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Laki
 ratalain 11 ja 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ratalain (110/2007) 11 ja 24 § seuraavasti:

11 § 

Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelma on laadittava, jolleivät hankkeen vaikutukset ole vähäiset taikka rauta-
tiealueen sijainti ja sen vaikutukset ole jo riittävässä määrin ratkaistu asemakaavassa tai oi-
keusvaikutteisessa yleiskaavassa. Yleissuunnitelma on aina laadittava sellaisissa hankkeis-
sa, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017)
3 luvun mukaista arviointimenettelyä, jollei se hankkeen luonteesta sekä suunnittelulle ja
vaikutusten arvioinnille asetettavista vaatimuksista johtuen ole tarpeetonta. 

24 § 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Velvollisuudesta liittää ratahanketta koskevaan suunnitelmaan ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yh-
teysviranomaisen  perusteltu päätelmä säädetään mainitun lain 25 §:ssä. Siltä osin kuin ar-
viointiselostukseen sisältyy tämän lain säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ym-
päristövaikutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uudelleen.

Velvollisuudesta ottaa ympäristövaikutusten arviointi huomioon suunnitelman hyväk-
symispäätöksessä ja sisällyttää perusteltu päätelmä hyväksymispäätökseen säädetään ym-
päristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 26 §:ssä.

Kun yleissuunnitelmaan on sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an-
netun lain mukaista arviointimenettelyä, ei sitä enää sovelleta yleissuunnitelman mukai-
sen ratasuunnitelman laatimiseen.

Jos ratahankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, on suunni-
telman hyväksymispäätöksestä käytävä ilmi hallintolaissa (434/2003) säädetyn lisäksi,
mitä lausuntoja, huomautuksia ja mielipiteitä asiassa on annettu ja miten ne ovat vaikut-
taneet ratkaisuun. Päätöksessä on lisäksi selostettava esitetyt toimenpiteet merkittävien
haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi.
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262/2017  
Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2017.
Ratahankkeeseen, jonka ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arvi-

ointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisesti, sovelletaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä.
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