ja Stavanger 2006) kokosi 

pohjoismaiden YVA-tutkijoita, konsult-
teja ja viranomaisia yhteistä mielenkiin-
toa herättävien kysymysten äärelle. Vuo-
den 2006 tapahtuma järjestettiin IAIA:n 
kongressin yhteyteen. 2001 järjestely-
vastuu oli Suomella, jolloin kansalli-
set YVA-päivät siirrettiin poikkeuksel-
lisesti syksyyn ja niiden yhteydessä oli 
kaksipäiväinen pohjoismainen tapah-
tuma. Näissä tapahtumissa Nordregi-
olla oli keskeinen rooli järjestäjänä ja 
koollekutsujana. Suomalainen YVA ja 

YVA-osaaminen on ollut pohjoismaisil-
la foorumeilla hyvin esillä, samoin suo-
malaiset ovat osallistuneet yhteispoh-
joismaisiin YVA-tutkimus- ja kehittä-
mishankkeisiin.

Pohjoismaisten YVA-tapahtumien 
hiivuttua muutamaksi vuodeksi, herä-
teltiin 2010 Tanskan Aalborgissa tutki-
muspainotteisessa tapahtumassa poh-
joismaista YVA-seminaariajatusta uu-
delleen vireille. Lopulta luonteva jatka-
ja tälle perinteelle syntyi uudesta Poh-
joismaiden ja Baltian yhteisestä tapah-
tumakonseptista.

mkB–päivillä keskustelua 
pohjoismaisista käytännöistä
Vuonna 1999 perustettiin Uppsalaan 
YVA -toiminnan keskus: MKB-centrum  
(MKB=miljökonsekvensbeskrivning), 
Ruotsin SLU:n (Sveriges lantbruksuni-
versitet)  yhteyteen Soltunaan. Keskuk-
sessa noin 20 henkeä käsittävä organi-
saatio on vuosittain vastannut MKB-
päivien järjestämisestä ja muusta toi-
minnasta. Lisäksi tekeillä olevien väi-
töskirjojen tekijät ja tutkijat ovat olleet 
kiinteästi mukana toiminnassa. 

MKB-centrumin tavoitteena on vah-
vistaa yleistä YVA:an ja muuhun vaiku-
tusten arviointiin liittyvää osaamista 
ja yhteistyötä sekä edistää ja tehostaa 
YVA:n soveltamista. Toimintaa johtaa 

iAiA:n haagin konferenssin suomalaisia osallistujia  
jorma jantunen (keskellä) ja Timo huhtinen (oik.)

nordic-Baltic YVA-konferenssin illallistunnelmia.
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iAiA:n Perthin YVA-konferenssin ekskursio 
länsi-Australiassa aborginaalien 
kivipiirrustuspaikalle. kuvassa Erkki 
ikäheimo Yva ry:n edustajana.

hallitus, jossa ovat edustettuna mm. 
Banverket, Boverket, Naturvårdsver-
ket, Riksantikvarieämbetet, Vägverket, 
Sida, BTH (Blekinge Tekniska Högsko-
la) ja SLU. Nykyisin toiminta tapahtuu 
isolta osin verkoston kautta. 

MKB-centrum on vuosittain vastan-
nut MKB-päivien järjestämisestä Upsa-
lassa. Yva ry:stä MKB-päiville on osal-
listunut Jorma Jantunen ja Leena Lu-
sa. Päivillä on ollut mukana edustajia 
myös muista Pohjoismaista ja ajankoh-
taisia keskusteluja pohjoismaisista käy-
tännöistä on käyty sekä päivän semi-
naareissa että iltatilaisuuksissa. Myös 
maankäytön suunnittelussa ja alueke-
hityksessä esille tulevat arvioinnit ovat 
olleet seminaareissa ja keskusteluissa 
mukana. Lisäksi Leena Lusa on esitel-
lyt MKB-päivillä mm. Suomen Yva ry:n 
toimintaa ja tavoitteita.

ensimmäinen nordic-Baltic –
konferenssi virossa 2012
IAIA:n konferenssit todella yhdistävät 
YVA-asiantuntijoita. Meksikossa Pueb-
lassa vuonna 2011 kokoontuivat ruotsa-
laisten ja virolaisten aktiivisuuden tu-
loksena eräällä kokoustauolla pohjois-
maalaiset ja baltialaiset osanottajat. Aja-
tuksena oli, että voisimme pitää pienen 
Nordic-Baltic konferenssin, jossa käsit-
telisimme Pohjoisen Euroopan asioita.

Virolaiset ja tanskalaiset olivat to-
meria, ja järjestivät konferenssin Kure-
saaressa syyskuussa 2012. Konferenssi 

oli kaksipäiväinen ja kolmantena päivä-
nä oli ammattiekskursio Saarenmaalle. 
Osanottajia oli yhteensä noin 60, joista 
Suomesta oli yhdeksän aktiivia. Kaikis-
ta maista oli useita esityksiä. Parhail-
laan oli neljä rinnakkaisistuntoa. Kure-
saaressa päätettiin jatkaa uutta konfe-
renssiperinnettä joka toinen vuosi. Tä-
män vuoden konferenssin valmistelu on 
lähtenyt käyntiin.

Suosittelemme konferensseja 
Yva ry:n jäsenille
Konferenssien ohjelmaan ovat aina kuu-
luneet erinomaiset opintoretket kulloi-
senkin konferenssipaikan lähistöllä 

Ensimmäinen Pohjoismainen YVA-konferenssi vuonna 1993 oslossa.  
risteily oslovuonolla. kuva: Antti leskinen

YVA:n kannalta mielenkiintoisiin koh-
teisiin. Kohteina on ollut niin hienoja 
luontokohteita kuin ympäristöä pilaa-
via hankkeita. Nämä ovat antaneet hy-
vän tilaisuuden perehtyä ympäristöky-
symyksiin erilaisissa ympäristöissä ja 
olleet hyvää vastapainoa konferenssi-
en lähes uuvuttavalle esitystarjonnal-
le. Konferenssit ovat olleet hyvin läm-
minhenkisiä. Niihin on osallistunut vie-
lä viime vuosinakin joitain yhdistyksen 
perustajia, mutta alan ja toiminnan laa-
jetessa mukaan on tullut yhä uusia ihmi-
siä, jotka on otettu lämpimästi vastaan 
tähän kansainväliseen YVA-yhteisöön. 
Suosittelemme kaikille!
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Yva ry:n excursiot kautta aikain – 
20 vuotta 10 reissua!
koonnuT: PäiVi k ArVinEn

kuVAT: T imo huhTinEn jA Erkki ik ähEimo

Opintomatkat ovat kuuluneet tiiviisti yhdistyksen toimintaan 
liki alusta saakka. Matkoja on tehty niin koti- kuin ulkomaille – 
keskimäärin joka toinen vuosi. Rauman opintomatka vuonna 2008 
oli ensimmäinen, joka keräsi yli 20 hengen osallistujajoukon. Sen 
jälkeen ollaankin oltu liikenteessä vähän isommalla porukalla. 

M itä tarkoittaa Rauman giälen 
sana ”rakonyär”? No stringit 
tietenkin! Siinä yksi miäleen-

jäänyt muisto yhdeltä Rauman opinto-
retken osallistujalta J

Tekstiin on kerätty excursioiden tie-
dot yhdistyksen toimintakertomuksis-
ta. Faktoja höystävät matkoille osallis-
tuneet muistoillaan. Tule ja osallistu ex-
cuihin jatkossa! Opintomatkat eivät ole 

jättäneet osallistujiaan kylmiksi!

opintomatka Tukholmaan 
26.–28.8.1996
Yhdistys järjesti opintomatkan Tukhol-
maan 26.–28.8.1996. Matkalle osallistui 
yhdeksän jäsentä. Laivamatkalla Tuk-
holmaan järjestettiin pienimuotoinen 
seminaari strategisesta ympäristövai-
kutusten arvioinnista ja paluumatkalla 

Pasi Rajala alusti kaavoitukseen liitty-
västä ympäristövaikutusten arvioin-
nista. Tukholmassa tutustuttiin Natur-
vårdsverketin ja Tukholman lääninhal-
lituksen toimintaan.

Syysretki Tallinnaan 6.11.1998
Marraskuun alussa järjestettiin syys-
retki Tallinnaan. Matkalle osallistui 17 
jäsentä. Tallinnassa vierailtiin Eestin 

Yva ry:n opintoretki Saarenmaalle v. 2001 – matkaa taitettiin pyöräilemällä.
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ympäristöministeriössä kuulemassa 
Eestin uudesta YVA-lainsäädännöstä ja 
Entec-konsulttiyrityksessä kuulemas-
sa kokemuksista YVA:n soveltamisesta 
käytännössä Eestissä.

opintoretki Saarenmaalle 
7.–10.6.2001
Yhdistys järjesti opintoretken Saaren-
maalle 7.–10.6.2001, jossa tutustuttiin 
Kuresaaren kaupungin yleiskaavoituk-
seen ja kahteen Saarenmaata koskevaan 
YVA-menettelyyn.

Viron uusi YVA ja pyörät 
pyörimään: 

”Kesäkuun 2001 alkupuolella 10 
innokasta Yva ry:n jäsentä matkusti 
opintoretkelle Saarenmaalle, 
matkustusmuotoina laiva, pikkubussi 
ja polkupyörät. Päätavoitteena 
oli tutustua Saarenmaan YVA-
hankkeisiin, pääkaupungin 
Kuresaaren yleiskaavatilanteeseen 
ja Virossa voimaan tulleeseen YVA-
lainsäädäntöön. Toiveena oli myös 
nauttia samalla kesäisen Saarenmaan 
luonnosta, eri puolilla saarta 
kukkivista orkideoista, bongata 
muutama haikara ja katsoa löytyisikö 
merenrannalta esim. fossiileja – 
parhaiten tämä onnistui pyörän 
satulasta sään suosiessa ja samalla 
miettien YVAttavien kohteiden 
vaikutusta saaren ympäristöön.

Laivaan noustua alkoi seminaari, 
johon minä seminaarivastaavana 
yritin haalia porukan kasaan. 
Onneksi oli vielä bussimatka 
edessä ja perilläkin aikaa tutustua 
valmisteltuihin YVA-asioihin. 
Matkalla ehdimmekin tutustua 
samana vuonna voimaan tulleeseen 
Viron uuteen YVA-lakiin. Samoin 
ensimmäinen YVA-kohde sattui 
sopivasti kohdalle heti matkamme 
alkajaisiksi: matkustimme 
autolautalla mantereelta Virsusta 
Muhun saarelle, josta edelleen 
Saarenmaalle. Lautan korvaava 
siltayhteys oli toinen Saarenmaan 
YVA-hankkeista, johon heti 
konkreettisesti tutustuimme ja jota, 
kuten myöhemmin selvisi, useat 
saarelaiset kiivaasti vastustivat. 
Illalla saavuimme Kuresaareen ja 
pieneen perhemajataloon, josta 
heti aamulla kiiruhdimme innolla 
pyörävuokraamoon ja kohden 
Saarenmaan ympäristöä.

Kotiutumista kaupunkiin helpotti 
vierailu kaupungintalolla, jossa 
kaupunginarkkitehti selosti 
joukollemme Kuresaaren vireillä 
olevaa yleiskaavaa, sen keskeistä 
osaa Kuresaaren vanhaa 1700-luvun 
keskustaa ja arvokkaita rakennuksia, 
vanhan keskustan kiinnekohtia. Illalla 
ehdimme käydä myös kierroksella 

historiallisessa 1200 -luvun lopulla 
rakennetussa Piispanlinnassa. 

Seuraavana päivänä koitti 
aurinkoiseksi tilattu pyöräretkipäivä, 
aina saaren kaukaisimpaan 
lounaiskärkeen saakka. Matkalla 
ennätimme pitää myös 
merenrantaseminaaria aiheena 
kiinteä siltayhteys Saarenmaalta 
mantereelle ja toisena YVA-kohteena 
syväsatama saaren pohjoiselle 
rannikolle, kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan kohteen läheisyyteen. 
Ilmat ja luonto suosivat 
seminaariamme: orkideat ja 
kämmekät kukkivat joka puolella, 
kattohaikarat olivat pesimässä ja 
merenrannalta löytyi runsaasti 
kivettyneitä fossiileja. Ja villisikaakin 
päästiin illan tullen maistamaan.”  

– Leena Lusa

Lämpöä kämppikseltä: 
”Saarenmaan ekskursiolla 
majoitumme kaupungin liepeille 
vanhassa omakotitalossa toimivaan 
majataloon. Tapani mukaan en 
kiirehtinyt huonejakoon ja viimeisenä 
majoittujana kävi ilmi, että vapaana 
oli enää yksi kahden hengen huone 
ikäiseni rouvashenkilön kanssa. 
Kohtuullisella elämänkokemuksella 
varustettuna emme tästä 
hätkähtäneet vaan sopeuduimme 
tilanteeseen. Huone oli kovin 
kylmä ja minä siitä valittamaan. 
Rouvaltapa löytyikin matkatavaroista 
ylimääräiset villasukat lainaksi ja niin 
pysyin minäkin lämpimänä.”  

– Jorma Jantunen

opintomatka ahvenanmaalle 
29.–31.8. 2003
Yhdistys teki opintomatkan Ahvenan-
maalle, jossa tutustuttiin Ahvenanmaan 
YVA-lakiin sekä kahteen YVA-hankkee-
seen: Maarianhaminaan rakenteilla ole-
vaan kylpylään ja tuulivoimapuistoon.

Yva ry:n opintoretki Saarenmaalle v. 2001 - pyöräilytauko.
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Saaristovaikutuksia: 
”Elokuun lopussa vuonna 2003, vielä 
kesäisissä tunnelmissa matkusti 
15 Yva ry:n jäsentä Ahvenanmaalle 
tutustumaan Ahvenanmaan omaan 
YVA-prosessiin, jota säätelee 
muusta Suomesta poikkeava 
oma maakuntalaki- ja asetus, 
sekä kahteen YVA-hankkeeseen. 
Erityisesti matkalta jäi mieleen 
aurinkoinen merimatka paikallisen 
pelastuslaitoksen aluksella Nyhamnin 
saaristoon ja sen luodolla sijaitsevaan 
vanhaan majakkaan. Majakan tornin 
ylätasolta ihailimme huikeita näkymiä 
kauas merelle ja saaristoon, samalla 
keskustellen merialueelle suunnitellun 
tuulipuiston YVA:sta ja hankkeen 
toteuttamisvaiheesta. Muun muassa 
vaikutukset saariston maisemaan ja 
linnustoon tulivat keskeisinä esille 
ja mietityttivät. Meriretkellämme 
ehdimme pysähtyä myös pienehköllä 
saarella ihailemassa meriluontoa, 
valtavia tyrnimarjapensaita ja 
harvinaisia kasveja sekä tutustua 
saaren vanhaan jatulintarhaan, 
kivilabyrinttiin.” – Leena Lusa

Omaa Ålvadosia: 
”Ahvenanmaan ekskursiolla illastimme 
maatilalla, joka valmisti omista 
omenoistaan viinejä ja Ålvadosia 
(Ahvenanmaalainen versio 
Calvadosista). Illalliseksi nautimme 
alkuruoaksi rapuja ja pääruoaksi 
strutsia talon viinejä unohtamatta. 
Porukkaa oli aika paljon ja lasku oli 
sen mukainen. Yva ry:n rahakirstun 
vartijan luottokortti ei jostain 
syystä toiminut ja kuittasin ison 
laskun kortillani. Kysyin samalla 
henkilökunnalta josko saisin ostaa 
pullon Ålvadosia kotiin vietäväksi. 
Alkoholilainsäädäntö ei kuitenkaan 
sallinut heidän myydä väkeviä ulos 
tilalta, mutta lainsäädäntö ei ollut 
esteenä sille, että he antoivat minulle 
pullon mukaan ilmaiseksi siitä 
hyvästä, että kuittasin ison laskun.” 

-Jorma Jantunen

opintomatka Tukholmaan 
1.–3.9.2005
Opintomatka Tukholmaan järjestettiin 
1.–3.9.2005. Matkalla tutustuttiin mo-
nipuolisesti Ruotsin YVA- ja SOVA-me-
nettelyyn (kohteena Naturvårdsverket, 
MKB-centrum, Riksantikvarieämbetet, 
Tukholman lääninhallitus).

Miljökonsekvensbeskrivning: 
”Matkaa suunniteltaessa opiskelimme 
ennakkoon Ruotsin YVA-
lainsäädäntöä, jonka totesimme 
poikkeavan keskeisiltä osin omasta 
YVA-laistamme. Siksi olikin 
kiinnostavaa lähteä kuulemaan 
käytännön kokemuksia ruotsalaisilta 
kollegoilta ja vaihtamaan mielipiteitä 
ja kokemuksia. Menomatkalla 
järjestimme jo laivaseminaarin.

Tukholmassa oli tiivis, mutta 
mielenkiintoinen päivä: 
vierailukohteina Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet, Tukholman 
lääninhallitus, joissa tapasimme 
vastaavia virkamiehiä ja muun 
muassa Upsalan MKB centrum 
(miljökonsekvensbeskrivning =suom. 
ympäristövaikutusten arviointi) 
edustajia. Päivä sujui keskeiseltä osin 
seminaarin ja keskustelujen merkeissä, 
joissa vertailimme Suomen ja Ruotsin 
YVA-menettelyjä, vaihdoimme 
kokemuksia ja mielipiteitä ja 
tutustuimme ruotsalaisiin kollegoihin.” 

– Leena Lusa

opintomatka viroon 
28.–30.9.2006
Opintomatka Viroon järjestettiin 
28.–30.9.2006. Matkalla tutustuttiin 
monipuolisesti Viron YVA-lainsäädän-
töön, hanke-YVA:an ja vaikutusten ar-
viointiin kaavoituksessa (kohteina Vi-
ron ympäristöministeriö, tiehallinto ja 
Tarton yliopisto).

Elävää esitystä: 
”Yva ry lähti ulkomaan excursiolle, 
matkan suuntana tällä kertaa 

Viro, Tallinna ja Tarton 
yliopistokaupunki. Tallinnassa 
matka alkoi tutustumisella 
Viron ympäristöministeriöön ja 
mielipiteiden vaihtoon muun muassa 
Tallinnan kehätiesuunnitelmista. 
Muutoinkin matkan keskeisenä 
aiheena olivat tiehankkeet ja tie-
YVA sekä Tarton yliopistossa 
tutustuminen Viron tilanteeseen 
vaikutusten arvioinnin alueella. 
Matkan järjestäjän toimi pj Reima 
Petäjäjärvi, joka oli samaan aikaan 
keskeisissä YVA-tehtävissä Virossa. 
Niinpä matkalla Tarttoon järjestettiin 
isännille muistorikas tapahtuma 
ja ”elävä esitys” suomalaisen YVA:n 
yleisötilaisuudesta, johon isännät ja 
me vieraat osallistuimme hankkeesta 
vastaavan, viranomaistahojen ja 
osallistujien, alueen asukkaiden 
rooleissa. Vuorovaikutuksen 
demonstrointiin eläydyttiin 
monisanaisesti ja -äänisesti, ehkä 
hetkittäin jopa Suomi-filmien 
ylinäyttelemisen tasolle saakka.

Tarton vanha, arvokas 
yliopistokaupunki oli positiivinen 
yllätys. Tutustuimme aluksi oppaiden 
avulla kaupunkiin, jonka jälkeen 
oppaat ja pari oman seurueemmekin 
jäsentä kukitettiin. Seminaari, 
yliopiston edustajien tapaaminen 
ja YVA:an liittyvät keskustelut 
jatkuivat juhlavalla illallisella 
ja kävelyllä Tarton pehmeässä, 
tummassa yössä yliopistoalueella 
ja kuutamossa valaistulla sillalla. 
Vanhat, erikuntoiset rakennukset 
ja hienot puistot jäivät mieleen. 
Seuraavana päivänä ehdimme 
tutustua kaupunkiin myös 
pitkällä kävelyretkellä, Ema-
jokeen ja jokivarteen tulvan 
varalta rakennettuihin korkeisiin 
jokipenkereisiin. Tarton 
tulvaongelmia pohdittiin myös 
alavalle maalle rakennetulla 
asuntoalueella ja kuulimme 
ongelmista läheisen suoalueen osalta. 
Kaupungin keskellä sijaitseva aukio 
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oli vaikuttava, suihkukaivo ja vinoon 
rakennettu kaunis kerrostalo jäivät 
mieleen, samoin kuin iso houkutus: 
suklaapuoti, josta lähti useampi ostos 
mukaan myös kotimatkalle.”  

– Leena Lusa ja Leena Ivalo

opintomatka raumalle 
12.–13.9.2008
Vuonna 2008 järjestettiin opintomat-
ka Raumalle. Opintomatkalle osallistui 
24 henkilöä. Opintomatkalla tutustut-
tiin kolmeen YVA-hankkeeseen (POSI-
VA Oy:n ydinjätteen loppusijoitushan-
ke, Teollisuuden Voima Oy:n Olkiluo-
don ydinvoimalaitoshanke ja Rauman 
Satama Oy:n sataman laajennushanke).

Elämys ja eka kerta: 
”Majoituimme Kylmäpihlajan 
majakalla. Majoitusta ja ravintolaa 
piti yllä pariskunta, joka oli 
jättänyt entiset työnsä ja lähtenyt 
matkailuyrittäjiksi majakkasaarelle. 
Tämän tyylinen vaihdos olisi hyväksi 
monelle. Lintujen syysmuutto oli 

vilkasta majakkasaarella. Kahlaajia, 
käpytikkoja ja monia pikkulintuja 
näkyi runsaasti. Saunan yhteydessä 
kylvettiin suurissa pihalla olleissa 
vesisaaveissa- vai oliko ne altaita - 
elämys joka tapauksessa.”  

– Erkki Ikäheimo

”Eka excuni Yva ry:ssä. Yöpyminen 
majakassa oli huippuhienoa!”  

– Nunu Pesu

opintomatka hollantiin 
23.–26.9.2010
Yhdistys järjesti opintomatkan Hollan-
tiin 23.–26.9.2010. Ohjelmaan kuului 
muun muassa vierailu Hollannin ym-
päristöministeriössä ja YVA-komissios-
sa sekä tutustuminen moottoritiehank-
keeseen ja suureen tuulivoimahankkee-
seen. Matkalle osallistui 22 yhdistyk-
sen jäsentä.

Järjestäjän näkökulma: 
”Etukäteisjärjestelyt menivät 
aika jouhevasti, koska paikalliset 

kontaktimme olivat kovin avuliaita 
ja suunnittelivat kanssamme 
ohjelmaa. Muutamilta isänniltämme 
eli Hollannin asunto-, kaavoitus- ja 
ympäristöministeriöstä (VROM) 
sekä tuulivoimatoimijalta (Pondera 
consultant B.V.) saimme mahtavasti 
apua käytännön järjestelyihin.

Itse matka meni mukavasti. Pientä 
stressiä tottakai ilmeni muutamaan 
otteeseen. Helsingin päässä 
saimme kaikki matkalaiset ajallaan 
koneeseen mutta heti Amsterdamiin 
Schipholiin tultaessa jouduimme 
inspiroimaan poikkeusjärjestelyitä. 
Kaikkien matkatavarat eivät 
matkalaukkuhihnalle ilmaantuneet, 
kello riensi ja meitä odotettiin 
aikataulumme mukaisesti saapuvaksi 
ministeriöön vieraaksi. Jaoimme 
porukan, minä lähdin viemään 
matkatavarat saaneita junalla 
Haagiin ja ministeriöön, Tiina Kähö 
jäi selvittelemään muiden kanssa 
kadonneiden matkatavaroiden 
kohtaloa. Loppu hyvin, kaikki hyvin. 

Yva ry:n rauman ekskursion kylmäpihlajan majakalla kuunnellaan luentoa v. 2008
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Kaikki saivat matkatavarat ja 
hypättyään seuraavaan junaan hekin 
pääsivät osallistumaan VROMin 
vierailuun. 

Muita kommelluksia ei mieleen 
tule. Totta kai aina bussille 
kokoonnuttaessa oli muutama 
(ehkä edellisenä yönä jazz-baariin 
unohtunut) matkalainen hieman 
myöhässä. Kuitenkin porukka pysyi 
koossa ja pääsi osallistumaan kaikkiin 
suunniteltuihin aktiviteetteihin. Jopa 
vilkkaassa Amsterdamissa järjestetty 
polkupyöräsuunnituksemme sujui 
ongelmitta ja mikä tärkeintä 
onnettomuuksitta!” – Anne Määttä

kesäretki mikkeliin 
26.–27.8.2011
Yhdistys järjesti kesäretken Mikkeliin 
26.–27.8.2011. Ohjelmaan kuului muun 
muassa vierailu Etelä-Savon maakun-
taliitossa, tutustuminen ajankohtai-
siin kaavoituskysymyksiin Mikkelissä, 

Yva ry:n opintoretki hollantiin v. 2010 – osallistujat kanavaristeilyllä

vierailu Kenkäverossa sekä Mikkelin-
puistossa ja risteily Saimaalla.

Tuhansia vuosia sitten…: 
”Kenkäveron puutarhassa kuhisi 
perhosia ruokailemassa kukilla - 
runsaasti oli ainakin nokkosperhosia. 
Kalliomaalauksilla oli puolestaan kiva 
ajatella, että samassa paikassa oli 
tuhansia vuosia sitten ihmisiä aivan 
tosissaan niitä kuvia maalailemassa - 
ja jokin oikea tarkoitus maalauksilla 
heille oli - ilmeisesti puuha oli 
aivan muuta kuin nykyisillä 
graffitimaalareilla.” – Erkki Ikäheimo

opintomatka Pietariin 
6.–10.6.2012
Yhdistys teki opintomatkan Pietariin 
6.–10.6.2012. Mukana oli myös ympäris-
töministeriön Venäjä-asiantuntija Mart-
ti Poutanen, jolla oli merkittävä rooli 
matkan järjestelyissä. Ohjelmassa oli 
muun muassa vierailu Pietarin vesilai-
toksella, Ust-Lugan satamassa, Pietarin 

tulvapadolla ja Kronstadtissa sekä tu-
tustumista Pietarin turistikohteisiin.

Miliisejä: 
”Yhdistyksen Pietarin matkalla kesällä 
2012 ajoimme aamulla majapaikasta 
Siestarjoelta Kronstadtin ohitse 
Suomenlahden pengertietä pitkin 
lahden eteläpuolelle. Tarkoituksena 
oli ajaa Sosnovyi Borin kautta 
uuteen Ust-Lugan satamaan. 
Rantatietä edetessämme vastaan 
tuli perinteinen neuvostotyylinen 
miliisien tarkastuspiste. 
Pysähdyimme ja matkaoppaamme, 
ympäristöministeriön neuvotteleva 
virkamies Martti Poutanen selitti 
matkan kohteen. Miliisit soittivat 
satamaan, mutta eivät tavoittaneet 
sieltä yhteyshenkilöämme. Poliisit 
pakottivat meidät kääntymään 
takaisin. Olimme miliisien silmissä 
selvästi uhka ja jotain vakoilijoita, 
eikä meillä pitäisi olla mitään asiaa 
tuohon strategiseen kohteeseen. 
Katselimme hetken karttoja ja 
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meidän erinomainen suomalainen 
bussikuskimme ja Poutanen päättivät, 
että ajamme takaisin ja lähdemme 
kokeilemaan pieniä sorateitä pitkin 
kohti satamaa. Rantatiellä olevan 
Sosnovyi Borin jätimme väliin. 
Pääsimme lopulta myöhästyneinä 
satamaan, mutta aikahan on 
Venäjällä suhteellinen käsite. Itse 
moderniin satamaan tutustuimme 
mereltä päin laivankannella seilaten. 
Paluumatkalla ajelimme edelleen 
pikkuteitä pitkin kohti Hatsinaa, 
kunnes pääsimme Tallinna-Pietarin 
maantielle. Sillä matkalla tuntui, että 
olimme nähneet seudun kaikki pienet, 
kapeat ja kuoppaiset soratiet ja niiden 
ympärillä olevat vanhat venäläiset 
ja inkeriläiset maatalot, -tilat ja 
kylät. En varmasti tule koskaan enää 
näkemään tuota puolta Venäjää, 
koska satamaankin on rakenteilla 
Tallinna-Pietarin maantieltä leveä 
tieyhteys. Ellei tuolle uudellekin tielle 
tule miliisin tarkastuspiste.”  

– Gilbert Koskela

Huokauksia: 
”Mukana järjestämässä matkaa… aika 
kovaa hommaa, vaikka reissussa 
mukavaa olikin. Näimme aivan 
upeita paikkoja! Ja edelleen huokaan 
syvään, kun mietin, että 100 km:n 
päässä Helsingistä touhutaan mitä 
touhutaan…” – Nunu Pesu

Legendaarista lehtikuusikkoa: 
”Raivolan lehtikuusikko on ollut 
suomalaisille metsänhoitajille 
tarunomainen paikka, koska sieltä 
on kotoisin suurin osa suomalaisista 
lehtikuusikoista ja lehtikuusista. 
Puiden perimää mainostettiin 
poikkeuksellisen hyväksi - 
nopeakasvuisia ja suorarunkoisia. 
Neuvostoliiton aikaan siellä ei 
juuri kukaan suomalainen päässyt 
käymään. Yliopiston luennoilla 
paikka nostettiin mystisiin mittoihin. 
Varmaan jokainen suomalainen 
metsänhoitaja haaveili joskus 
pääsevänsä käymään siellä. Tämä 
autuus suotiin minulle Yva ry:n 

toimesta. Olivathan puut siellä suuria, 
mutta eivät niinkään suoria - rungot 
olivat kuin liian pitkiksi venähtäneitä. 
Metsä oli päässyt ränsistymään, 
eikä hoidettuun metsää tottuneen 
metsänhoitajan silmä levännyt 
luonnon itsensä hoitamassa metsässä. 
Kuitenkin Raivolan lehtikuusikossa 
oli mielenkiintoista käydä ja nähdä 
paikka omin silmin - metsänhoitaja 
sai täyttymyksensä, vaikka 
odotukset paikalle olivatkin totuutta 
suuremmat.” – Erkki Ikäheimo

Herättikö juttu sinussa muistoja Yva 
ry:n excursioilta? Kiinnostuitko ideoi-
maan / järjestämään yhdistyksen tule-
via opintomatkoja? 
Ota yhteyttä: sihteeri@yvary.fi 

Tervetuloa opintomatkoille 
h-yva:ssa seurassa!

Yva ry:n opintoretki Pietariin v. 2012 – Yva ry:n porukka Pietarin keskustassa
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hyvä Yva ja hyvä Sova 
-palkinnonsaajien kokemuksia 

Ti inA k ähö, Y VA rY

Hyvä YVA ja hyvä SOVA –palkittujen mielestä YVA ja SOVA lisäävät 
hankkeen hyväksyttävyyttä, ovat hankkeelle tai suunnitelmalle positiivisia 
asioita, lisäävät tietoa eri osapuolten kesken, parantavat suunnittelun laatua, 
nostavat ympäristöasioiden painoarvoa, mutta ovat kankeahkoja prosesseja.

Y va ry myöntää vuosittain Hyvä 
YVA (ympäristövaikutusten ar-
viointimenettely) ja Hyvä SO-

VA (suunnitelmien ja ohjelmien ympä-
ristövaikutusten arviointi) -palkinnot 
kannustukseksi ja huomion kiinnittä-
miseksi johonkin vaikutusten arvioin-
nin kannalta esimerkilliseen ja ansiok-
kaaseen toimintaan. Hyvä YVA -palkin-
toja on jaettu vuodesta 2000 lähtien ja 
Hyvä SOVA -palkintoja vuodesta 2005 
lähtien. Hyvä YVA-palkinto on myön-
netty vuoteen 2013 mennessä 12 hank-
keesta vastaavalle sekä yhdelle SOVA-
arvioinnille. Tähän juttuun on koottu 
palkinnonsaajien edustajien kokemuk-
sia ja näkemyksiä YVA:n ja SOVA:n sekä 

valtakunnallisen tunnustuspalkinnon 
vaikuttavuudesta ja merkityksestä. Pal-
kituilta kysyttiin YVA:n/SOVA:n vaikut-
tavuudesta, oliko YVA/SOVA hankkeen 
näkökulmasta positiivinen vai negatii-
vinen asia, vaikuttiko YVA/SOVA hank-
keen hyväksyttävyyteen, ja onko tun-
nustuspalkinnolla ja sen tuomalla jul-
kisuudella ollut vaikutusta.

vaikuttavuus
Useimmat palkitut näkivät, että YVA:lla 
oli aidosti vaikutusta hankkeen suun-
nitteluun ja sen laatuun. Erityisesti 
hankkeissa, joissa tutkittiin aidosti eri 
sijaintivaihtoehtoja, koettiin että YVA 
toi vaihtoehtojen vertailuun lisää tietoa 

ja YVA:n tuloksia käytettiin tehokkaas-
ti hyväksi. Esimerkiksi Suurhiekan tuu-
livoimahankkeessa YVA:lla oli merkit-
tävä vaikutus tuulipuiston suunnitte-
luun; hankealueen rajaukseen, voima-
loiden sijoitteluun, kaapelireitteihin 
jne. Myös Tampereen hyötyvoimalaitok-
sen sijainnin valinnassa hyödynnettiin 
YVA:n tuottamia tuloksia, samoin Val-
tatien 7 moottoritien linjauksen valin-
nassa YVA:n rooli oli ratkaiseva - YVA-
vaiheessa karsittiin ympäristön kannal-
ta kestämättömimmät vaihtoehdot pois 
jatkosuunnittelusta. Myös Valtatie 4 Vii-
sarinmäki-Kanavuori sekä Kehä II -tie-
hankkeissa YVA vaikutti tien linjauksiin 
ja YVA:n aikana luotiin pohja tiesuunnit-
telun myöhemmälle etenemiselle. Fing-
ridin voimajohtohankkeessa (Kokkola-
Muhos) voimajohdon reitti muodostet-
tiin YVA:n aikana saatujen lausuntojen 
ja palautteen pohjalta.  Myös Itä-Uuden-
maan jätehuoltohankkeessa YVA antoi 
vahvan pohjan jätekeskuksen paikan va-
lintaan. Seinäjoki-Oulu ratahankkeessa 
taas erittäin laaja ja monialainen YVA-
menettely nosti ympäristöasiat keskei-
seen rooliin ja loi pohjaa seuraavien ra-
tahankkeiden suunnitteluun.

henkilökohtainen hyvä YVA-palkinto 
myönnettiin Sirpa Pietikäiselle 
(keskellä) vuonna 2004. Palkintoa 
jakavat Tiina kähö (vasemmalla) ja 
Panu kontio (oikealla).
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Palkituissa teollisuushankkeissa ko-
rostuivat enemmänkin hankkeen ympä-
ristövaikutukset ja niiden julkinen kes-
kustelu, kuten esimerkiksi Koverharin 
terästehtaan laajennuksen YVA:ssa, jos-
sa tehtaalla oli jo takanaan pitkä his-
toria ympäristöasioiden hoitamisessa 
paikkakunnalla. YVA mahdollisti vuoro-
puhelun asukkaiden ja hankkeen suun-
nittelijoiden välillä. Teknoksen maali-
tehtaan YVA-prosessi auttoi sekä Helsin-
gin kaupunkia että Teknosta päätöksen-
teossa ja itse hankkeessa päädyttiin sit-
temmin nollavaihtoehtoon, eli hanket-
ta ei ole toteutettu. YTV:n Pääkaupun-
kiseudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
man SOVA taas paransi liikennejärjes-
telmäsuunnitelman valmistelun laatua. 
Se toi suunnitteluun mukaan tärkeitä 
ja kriittisiä näkökulmia, joita ei ilman 
SOVA:a ja sen mukanaan tuomaa julkis-
ta prosessia olisi niin tehokkaasti saatu.

”YVAssa läpiviety laaja, avoin ja 
monipuolinen vuorovaikutusprosessi 
merkitsi paljon päätöksenteossa ja 
ns. yleisen mielipiteen kanta vaikutti 

– demokratiaa!” Juha Laamanen, 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

hyvä juttu vai 
välttämätön paha
Kaikkien vastaajien mielestä YVA oli 
hankkeelle positiivinen asia. YVA toi 
asioiden käsittelyn julkiseksi ja auttoi 
eri sidosryhmiä ymmärtämään erilaisia 

näkökulmia. Wpd:n tuulivoimahank-
keessa monet ennakkoon huolta herät-
täneet vaikutukset osoittautuivat lie-
vemmiksi YVA-selvitysten myötä ja YVA 
toi yhteen eri osapuolia. Myös Teknok-
sen maalitehtaan YVA auttoi eri osapuo-
lia konkreettisesti ymmärtämään yri-
tyksen toimintaa ja hälvensi siten maa-
linvalmistukseen liittyviä epäluuloja ja 
uskomuksia. Myös hieman abstraktim-
malla tasolla tehtävä liikennejärjestel-
mäsuunnittelukin sai enemmän kiin-
nostusta osakseen SOVA:n myötä, jopa 
valtakunnallisestikin. Palkittujen vas-
tauksissa korostuikin julkisuuden mer-
kitys YVA- ja SOVA–prosessien aikana. 

Hankkeet olivat julkisen kiinnostuksen 
kohteena ja asioiden avoimen käsittelyn 
kautta saatiin laajasti tietoa hankkeen 
ympäristövaikutuksista sekä sidosryh-
mien eri näkökulmista. 

YVA toimi myös tehokkaana tiedon-
keräämisvaiheena hankkeiden jatko-
suunnittelua varten. YVA-vaiheeseen 
panostaminen nähtiin myös palkitse-
vana - esimerkiksi Tampereen hyötyvoi-
malaitoksen ja palkittujen tiehankkei-
den panostukset YVA-vaiheen vuoropu-
heluun oli saatu positiivisina asioina ta-
kaisin hankkeiden myöhemmissä vai-
heissa. Tämä näkyi mm. lupavaiheiden 
sujuvimpina etenemisinä. Tiehankkei-
den vaikutusten arviointia on kehitet-
ty systemaattisesti useiden vuosien ajan 
ja lukuisat YVA-prosessit ovat toimineet 
keskeisinä lähtökohtina tässä kehitys-
työssä. Myös ratahankkeiden ympäris-
tövaikutusten arvioinnille ja toiminta-
tavoille luotiin vahvaa pohjaa Seinäjo-
ki-Oulu YVA:ssa. Vaikka YVA nähtiin 
erittäin hyödyllisenä prosessina Suur-
hiekan tuulipuistohankkeessa, pidettiin 

onnelliset hyvä YVA-palkinnon saajat vuonna 2009 kaakkois-Suomen tiepiiristä 
hyvä YVA –sahan kanssa. Palkinnon vastaanottivat juha laamanen (vasemmalla) 
ja Anita Eastwood (oikealla).

Yva ry:n silloinen puheenjohtaja 
gilbert koskela esittelee hyvä YVA-
sahaa, johon on talletettu hyva YVA-
palkintojen saajien nimet ja vuodet, 
vuonna 2011.
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YVA-menettelyä jokseenkin kankeana 
prosessina tuulivoimahankkeiden suun-
nittelussa, jossa tekniset yksityiskoh-
dat, kuten voimalatyypit kehittyvät no-
peasti.

”YVA on tarpeellinen työkalu, muttei 
vielä missään tapauksessa loppuun 
asti hiottu” Esa Holttinen, wpd 
Finland Oy

Lisääntyikö hyväksyttävyys
Vaikka hyväksyttävyyden lisääntymis-
tä on suoraan vaikea mitata, kaikkien 
vastaajien yleinen tuntuma oli, että hy-
väksyttävyys lisääntyi YVA:n myötä. Tä-
hän vaikutti eniten YVA-prosessin tuo-
ma julkisuus sekä ympäristövaikutus-
ten arvioinnin kesto ja laajuus. Prosessi 
lisäsi paitsi suunnitteluaineistojen laa-
tua, laajensi myös tietopohjaa ja vuoro-
vaikutusta sekä lisäsi itse suunnitelmi-
en ja vaikutusten arviointien ymmär-
rystä. YVA:n myös nähtiin vahvistavan 
kansalaisten luottamusta hanketta koh-
taan. Toisaalta asia nähtiin myös kaksi-
jakoisena - ne jotka haluavat ymmärtää 
hankekokonaisuuden vaikutuksineen, 
luottavat vaikutusten arviointiin koko-
naisuutena, mutta ne jotka periaatteessa 
vastustavat hanketta, voivat myös yrit-
tää nähdä YVA:ssa vain ”virheitä ja puut-
teita”.  Toisaalta eri hanketyypit herättä-
vät myös kansalaisissa erilaisia tunteita 
ja esimerkiksi raideliikenne koetaan jo 
itsessään positiivisena asiana. 

Hyväksyttävyyden lisääntymiseen 
vaikutti vastaajien mielestä eniten se, 
miten hankkeen suunnittelussa oli pys-
tytty ottamaan huomioon kansalaisten 
ja sidosryhmien antama palaute. Parhai-
ten nämä toteutuivat hankkeissa, joissa 
sijaintivaihtoehdoissa oli eniten vaiku-
tusmahdollisuuksia. Suurhiekan tuuli-
puiston YVA oli laajuudessaan Suomen 
ensimmäisiä tuulivoimahankkeita, jois-
sa käsiteltiin eri ympäristövaikutuksia 
tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien 
kanssa. YVA-prosessi paransi suhtautu-
mista hanketta kohtaan selvästi. 

Hyväksyttävyyden arviointiin vai-
kutti myös se, missä vaiheessa palkitut 
hankkeet olivat toteutuksen suhteen. 

Esimerkiksi Tammervoiman hyötyvoi-
malaitos on edennyt rakentamisvaihee-
seen nopeasti vain kolme vuotta YVA:n 
jälkeen ja Kokkola-Muhos – voimajoh-
don rakentaminen on tarkoitus aloit-
taa vuonna 2014. Seinäjoki-Oulu rata-
hanketta toteutetaan jo vaiheittain ja 
myös Valtatie 7 moottoritien toteutus-
vaihe on alkamassa 2015. Näiden hank-
keiden edustajien vastauksissa koros-
tuivat voimakkaimmin juuri hyväksyt-
tävyys ja YVA:n positiiviset vaikutuk-
set. Toisaalta vaikka myös Kehä II:n YVA 
koettiin erittäin positiiviseksi, kasvat-
ti hankkeen haitallisten vaikutusten 
torjunta ja minimointi taajama-alueilla 
hankkeen kokonaiskustannuksia ja on 
näin omalta osaltaan rajoittanut hank-
keen toteutusta. 

Yva- ja Sova –
palkinnon hyödyt
Itse YVA- ja/tai SOVA –palkinto oli vas-
taajien mielestä positiivinen asia. Sen 
merkitys kuitenkin vaihteli eri organi-
saatioissa. Tunnustuspalkinnolla koet-
tiin yleisesti olevan luottamusta ja yri-
tyskuvaa vahvistava vaikutus. Se myös 
lisäsi luottamusta viranomaisten kanssa 
tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Niis-
sä hankkeissa, joissa YVA-prosessi näh-
tiin enemmänkin lakisääteisenä proses-
sina osana suunnittelua ja luvitusta, ko-
rostivat vastaajat oman organisaationsa 

ympäristöosaamisen esille nostamis-
ta. Palkinto ei sinänsä vaikuttanut itse 
hankkeeseen, mutta lisäsi omalta osal-
taan kiinnostusta asiantuntijoiden kes-
kuudessa ja kohotti ympäristöasioiden 
profiilia organisaatioiden sisällä. 

”Palkinnon merkitys ei mielestäni 
rajoitu vain menetelmien, laadun 
ja prosessin kehittämiseen, vaan se 
on myös hieno tapa antaa alamme 
ammattilaisille sitä arvostusta, 
kiitosta ja positiivista palautetta, joka 
helposti unohtuu niin ristiriitaisissa 
vuorovaikutustilanteissa, kuin 
tiukkojen projektiaikataulujen 
paineessa”  Mika Penttilä, Fingrid Oyj

k YSElY Yn VASTASiVAT: 

VESA hEikkonEn (iTä-uudEnmAAn 

jäTEhuolTo), juhA lAAmAnEn (k AAkkoiS-

SuomEn ElY-kESkuS), mik A PEkkinEn 

(TAmPErEEn SähkölAiToS), jAAkko 

koSkEnPää (TEknoS oY), johAnnA VilkunA 

(hElSingin SEudun liikEnnE hSl), k Ari 

komi (kESki-SuomEn ElY-kESkuS), mik A 

PEnT Tilä (fingrid oYj), PäiVi koSki 

(EnT. ElEc TroWAT T-Ekono oY), SuSAnnA 

koiVujärVi (li ikEnnEVirASTo), hArri Yli-

VillAmo (Vr TrAck oY), ESA holT TinEn (WPd 

finlAnd oY), hEli riSSAnEn (ETElä-SuomEn 

AluEhAllinToVirASTo, AiEmmin WPd 

finlAnd oY) jA Ari PuhAkk A (uudEnmAAn 

ElY-kESkuS).

2000 keski-Suomen tiepiiri: Valtatie 4 (Viisarinmäki-kanavuori)
2001 Teknos oy: liuotinmaalituotanto
2002 Vantaan kaupunki: marja-radan suunnittelu
2003 fundia Wire oy: Terästehtaan laajennus
2004 uudenmaan tiepiiri: kehä ii jatke
2005 kemphos oy: Siilinjärven kaivos
2006 itä-uudenmaan jätehuolto: jätteenkäsittelylaitos
2007 ratahallintokeskus: Seinäjoki-oulu ratahanke
2008 YTV: Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma
2009 kaakkois-Suomen tiepiiri: Valtatie 7 (hamina-Vaalimaa)
2010 wpd finland oy: Suurhiekan merituulipuisto
2011 fingrid oyj: kokkola-muhos voimajohtohanke
2012 Pirkanmaan jätehuolto oy ja Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt oy:  
         Tammervoiman hyötyvoima- ja biovoimalaitos
2013 (palkintoa ei jaettu)
2014 palkinnon saaja julkistetaan 19.3.2014

hyvä Yva -palkinnon saaneet:
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Tiesitkö tämän kaiken Yva ry:stä? 
koonnuT gilBErT koSkEl A, Y VA rY

Yva ry perustettiin 21.9.1994. Laki ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä tuli voimaan vain kolme viikkoa aikaisemmin 
1.9.1994. Perustamiskokouksessa oli 20 innokasta mukana, joista 19 liittyi 
yhdistykseen. 31.12.2013 Yva ry:ssä oli 101 naisjäsentä, 81 miesjäsentä, 
yksi yhdistys (Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry) ja 10 
kannattajajäsentä. Jäsenrekisterissä on vielä tilaa. Tule mukaan Yva 
ry:n toimintaan, jollet vielä ole jäsen. Pyydä yva-asioiden kanssa 
tekemisissä olevia ystäviäsi mukaan kuten kaavoittajia! 

Ensimmäiset YVA-päivät pidet-
tiin jo keväällä 1995, ja vuodes-
ta 1997 lähtien niitä on järjestet-

ty joka vuosi, siis 18 kertaa vuoden 2013 
loppuun mennessä. Kuinka monilla sinä 
olet käynyt?

Eniten YVA-päivillä oli osanottajia 
vuoden 2000 YVA-päivillä, peräti 274 
osanottajaa. Syynä siihen oli, että sil-
loin YVA-päivät järjestettiin poikkeuk-
sellisesti yhdessä kuuden muun järjes-
tön kanssa: Ilmansuojeluyhdistyksen, 

Jätehuoltoyhdistyksen, Vesiyhdistyksen, 
Yhteiskuntasuunnittelun seuran, Ympä-
ristöjohtamisen yhdistyksen ja Ympäris-
tönsuojeluviranhaltijoiden kanssa. Lää-
ninhallituksen 200-paikkaisessa audito-
riossa oli silloin todella tiivis tunnelma.

Yva ry:llä on ollut 20 toimintavuoden 
aikana kahdeksan puheenjohtajaa, kaksi 
naista ja kuusi miestä. Yva ry:n hallituk-
sen jäsenistä 56 % on ollut naisia ja 44 
% miehiä. Hallitus on naisvaltaistunut 
2000-luvulla voimakkaasti. Kaudella 

2012-2013 hallituksessa ei ollut yhtään 
miestä. Miehet, tulkaa aktiivisemmin mu-
kaan toimintaan! Entiset puheenjohtajat 
ja muut hallituksen jäsenet löytyvät Im-
paktin lopusta.

Yva ry:ssä oli vuoden vaihteessa 183 
jäsentä. Jos et ole vielä jäsen, niin olet 
tervetullut. Jäsenmaksu on vain vaivai-
set 15 €/vuosi. Jäsenanomuksen täyt-
täminen ja lähettäminen onnistuu kä-
tevimmin netissä Yva ry:n kotisivuilla. 
www.yvary.fi
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Yva ry:llä on nykyisin 10 kannatus-
jäsentä. Ne ovat AIRIX Ympäristö Oy, 
Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy, EPV 
Tuulivoima Oy, FCG Finnish Consulting 
Group, Fingrid Oyj, Golder Associates 
Oy, Kemijoki Oy, Ramboll Finland Oy, 
SITO Oy, WSP Finland Oy. Puuttuuko 
työnantajasi listalta? Ei hätää, vielä mah-
tuu mukaan. Kannatusjäsenmaksu on vain 
150 €/vuosi.

Yva ry on jakanut Hyvä YVA-palkin-
non vuosittain vuodesta 2000 lähtien. 
Tähän asti palkituista 13 YVA:sta viisi 
on ollut liikennehankkeita (kolme tie-
hanketta ja kaksi ratahanketta), muu-
ten on palkittu tasaisesti erilaisia han-
ketyyppejä. Yksi palkittu on ollut SO-
VA-lain mukainen vaikutusten arviointi, 

YVA ryn hallitus
miehiä naisia yht.

1994 5 2 7
1995 6 3 9
1996 4 3 7
1997 6 3 9
1998 5 4 9
1999 5 4 9
2000 5 5 10
2001 5 4 9
2002 4 5 9
2003 5 4 9
2004 4 5 9
2005 4 5 9
2006 4 5 9
2007 4 5 9
2008 4 5 9
2009 3 6 9
2010 2 7 9
2011 1 8 9
2012 0 9 9
2013 2 7 9

78 99 177
44 % 56 %

Yva ry:n hallitus Yva ry:n 
henkilökohtaisen 
tunnustuspalkinnon 
saajat:
Sirpa Pietikäinen (2004)
ulla-riitta Soveri (2005)
jorma jantunen (2006)
ismo Pölönen (2007)
Pekka hokkanen (2008)
Eero kaakinen (2011)

nimittäin vuonna 2008 palkinnon sai 
YTV Pääkaupunkiseudun liikennejär-
jestelmäsuunnitelmasta. Viime vuonna 
palkintoa ei jaettu, kun riittävän hyvää 
palkittavan arvoista vaikutusten arvi-
ointia ei ehdotettu. Vuodesta 2014 al-
kaen on kaksi palkittavaa luokkaa: Hy-
vä YVA (ympäristövaikutusten arvioin-
timenettely) ja Hyvä SOVA (suunnitel-
mien ja ohjelmien ympäristövaikutus-
ten arviointi).

Tiesitkö, että sinäkin voit ehdottaa pal-
kittavia ehdokkaita? Jos sinulla on mieles-
sä loistavasti tehty jonkin hankkeen, kaa-
van tai muun suunnitelman vaikutusten 
arviointi, niin kerro siitä Yva ry:lle. Pe-
rustele esityksesi ja kerro, mitä mahdol-
lisesti uutta vaikutusten arvioinnissa tai 

arviointiprosessissa on ollut. Palkinnoilla 
halutaan edistää vaikutusten arvioinnin 
kehittämistä. Palkintojen säännöt löy-
tyvät Yva ry:n kotisivuilta www.yvary.fi, 
ja sitä kautta voit jättää myös ehdotuk-
sesi. Seuraava palkinto jaetaan mahdol-
lisesti Yva ry:n 20-vuotisjuhlaillallisilla 
19.3.2014.

Yva ry on jakanut tunnustuspalkin-
non kuudelle YVA:n parissa ansioituneil-
le henkilöille vuodesta 2004 lähtien. Jo-
ka vuosi palkintoa ei ole jaettu. Ensim-
mäisen tunnustuspalkinnon sai Sirpa 
Pietikäinen ansioistaan YVA-lain val-
mistelusta ympäristöministerinä. Seu-
raava tunnustuspalkinto jaetaan mah-
dollisesti Yva ry:n 20-vuotisjuhlaillalli-
silla 19.3.2014. Tulethan mukaan jännit-
tämään, kuka mahdollisesti nyt palkitaan!
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Yva ry:lle on ollut tärkeätä vaikutta yh-
teiskunnassa vaikutusten arviointiin 
liittyvissä asioissa. Yva ry on 2000-lu-
vulla vakiintunut yhdistykseksi, jolta 
erityisesti valtion ympäristöhallinto 
on pyytänyt lausuntoja tai kommentte-
ja lainsäädäntöön liittyvistä hankkeis-
ta ja erilaisista oppaista. Lausuntojen 
valmistelu on edellyttänyt monipuolista 
tietämystä hallituksen jäseniltä. Espoon 
sopimukseen liittyviin EU:n direktiivi-
tason ongelmatiikkaan on kovin harva 
perehtynyt, koska valtakunnan rajojen 
ylittäviä hankkeita ei ole ollut Suomessa 
kuin muutama. Onneksi jäsenistössä on 

myös tähän aiheeseen perehtyneitä asi-
antuntijoita.

Yva ry:n hallitus päätti jo vuonna 
1995, että Yva ry on yleisyhdistys, eikä 
se ota kantaa yksittäisiin hankkeisiin 
ja niiden vaikutusten arviointimenet-
telyihin. Yhdistyksen jäseniä ovat niin 
hankkeesta vastaavia ja yhteysviran-
omaisia kuin YVA-konsultteja tai tut-
kijoita ja kansalaisjärjestöjen edustajia, 
joten puolueettoman näkökannan an-
taminen on usein erittäin hankalaa. Yh-
distyksellä ei olisi myöskään resursseja 
tällaiseen toimintaan.

Yva ry on antanut lausunnon seuraavista asiakirjoista:
1. Ehdotus hallituksen esitykseksi ympäristövaikutusten  
 arviointimenettelyn koskevan lain muuttamisesta, 2005
2. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva  
 asetusehdotus, 2006
3. Valtiovarainministeriön työryhmän väliraportti koskien  
 säädösten vaikutusarvioinnin asiantuntijapalveluita, 2007
4. Valtiovarainministeriön työryhmän loppuraportti koskien  
 säädösten vaikutusarvioinnin asiantuntijapalveluita, 2007
5. kulttuuriympäristö ja ympäristövaikutusten arviointi –oppaan  
 luonnos, 2007
6. kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmän ehdotus, 2009
7. Ehdotus mrl:n muutoksesta vähittäiskauppaa koskien, 2010
8. YVA-lain toimivuusarvioinnin raportti, 2010
9. Työryhmän ehdotus tuulivoimarakentamisen ohjeistukseksi, 2011
10. Espoon sopimukseen liittyvät YVA- ja SoVA-lain muutokset, 2012
11. Tuulivoimarakentamisen suunnitteluopas, 2012
12. YVA-direktiivimuutoksen alustavat kommentit, 2012
13. Espoon sopimuksen liittyvät YVA-direktiivin muutokset, 2013

1994-1995
Timo Huhtinen, pj
Hilkka Maija Antila, vpj
Matti Kanerva, siht., talous
Kristiina Hannunkari 
Jorma Jantunen
Heikki Lehtonen
Reima Petäjäjärvi

1995-1996
Timo Huhtinen, pj
Hilkka Maija Antila, vpj
Päivi Koski, siht.
Anna Saarlo, talous
Sakari Grönlund
Jorma Jantunen
Matti Kanerva
Heikki Lehtonen
Reima Petäjäjärvi

annetut lausunnot

Yva ry:n 

hallituksen 

jäsenet, 

toimihenkilöt 

ja asiantuntijat:
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1996-1997
Sakari Grönlund, pj
Markku Nummelin, siht.
Päivi Koski, talous
Nina Grandell
Timo Huhtinen
Eira Huuskonen
Jorma Jantunen

1997-1998
Sakari Grönlund, pj
Outi Myatt-Hirvonen, siht.
Nina Grandell
Jorma Jantunen
Marja-Leena Kosola
Antti Leskinen
Reima Petäjäjärvi
Jussi Pyyny
Pasi Rajala

Toimihenkilöt:
Timo Huhtinen, Impakti

1998-1999
Pasi Rajala, pj
Outi Myatt-Hirvonen, siht., talous
Nina Grandell
Jorma Jantunen
Mervi Hytönen
Marja-Leena Kosola
Antti Leskinen
Reima Petäjäjärvi
Heikki Valtonen

Toimihenkilöt:
Timo Huhtinen, Impakti

1999-2000
Reima Petäjäjärvi, pj
Outi Myatt-Hirvonen, siht,
Päivi Karvinen
Tapani Kauppinen
Marja-Leena Kosola
Leena Lusa
Jari Mannila
Jouko Riipinen
Heikki Valtonen

Toimihenkilöt:
Timo Huhtinen, Impakti
Jorma Jantunen, YVA-päivät

2000-2001
Reima Petäjäjärvi, pj
Satu Monni, vpj
Mervi Hytönen, siht.
Päivi Karvinen 
Tapani Kauppinen
Matti Kojo
Marja-Leena Kosola
Leena Lusa
Jari Mannila
Jouko Riipinen

Toimihenkilöt:
Laura Yli-Jama, siht.
Timo Huhtinen, Impakti, talous
Jorma Jantunen, YVA-päivät

2001-2002
Reima Petäjäjärvi, pj
Satu Monni, vpj 
Laura Yli-Jama, siht.
Päivi Karvinen
Matti Kojo
Panu Kontio
Leena Lusa
Jari Mannila
Jouko Riipinen

Toimihenkilöt:
Timo Huhtinen, Impakti, talous
Jorma Jantunen, YVA-päivät

2002-2003
Panu Kontio, pj
Laura Mail-Grönroos, siht.
Pekka Hokkanen
Päivi Karvinen
Piia Koski
Leena Lusa
Satu Monni
Reima Petäjäjärvi
Jouko Riipinen

Toimihenkilöt:
Timo Huhtinen, Impakti, talous
Jorma Jantunen, YVA-päivät

2003-2004
Panu Kontio, pj
Tiina Kähö, siht.
Timo Huhtinen, Impakti, talous 
Pekka Hokkanen
Leena Lusa 

Laura Malm-Grönroos
Reima Petäjäjärvi
Tarja Söderman
Tapani Veistola

Toimihenkilöt:
Jorma Jantunen, YVA-päivät 

2004-2005
Tiina Kähö, pj
Timo Huhtinen, Impakti, talous
Pekka Hokkanen
Päivi Karvinen
Leena Lusa
Reima Petäjäjärvi
Tarja Söderman
Hanne-Mari Valtonen
Tapani Veistola

Toimihenkilöt:
Liisa Sierla, siht.
Jorma Jantunen, YVA-päivät

2005-2006
Tiina Kähö, pj
Pekka Hokkanen, vpj
Tapani Veistola, siht.
Päivi Karvinen
Jakob Kjellman
Leena Lusa
Reima Petäjäjärvi
Liisa Sierla
Tarja Söderman

Toimihenkilöt:
Timo Huhtinen, Impakti, talous
Jorma Jantunen, YVA-päivät

2006-2007
Tiina Kähö, pj
Tapani Veistola, vpj
Hanna Kailasto
Päivi Karvinen
Matti Kautto
Leena Lusa
Milla Mäenpää
Markku Nironen
Jouko Riipinen

Toimihenkilöt:
Kaarina Huhtinen, siht.
Timo Huhtinen, Impakti, talous
Jorma Jantunen, YVA-päivät
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2007-2008
Gilbert Koskela, pj
Tiina Kähö, vpj
Erkki Ikäheimo, Impaktin päätoimittaja
Päivi Karvinen 
Leena Lusa
Anne Määttä, YVA-päivien siht.
Markku Nironen
Jouko Riipinen
Pirkko Seitsalo

Toimihenkilöt:
Minna Jokinen, siht.
Timo Huhtinen, talous, Impaktin taitto
Jorma Jantunen, YVA-päivät

2008-2009
Gilbert Koskela, pj
Karoliina Joensuu, vpj
Erkki Ikäheimo, Impaktin päätoimittaja
Päivi Karvinen
Leena Lusa
Anne Määttä
Markku Nironen
Nunu Pesu
Jouko Riipinen

Toimihenkilöt:
Laura Kyykkä, siht.
Timo Huhtinen, talous, Impaktin taitto
Jorma Jantunen, YVA-päivät

2009-2010
Gilbert Koskela, pj
Anne Määttä, vpj
Erkki Ikäheimo, Impaktin päätoimittaja
Karoliina Joensuu, nettisivut
Päivi Karvinen, excu-vastaava
Laura Kyykkä
Leena Lusa
Nunu Pesu
Jouko Riipinen

Toimihenkilöt:
Minna Torkkeli, siht.
Timo Huhtinen, talous, Impaktin tait-
to, nettisivut
Jorma Jantunen, YVA-päivät

2010-2011
Gilbert Koskela, pj
Päivi Karvinen, vpj
Karoliina Joensuu, nettisivut
Elina Latva
Leena Lusa
Anne Määttä, excu-vastaava
Nunu Pesu
Jani Päivänen
Miia Wallén

Toimihenkilöt:
Minna Torkkeli, siht.
Timo Huhtinen, talous, nettisivut
Erkki Ikäheimo, Impaktin päätoimittaja
Laura Leino, YVA-päivät

2011-2012
Nunu Pesu, pj
Anne Määttä, vpj
Karoliina Joensuu, nettisivut
Päivi Karvinen
Leena Lusa
Jani Päivänen
Janna Riikonen
Marjo Saukkonen
Elina Wikström, YVA-päivät

Toimihenkilöt:
Minna Torkkeli, siht.
Timo Huhtinen, talous, nettisivut
Erkki Ikäheimo, Impaktin päätoimittaja

2012-2013
Nunu Pesu, pj
Anne Määttä, vpj
Hanna Herkkola
Suvi Järvinen
Päivi Karvinen
Laura Leino
Leena Lusa
Marjo Saukkonen
Janna Riikonen

Toimihenkilöt:
Minna Torkkeli, siht. -12.12.2012
Mika Manninen, siht. 13.12.2012-
Timo Huhtinen, talous, nettisivut
Erkki Ikäheimo, Impaktin päätoimittaja
Karoliina Joensuu, nettisivut

2013-2014
Nunu Pesu, pj
Anne Määttä, vpj
Hanna Herkkola
Vesa-Matti Honkanen
Suvi Järvinen
Päivi Karvinen
Janna Riikonen
Leena Lusa
Antti Tilamaa

Toimihenkilöt:
Seela Sinisalo, siht,
Timo Huhtinen, talous, nettisivut
Erkki Ikäheimo, Impaktin päätoimittaja

Asiantuntijat:
YVA ry:n hallitus on käyttänyt mm. 
seuraavia asiantuntijoita vuosien varrel-
la yhdistyksen toiminnassa:
Sakari Grönlund, koulutus ja kv-asiat
Pekka Hokkanen, ympäristöpolitiikka
Jorma Jantunen, YVA-lainsäädännön 
kehittäminen
Päivi Karvinen, hiljaiset alueet
Tapani Kauppinen, ihmisiin 
kohdistuvat vaikutukset
Gilbert Koskela, lausunnot
Tiina Kähö, YVAn soveltaminen, 
kv-asiat
Sakari Niemelä, ympäristöjuridiikka
Markku Nironen, luonnon monimuo-
toisuus 
Reima Petäjäjärvi, kansainvälinen YVA
Ismo Pölönen, ympäristöjuridiikka
Pasi Rajala, kaavoitus 
Jouko Riipinen, ympäristövaikutukset 
kaavoituksessa
Tapani Veistola, ympäristöjärjestöt
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Yva ry: hallitus

nunu Pesu, puheenjohtaja, 
etunimi.sukunimi@gmail.com

hanna herkkola, ramboll finland oy 
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Vesa-matti honkanen, Vaasan ammattikorkeakoulu 
etunimi.sukunimi@vamk.fi

Suvi järvinen, WSP finland oy 
etunimi.sukunimi@wspgroup.fi 
+358 50 5440939

Päivi karvinen 
etunimi.sukunimi@jippii.fi 
+358 44 599 4706

leena lusa, Pirkanmaan ElY-keskus 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
+358 (0)50 594 4475

Anne määttä, varapuheenjohtaja, Sito oy 
etunimi.sukunimi@sito.fi 
+358  44 7500876

janna riikonen, golder Associates oy 
etunimi.sukunimi@golder.fi 
+358 40 455 9620

Antti Tilamaa, Triventus consulting Ab 
etunimi.sukunimi@triventuskonsultin.com 
+358 50 345 8920

Toimihenkilöt

Seela Sinisalo, sihteeri 
etunimi.sukunimi@gmail.com

Timo huhtinen, rahastonhoitaja, Sito oy 
etunimi.sukunimi@sito.fi 
+358 40 542 5291

Erkki ikäheimo, impakti-lehden päätoimittaja 
etunimi.sukunimi@gmail.com 
+358 40 591 1087

asiantuntijajäsenet

Pekka hokkanen, Ympäristöpolitiikka, 
keski-Suomen ElY-keskus 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
+358 50 5980661

jorma jantunen, Yva-lainsäädännön kehittäminen, 
Suomen ympäristökeskus SYkE 
etunimi.sukunimi@syke.fi 
+358 40 517 3446

Tapani kauppinen, ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Thl 
etunimi.sukunimi@thl.fi 
+358 29 524 7053

gilbert koskela, lausuntojen valmistelu, Vantaan kaupunki  
etunimi.sukunimi@vantaa.fi 
+358 9 8392 2739

Tiina kähö, Yvan soveltaminen, kansainväliset asiat,  
Suomen itsenäisyyden juhlarahato Sitra  
etunimi.sukunimi@gmail.com 
+358 40 591 3847

Sakari niemelä, Ympäristöjuridiikka, 
Asianajotoimisto Ympäristölaki oy 
etunimi.sukunimi@ymparistolaki.fi 
+358 40 505 8064

ismo Pölönen, Ympäristöjuridiikka 
itä-Suomen yliopisto 
etunimi.sukunimi@uef.fi

jouko riipinen, Ympäristövaikutukset kaavoituksessa 
etunimi.sukunimi@fcg.fi

Tapani Veistola, Ympäristöjärjestöt 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
etunimi.sukunimi@sll.fi 
+358 400 615 530

391·2014 impakti



Yva rY:n kannaTuSJÄSeneT

ovatko sähköpostitietosi 
kunnossa?

Yva ry:n jäsentiedotteet lähetetään vain sähköpostitse. jos 
olet yhdistyksen jäsen, mutta et ole saanut yhdistyksen 
jäsenkirjeitä, ilmoita sähköpostiosoitteesi Yva ry:n 
sähköpostiin mail@yvary.fi.

Liity Yva ry:hyn

Yva ry toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina alalla 
toimivien kesken, tiedottaa jäsenilleen YVAn kehityksestä 
ja järjestää alaan liittyvää koulutusta. Yhdistyksen 
jäsenenä saat tämän impakti-lehden kaksi kertaa vuodessa, 
jäsenkirjeitä, sähköpostitiedotteita sekä voit osallistua 
yhdistyksen jäseniltoihin ja opintoretkiin.

jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa, kannatusjäseniltä  
150 euroa. Voit liittyä jäseneksi maksamalla 
jäsenmaksun Yva ry:n tilille Sampo 800011-70333778. 
merkitse tiedonantoihin osoitteesi ja mahdollinen 
sähköpostiosoitteesi.

jäsenrekisteriin voit antaa itsestäsi seuraavia tietoja: 
nimi, kotiosoite, kotipuhelin, työpaikka, työosoite, 
työpuhelin, sähköposti sekä lyhyt kuvaus koulutuksestasi ja 
taustastasi. jos et halua, että tietojasi jaetaan yhdistyksen 
jäsenille tai YVAan liittyviin kaupallisiin tarkoituksiin 
(esim. koulutustilaisuuksien markkinointi), ilmoita asiasta 
sihteerille.

Tietosi (tai tietojesi muutokset) voit lähettää sähköpostitse 
osoitteeseen mail@yvary.fi.

asianajotoimisto Ympäristölaki oy

Juhlavuoden 2014  
Yva-päivä, juhlaillallinen ja 

ekskursio

Yva ry täyttää 20 vuotta! juhlavuoden päätapahtumana 
toimii perinteinen YVA-päivä 19.3.2014 sekä samana iltana 
järjestettävä juhlaillallinen helsingissä. innokkaimmat yvan 
ystävät voivat osallistua myös seuraavan päivän ekskursioon 
Espoon otaniemessä.

Tule mukaan Yva ry:n 20-vuotisjuhlahumuun!

www.yvary.fi/yva-paivat/


