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Ympäristövaikutusten laadullisia ja määrällisiä 
arvioita tehdään osana tiehankkeen selvityksiä ja 
suunnittelua. Tieliikenteen päästöt, melu ja niiden 
aiheuttama ympäristökuormitus sekä haitankoki-
joiden määrä pystytään erilaisten laskentamallien 
avulla laskemaan. Muiden ympäristövaikutusten 
osalta joudutaan usein tyytymään laadullisiin 
arviointeihin. 

Melu- ja pakokaasuhaittojen hinnoittelu 

Tiehankkeiden yhteiskuntataloudellisissa arvioissa 
on tällä hetkellä mukana tienpitokustannusten 
lisäksi ajokustannukset. Hankkeen vaikutuksia 
työllisyyteen ja elinkeinotoimintoihin voidaan 
tulevaisuudessa arvioida myös kustannusten 
avulla aiempaa paremmin. Ympäristövaikutusten 
kustannuksia ei arvioissa ole käytetty. Jotta 
vaihtoehtojen vertailua ja hankkeiden valintaa 
voitaisiin parantaa, tulisi yhteiskuntataloudelli-
sun tarkasteluihin saada mukaan myös ympäris-
tövaikutusten kustannuksia. Melun ja pako- 
kaasujen aiheuttamien vaikutusten määrällinen 
arviointi ja niiden hinnoittelu on nykyisin käytös-
sä olevien menetelmien avulla mandollista. 

Melun ja pakokaasujen aiheuttamista kustannuk-
sista Suomessa ei ole tällä hetkellä tarkkoja 
tietoja. Meluntorjuntatoimenpiteiden ja pakokaasu-
jen vähentämiskustannuksista on käytettävissä 
tietoja. Hinnoittelu voidaan tehdä tällä hetkellä 
estämiskustannusten avulla. Melun ja pakokaa-
sujen hinnoitteluun niiden aiheuttamien haittojen 
avulla siirrytään, kun on käytettävissä menetel-
mään soveltuvat tutkimustiedot. Hinnoittelun 
käyttöönotto edellyttää, että tielaitoksessa sel-
vitetään laskentamenetelmät haittojen määrän 
arvioimiseksi ja haittojen yksikköhinnat. Lisäksi 
on selvitettävä pakokaasujen ja melun kustan-
nuserät erilaisissa hankkeissaja arvioitava niiden 
vaikutus kustannus-hyötylaskelmiin. 

Sivulla 3 on tiehallituksen kehittämiskeskuksen 
esitys johtokunnalle. Johtokunnan päätös koski 
esityksen kohtaa 1; kohtiin 2-7 johtokunta ei 
ottanut kantaa: 

Tielaltoksen johtokunta päätti 20.8.1990 että 
tielaitos sisällyttää melu- ja pakokaasuhait-
tojen kustannukset tiehankkeiden yhteiskun-
tataloudellisiin arvioihin. 

Tiehallitus tekee johtokunnalle tarkennetut 
ehdotukset mainittujen haittojen määritys-
ja hinnoitteluperusteista. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Merkittävästi ympäristöön vaikuttavien hankkei-
den arviointimenettelystä on laaditty EY-direktiivi 
ja ECE-sopimusluonnos. Viimeksimainitun Suomi 
allekirjoittanee keväällä 1991. Ympäristövaikutus-
ten arviointimenettely sisältyy tätä nykyä jo 
monen maan lainsäädäntöön, aikanaan myös 
Suomen. 

Tielaitos valmistautuu tähän lainsäädäntöön 
kehittämällä omaa ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelyä. Nykyisestä monesti hajanaisesta 
ympäristötarkastelusta siirrytään yhtenäiseen 
arviointiin. Tielaitos voi itse parantaa ja kehittää 
toimintaansa odottamatta direktiivien ja lainsää-
dännön voimaantuloa. Ympäristöä voidaan ottaa 
paremmin huomioon teiden suunnittelussa ja 
suunnitteluvaiheen aikana usein esille nousevia 
ristiriitoja ympäristökysymyksistä voidaan vähen-
tää. Tie- ja ympäristöviranomaisten yhteistyö- 
ryhmät (ylt), jotka aloittanevat vuoden 1991 
aikana, tarvitsevat myös toiminnalleen tietyt 
pelisäännöt. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely lisää 
suu nnittelun työmäärää, mutta toivottavasti 
sujuvoittaa suunnittelua ja parantaa laatua. 
Tiehallituksessa menettelyn käyttöön otto edel-
lyttää kehitystyötä, joka on jo osin käynnissä. 

Tielaitoksen johtokunta päätti 15.10.1990 
hyväksyä esityksen ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn käyttöönotosta tiensuun-
nittelussa. 

Tähän muistioon on koottu päätöksiin liittyvät 
asiakirjat sekä luettelo aiheeseen liittyvistä 
tiehallituksen julkaisuista. 
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Esitys tielaitoksen johtokunnan päätettäväksi: 

MELUN JA PAKOKAASUJEN 
HINNOITFELU 

Tielaitoksessa melun ja pakokaasujen 
aiheuttamien haittojen kustannukset 
sisällytetä.än tiehankkeiden yhteis-
kuntataloudellisiin arvioihin. 

Melu- ja pakokaasuhaittojen märitys ja niiden 
hinnoittelu tehdään seuraavien periaatteiden 
mukaisesti: 

Meluhaitta arvioidaan haitankoki-
joiden perusteella (arvio melualueil-
la asuvien ihmisten mwiristä ja 
märissA tapahtuvista muutoksista 
tiehankkeen koko vaikutusalueella). 

Meluhaitan yksikköhinta (mklhaitan 
kokija vuodessa) mäiritetän melun 
estämiskustannusten avulla. Yksik-
köhinta kuvaa erilaisten meluntor-
juntatoimenpiteiden keskimäaräis. 
hintaa. 

4. Pakokaasujen paikalliset vaikutuk-
set arvioidaan haitankokijoiden 
perusteella (arvio liikenteen aiheut-
tainille korkeille hakA- ja typpi-
dioksidipitoisuuksille 	altistuvien 
ihmisten mäLfrästä ja määrissä 
tapahtuvista muutoksista tiehank-
keen vaikutusalueella). 

5. Paikallisen pakokaasuhaitan yksikkö-
hinta perustuu meluhaitan yk-
sikköhintaan. 

6. Pakokaasupä.ästöjen happamoittava 
vaikutus ja vaikutus yleiseen ilman- 
laatuun hinnoitellaan typpikomitean 
kevAAllä 1990 selvittämien typen 
oksidien pIästöjen vähentämiskus-
tannusten avulla (mk/kg NO2  vuosi). 

Tielaitoksen johtoryhmä tulee päät-
täinään käytettavista laskentamene-
telmistä ja yksikköhinnoista tehtyjen 
selvitysten perusteella syksyllä 1991. 
Melun ja pakokaasujen hinnoittelu 
otetaan käyttöön vuoden 1992 alus-
ta lähtien. 

Tielaitoksen johtokunta käsitteli kehittämis-
keskuksen oheista esitystä 20.8.90. Johtokun-
ta päätti ainoastaan kohdasta 1. Johtokunta 
ei ottanut kantaa kohtiin 2-7 vaan päAtti, 
että tiehallitus tekee johtokunnalle tarken-
netut ehdotukset haittojen mäAritys- ja 
hinnoitteluperiaatteista. Selvitystyöta varten 
kootaan erillinen työryhmä, jossa on edus-
tajat liikenneministeriöstä, sosiaali- ja 
terveysministeriöstä, ympäristöministeriöstä, 
Teollisuuden Keskusliitosta ja tiehallitukses-
ta. 

Esitykseen liittyy muistio "Pakokaasujen ja melun aiheuttamien 
haittojen kustannukset"(Mervi Karhula 6.8.1990) 
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Mervi Karhula 	 6.8.1990 

PAKOKAASUJEN JA MELUN 
AIHEUTTAMIEN HAITTOJEN 
KUSTANNUKSET 

1. Pakokaasu- ja meluhaittojen hinnoittelu 

Tieliikenteen aiheuttamien melu- ja pakokaasu-
haittojen lisääntyessä on useissa eri yhteyksissä 
esitetty, että näiden haittojen aiheuttamat 
kustannukset pitäisi myös ottaa huomioon 
hankkeiden edullisuusvertailuissa. Eri liiken-
nemuotojen hyötyjä ja haittoja vertailtaessa on 
erityisesti haittojen kustannuksia haluttu sisä!-
lyttää arviointeihin. 

Tiehallituksen kehittämiskeskus teetti VTT:n tie- 
ja liikennelaboratoriossa keväällä 1990 selvityk-
sen, jossa kerättiin tiedot Ruotsissa, Tanskassa 
ja Länsi-Saksassa käytössä olevista tieliikenteen 
melun ja pakokaasujen hinnoittelumenetelmistä 
ja niiden perusteista. Samalla selvitettiin niitä 
lähtötietoja, joita tarvitaan kustannusten se!-
vittämiseksi Suomessa. 

Eri maiden käytössä olevat menetelmät poik-
keavat huomattavasti toisistaan. Menetelmiä ei 
voi suoraan käyttää Suomessa, sillä esimerkiksi 
päästötilanne ja ympäristökuormitus on täällä 
erilainen. Ulkomailla käytössä olevien menetel-
mien perusteet pohjautuvat hyvin karkeisiin 
lähtötietoihin pakokaasujen ja melun aiheuttamien 
haittojen laadusta, määrästä ja kustannuksista. 

Kaikissa selvitetyissä menetelmissä pyritään 
arvioimaan haitaakokijoiden määrää tien läheisyy-
dessä. Melun ja pakokaasujen kohdalla koros-
tetaan siis paikallisia terveyshaittoja. Päästöjen 
vaikutuksilla happamoitumiseen, maapintatason 
otsonin määrään ja kasvihuoneilmiöön on menetel-
missä vähäisempi merkitys. 

2. Mäarittelyperusteista 

Ympäristössä tapahtuvien muutosten hyötyjen ja 
haittojen taloudellista arvoa mitataan sekä 
epäsuorilla että suorilla arviointimenetelmillä. 

Epäsuorissa taloudellisissa arvioinneissa pyritaan 
ensivaiheessa selvittämään haittojen määrä ja 
haittojen määrään vaikuttavat tekijät. Tällöin 
selvitetään esimerkiksi haittavaikutusten piirissä 
olevien ihmisten määrä, kasvillisuus- ja sato-
vahint, materiaalien vaurioitumisaste jne. 
Lisäksi selvitetään eri päästölähteiden vaikutus- 
osuudet ympäristössä havaittavissa muutoksissa. 
Päästömäärien ja vaikutusten välinen suhde 
pyritään eri keinoin selvittämään. 

Seuraavassa vaiheessa pyritään antamaan jokai-
selle hyödyn tai haitan mittayksikölle rahassa 
ilmaistu hinta. Esimerkiksi lasketaan puustovau-
rioille ja puuston kasvun hidastumiselle arvo tai 
sairauden vuoksi menetettyjen työpäivien arvo. 
Lopputuloksena saadaan esimerkiksi melusta 
häiriytyvän henkilön kokemalle haitalle vuodessa 
arvo 4 550 mk/henkilö ja pakokaasuille alttiina 
olevan henkilön vuotuinen haitta 10 100 mk/henk-
ilö tai typen oksidien päästölle 10 mk/kg NO. 
Edellä mainitut luvut ovat tällä hetkellä käytössä 
Ruotsin tielaitoksessa ja kuvaavat vuoden 1990 
hintatasoa. 

Puhtaita taloudellisia arviointimenetelmiä käy-
tettäessä oletetaan ympäristössä tapahtuvien 
laadullisten muutosten näkyvän suoraan markki-
nahinnoissa tai ihmisten maksuhalukkuudessa. 
Melutason tai ilmanlaadun vaikutus kiinteistöjen 
hintoihin on havaittu useissa ulkomailla tehdyissä 
selvityksissä. Suomessa 80-luvun alkupuolella 
tehdyissä selvityksissä kiinteistöjen arvot olivat 
meluisilla alueilla 0...23 % pienemmät kuin 
meluttomalla vertailualueella. 

Kyselyjen ja koejärjestelyjen avulla on myös 
selvitetty, miten paljon ihmiset ovat halukkaita 
maksamaan puhtaammasta ilmasta ja melutto-
mammasta ympäristöstä. 

Pakokaasujen puhdistamisen ja meluntorjunta-
toimenpiteiden kustannuksia eli haittojen estämis-
kustannuksia on käytetty myös varjohintana 
melulle ja pakokaasuille. Estämiskustannuksina 
on käytetty mm. katalysaattorin aiheuttamia 
kustannuksia ja talojen ikkunoiden eristämisestä 
aiheutuvia kustannuksia. 

Eri arviointimenetelmillä saadut haittojen kustan-
nukset eroavat toisistaan ja suurusluokkakin vaih-
telee. Lopullisen haittakustannusarvion tekemi-
seen on käytetty usealla eri menetelmällä saatuja 
tuloksia ja sovittu niistä kustannuksista, joita 
käytetään kustannus-hyöty arvioissa. 
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VTI':n tie- ja liikennelaboratorio selvitti syksyllä 
1988 liikenneministeriölle Suomen tieliikenteen 
aiheuttaman melun, pakokaasujen ja pölyn aiheut-
tamat kustannukset vuoden 1987 tilanteessa. 
Rahassa arvottaminen tapahtui lähinnä haittojen 
estämisen kautta arvioiduilla kustannuksilla. 
Lisäksi arvioitiin karkeasti melunja pakokaasujen 
aiheuttamien haittojen kustannuksia. Arviointi- 
menetelmänä käytettiin lähinnä Ruotsissa käytös-
sä olevaa menetelmää. Tutkimuksen tekijät 
toteavat, että tuloksiin sisältyy huomattavaa 
epävarmuutta. 

Tieliikenteen melun, pakokaasupäästöjenja pölyn 
aiheuttamien haittojen hinta Suomessa vuonna 
1987 on selvityksen mukaan yhteensä 3 - 7 
miljardia markkaa. Ajokilometriä kohden lasket-
tuna se vastaa 10 - 20 penniä ja ajoneuvoa kohti 
1500 - 3500 markkaa vuodessa. 

Suomessa ei ole tehty arvioita siitä, kuinka paljon 
ihmisiä asuu tai oleskelee alueilla, joilla on 
korkeita saastepitoisuuksia. Muutamien kaupun-
kien keskustojen alueella on laskettu katujen 
epäpuhtauspitoisuustasoja, mutta asukkaiden 
määriä ei ole arvioitu. Tietoja ilman saasteiden 
aiheuttamista sairauskuluista tai ilman saasteiden 
aiheuttamien viihtyvyyshaittojen kustannuksista 
ei ole käytettävissä. Melualueilla asuvista on 
karkeita arvioita. 

Metsissä ja pelloilla ilman saasteiden aiheut-
tamien haittojen määrä on tällä hetkellä vielä 
vähäinen. Haittoja saattaa nykyisen kuormituksen 
seurauksena esiintyä tulevaisuudessa, mutta 
näiden haittojen arvottaniinen on hyvin epävar-
maIla pohjalla. 

Tutkimustiedot melun ja pakokaasujen haittojen 
määrästä Suomessa ovat tällä hetkellä vielä niin 
puutteellisia, että hinnoittelua ei voida tehdä 
niiden avulla. 

Pakokaasupäästöjen vähentämiskustannuksista on 
käytettävissä enemmän tietoja. Typpikomitean 
keväällä 1990 tekemien laskelmien mukaan uusiin 
autoihin asennettavilla säädellyillä kolmitoimi-
katalysaattorilla päästjen vähentämiskustannuk-
set ovat 7000 - 8000 mk/tonnia NO2 . 

Vuoden 1991 alusta voimaan tulevat raskaiden 
ajoneuvojen päästömääräykset aiheuttavat päästö-
vähenemälle noin 8000 - 10000 mk/t NO 2  kustan-
nukset. Raskaiden ajoneuvojen päästöjen vähene-
minen Yhdysvaltojen vuoden 1994 päästömää-
räysten tasolle aiheuttaa lisäksi nykyisten tietojen 
mukaan 15000 - 17000 mk/t NO2  kustannukset. 

Ajoneuvojen päästöjen vähentämiskustannusten 
avulla voidaan määrittää keskimääräinen hinta 
typen oksidien päästöille, jonka avulla pyritään 
kuvamaan pakokaasujen seudullisia ja valtakun-
nallisia vaikutuksia. 

Meluseinien ja -vallien sekä ikkunoiden tiivistä-
misestä on käytettävissä kustannustietoja. Näiden 
erilaisten meluntorjuntatoimenpiteiden avulla 
voidaan laskea keskimääräinen hinta melun 
estämiselle ja sen avulla määrittää kustannukset 
melusta häiriytyvälle henkilölle vuodessa. 

Pakokaasupäästöjen paikalliset vaikutukset eli 
liikenteen aiheuttamille saastepitoisuuksille 
altistuvien ihmisten haittoja ei pystytä tällä 
hetkellä arviomaan, sillä ei ole käytettävissä 
tietoja mm. terveyshaittojen aiheuttamista kustan-
nuksista. Saasteiden paikallisten haittojen yk-
sikköhinta voidaan arvioida meluhaitan yksikkö- 
hinnan avulla. 

4. Melu- ja pakokaasuselvitykset tiensuun-
nittelun eri vaiheissa 

Päätöksentekoa varten tehdyillä tiehankkeiden 
vaikutusselvityksillä pyritään saamaan kokonais-
kuva eri vaihtoehtojen hyödyistä ja haitoista sekä 
paremmuusjärjestyksestä. Teiden rakentaminen 
ja liikenteen siirtyminen väylältä toiselle aiheut-
taa ympäristöön muutoksia, jotka voivat toisaalta 
olla haitallisia ja toisaalta hyödyllisiä (väitetty 
haitta). Tämän vuoksi vaikutusselvitykset tuleekin 
tehdä mandollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Tieverkkosuunnitelma- ja tarveselvitysvaiheessa 
selvitetään pakokaasupäästöjen määrä eri vaih-
toehdoissa sekä onlmakohteet melun ja pako- 
kaasujen aiheuttamien saastepitoisuuksien 
kannalta. Yleissuunnitelmavaiheessa selvitetään 
melutasot ja saastepitoisuudet sekä kartoitetaan 
tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet ja tarvit-
tavat suojavyöhykkeet. Tiesuunnitelmavaiheessa 
tarkennetaan tarvittaessa tehtyjä selvityksiä. 
Melutasoja ja saastepitoisuuksia verrataan melun 
ja ilmanlaadun ohjearvoihin. Eri suunnitelma- 
vaiheissa esitetään sannallisia arvioita pakokaa-
sujen ja melun vaikutuksista. Melu- ja pakokaasu-
kuormituksessa tapahtuvia muutoksia on tarkas-
teltava tiehankkeen koko vaikutusalueella. 

Pakokaasujen ja melun aiheuttamien haittojen 
määrään vaikuttavat osin samat tekijät kuin 
liikenneturvallisuuteen ja ajokustannuksiin: tien 
sijainti suhteessa muuhun maankäyttöön (alttiina 
olevien ihmisten määrä), polttoaineen kulutus ja 
ajonopeus (päästöjen määrä). 



Rakennettaessa esimerkiksi taajamaan ohikul-
kutie pakokaasujenja melun aiheuttamat terveys- 
ja viihtyisyyshaitat vähenevät taajamassa, mutta 
haittana saattaa olla happamoitumista aiheut-
tavien typen oksidien lisääntyminen. Verrattaes-
sa edellä olevia vaikutuksia esimerkiksi aika.sääs-
töihin on vertailu vaikeaa ilman yhteistä mittaa. 

Jotta päiitöksenteossa voidaan paremmin ottaa 
huomioon melu ja pakokaasut, tulisi niiden aihe-
uttamat kustannukset saada mukaan kustannus-
hyötyanaiyyseihin. Yhteiskuntataloudellisiin las-
kelmiin onnettomuus-, aika- ja ajoneuvokustan-
nusten rinnalle on tämän vuoksi tarpeen ottaa 
käyttöön melun ja pakokaasujen aiheuttamien 
haittojen kustannukset. 

Melu- ja pakokaasuhaittojen kustannuksia voi-
daan käyttää mm. hankkeiden kustannus-hyöty 
vertailuissa, vertailtaessa eri hankkeita ja niiden 
kiireellisyyttä toisiinsa, suunniteltaessa liikenteen 
ohjausjärjestelyjä (nopeusrajoitukset, liikenteen 
ohjaus ja rajoitukset) sekä suunniteltaessa eri 
liikennemuotojen työnjakoa. 

Melun ja pakokaasujen aiheuttamien haittojen ja 
vältettyjen haittojen kustannusten lisäksi vaiku-
tusselvityksissä on esitettävä myös pakokaasujen 
määrät (päästöt ja pitoisuudet) ja melutasot 
numeroarvoinaja vaikutukset sanallisena arviona 
tiehankkeen vaikutusalueella. Kustannusten 
määrittelyn perusteet on myös aina esitettävä. 

Tien ja tieliikenteen muiden ympäristövaikutus-
ten kustannusten esittäminen on hyvin vaikeaa 
ja usein se ei myöskään ole tarkoituksenmukais-
ta. Arviointimenetelmien kehittyessä voidaan 
muitakin kustannuksia, esimerkiksi estevaikutus-
kustannukset, ottaa arvioihin mukaan. 

4. Tarvittavat lisäselvitykset 

Tiesuunmtelmien yhteydessä on pyrittävä saa-
maan esiin erot pakokaasujen ja melun määrissä 
ja vaikutuksissa eri tie- ja ympäristöolosuhteissa 
tiehankkeen vaikutusalueella. J0 käytössä olevia 
menetelmiä pakokaasujen ja melun laskemiseksi 
on kehitettävä edelleen, jotta niillä saatavia 
tuloksia voidaan parhaalla mandollisella tavalla 
hyödyntää myös hinnoittelussa. Lisäksi tarvitaan 
menetelmät haitankokijoiden määrän laskemiseksi. 

Melun ja pakokaasujen aiheuttamien kustannus- 
erien laskemiseen käytettäviä menetelmiä on 
pystyttävä käyttämään suunnittelun eri vaiheissa 
sekä eri tarkkuustasoilla. 

Tielaitoksessa tarvitaan seuraavia toimenpiteitä: 
* 	kehitetään laskentamenetelmiä, joiden 

avulla voidaan eri tie- ja ympäristöolo-
suhteissa laskea melusta ja pakokaa-
suista häiriytyvien ihmisten määrä 
valtakunnallisesti, tieverkkotasolla ja 
hanketasolla 

* 	osallistutaan tutkimuksiin, joiden 
tavoitteena on selvittää melun ja 
pakokaasujen aiheuttamia vaikutuk-
sia ja haittojen kustannuksia yhteis-
kuntataloudelliselta kannalta 

* 	melunja pakokaasujen yksikköhintojen 
määrittämiseksi tehdään selvityksiä 
erilaisten melusuojausten rakentamis-
kustannuksista sekä pakokaasupäästö-
jen vähentämiskustannuksista 

* 	hinnoittelun käyttöönotto edellyttää, 
että vuoden 1991 aikana selvitetään 
erilaisissa hankkeissa pakokaasujen 
ja melun kustannuserät ja niiden 
vaikutus kustannus-hyötylaskelmiin. 
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Esitys tielaitoksen johtokunnan päätettäväksi: 

YMPÄRI STÖVAI KUTUSTEN 
ARVIOINTIMENEIII'ELY TIENSUUN-
NITTELUSSA 

Tiehankkeiden suunnittelussa otetaan 
käyttöön yhtenäinen yinpäristövaikutusten 
arviointimenettely. Menettely koskee lähinnä 
tieverkon kehittämishankkeita. Arvioinnin 
käytännön laadinta- ja yhteistyömenettelyä 
kehitetään v. 1991-92 alla mainittujen yleis- 
periaatteiden mukaisesti siten, että arvioin-
timenettely on käytössä vuoden 1992 lop-
puun mennessä. 

Ympäristöarviointi käynnistyy osana hankkeen 
tarveselvitystä. Arviointia tehtäessä tielaitos on 
yhteistyössä ympäristöviranomaisten, seutukaa-
valiittojen, kuntien ja paikallisten yhteisöjen 
kanssa. 

Tarveselvityksessä arviointi on yleisluonteinen 
siten kuin selvityksen luonne ja saatavissa olevat 
aluetta koskevat tiedot edellyttävät. Hankepäätök-
seen sisällytetään suuntaviivat sille, miten ar-
viointia täsmennetään yleissuunnitteluvaiheessa. 

Arvioinnista laaditaan seloste josta ilmenee, mitkä 
ovat hankkeen myönteiset tai haitalliset ympäris-
tövaikutukset ja miten mandollisia haittoja 
voidaan torjua tai lieventää. 

Ympäristöministeriön, liikenneministeriön ja tie- 
hallituksen yhteistyöryhmä on 30.11.1989 luetellut 
hankkeita, joiden ympäristövaikutusten arviointi 
tehdään eri viranomaisten välisenä yhteistyö-
nä. Arvioinnin ohjaamista varten muodostetaan 
yhteistyöryhmät (valtakunnan taso ja läänitaso). 

Yhteistyöryhmille annetaan tieto hankkeista 
joiden suunnittelu on käynnistymassaja ryhmissä 
määritellään, mitkä uudet hankkeet tulevat 
ryhmissä käsiteltäviksi. Ryhmät voivat päättää 
käsitellä myös sellaisia parantamishankkeita, 
joilla on merkittävä vaikutus ympäristöönsä. 
Muiden hankkeiden osalta päättää suunnittelun 
vetäjä tai hankkeelle asetettu hankeryhmä 
ympäristöarvioinnista. 

Ympäristöarvioinnin laajuus ja tarkkuus riippuvat 
hankkeen merkityksestä ja suunnitteluvaiheesta. 
Mainituissa ryhmissä tehdään arvioinnin rajaus 
siten, että se palvelee hankkeesta tehtäviä pää-
töksiä ja tuo esiin niitä näkökohtia, jotka ovat 
hankkeessa ratkaisevia. 

Jos katsotaan, ettei ole tarpeen tehdä ympäristö- 
arviointia tai että jokin vaikutus voidaan jättää 
arvioimatta, ratkaisu perusteluineen sisällytetään 
hankkeen asiakirjoihin. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely otetaan 
käyttöön ennen vuoden 1992 loppua. Myös sellai-
sissa käynnissä olevissa hankkeissa, jotka nyt 
ovat edenneet tarveselvitysvaihetta pidemmälle, 
määritellään ympäristöarvion tarpeellisuus ja 
laajuus. 

Esityksen taustaaja perusteita on käsitelty muistiossa "Ympäristö. 
vaikutusten arviointi tiehankkeissa" (Anders 1111 Jansson 22.9.90). 
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YMPÄRI STÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTI TIEHANKKEISSA 

1.Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
ja sen käyttöönotto 

Ympäristövaikutusten arviointi on järjestelmälli-
nen päätöksentekoa valmisteleva menettely, jonka 
tarkoituksena on esittää luontoon, rakennettuun 
ympäristöön ja ihmisen terveyteen sekä hyvin-
vointiin kohdistuvien päätösten vaihtoehdot ja 
vaikutukset. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely otettiin 
käyttöön Yhdysvalloissa 1970. Kesällä 1988 astui 
voimaan Euroopan Yhteisön jäsenmaita sitova 
EIA (Environmental Impact Assessment)-direk-
tiivi. Suomessa käynnistyi 1981 kehittämistyö 
ympäristövaikutusten arvioinnin ulottamisesta 
kaikkiin merkittävästi ympäristöön vaikuttaviin 
toimiin. Ympäristön ja kehityksen Suomen toimi-
kunta esittää mietinnössään että ympäristövai-
kutusten arviointia tulee kehittää edelleen osana 
tiensuunnittelua (KM 1989:9). 

Ruotsin tielaitoksessa on annettu määräys ympä-
ristövaikutusten arvioinnista (miljökonsekvensbe-
skrivning) 1987. 

Keväällä 1991 	on tarkoitus allekirjoittaa 
ECE-maiden yleissopimus ympäristövaikutusten 
arvioinnista. 

2.Ympiiristövaikutusten arvioinnin vaihto-
ehdot 

Hankkeiden arvioinnissa ympäristövaikutuksia 
voidaan ottaa huomioon ainakin seuraavin 
tavoin: 

A. Ympäristövaikutusten arviointi on 
suunnittelussa omana kokonaisuu-
tenaan. Arvioinnin tuloksien paino 
suhteessa taloudellisuuden, liikenne-
turvallisuuden tai liikennöitävyyden 
arviointien tuloksiin määräytyy 
päätöksentekoprosessin kautta. 

B. Ympäristövaikutusten 	arviointia 
käsitetään laajassa mielessä hank-
keen kaikkien vaikutusten arvioin-
tina, koska esim. taloudellisuus ja 
liikenneturvallisuus kohdistuvat ih-
miseen, hänen toimintaansa ja 
resurssien käyttömandollisuuksiin-
sa. Eri vaikutukset kootaan tämän 
otsikon alle päätöksentekoa varten. 

C. Hankkeen eri vaikutukset arvioidaan 
yhtenäisen rahailisen mittapuun mu-
kaan, siten että suunnittelu päätyy 
kokonaisvaltaiseen kustannus-hyöty-
arvioon, jonka loppusumma on pää-
tösperusteena. 

Näistä vaihtoehdoista vaihtoehto A vastaa var-
sinaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
käyttöön ottoa. Vaihtoehdot B ja C ovat eri 
aikoina olleet ajankohtaisia, mutta niihin liittyy 
merkittäviä ongnimia. 

Vaihtoehdon B osalta on kyse lähinnä siitä, että 
näin laaja "ympäristö"-käsite vie huomion pois 
ympäristön kannalta keskeisistä kysymyksistä. 
Päätöksenteolle tarjotaan vanhan mallin mukais-
ta sekoitusta uudella otsikolla. Vaihtoehdossa C 
edellytetään että kaikki tavoitteet ja kriteerit 
olisivat muunnettavissa raha-arvoiksi ja että 
näitä arvoja olisi mandollista laskea yhteen. 
Tähän ei ole edes periaatteessa edellytyksiä; vain 
eräät ympäristöön liittyvät arvot (melu ja pääs-
töt) ovat nykytiedoin mitattavissa. Niidenkin 
rahalliseen arviointiin liittyy onlmia. 

Vaihtoehto A ei myöskään ole aivan onlmaton. 
Parhaimmillaan suunnitteluprosessi on yksi 
kokonaisuus, jossa kaikki asiaan vaikuttavat 
tavoitteet ja näkökohdat ovat koko ajan mukana. 
J0 vaihtoehtoja laatiessaan suunnittelija määritte-
lee niitä siten, että mm. niiden ympäristövaiku-
tukset ovat mandollisimman myönteiset. Jos 
ympäristöarviointi erotetaan omaksi kokonaisuu-
dekseen, on vaarana että suunnitelmaa laadit-
taessa ympäristön merkitystä unohdetaan ja 
arviointi jää jälkikäteisarvosteluksi. Sellaisen 
vaikutukset suunnitteluun ovat hyvin pienet. 

Vaihtoehtoon A perustuva menettely on siksi 
tuloksellinen vain, jos siinä tiedostetaan ettei 
suunnittelu tapandu käsittelystä ja päätöksen-
teosta erillään. Ympäristön arvot tulee tuoda 
asian käsittelyssä niin selkeästi esiin, että ne 
vaikuttavat suunnittelijan toimintaan samalla 
tavoin kuin muut päätöksenteon kriteerit. 

Ympäristökysymysten osalta on tärkeintä, 
että niille annetaan nimenomaan hankkel-
den käsittelyssä tähän astista selkeämpi 
asema. Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
voi edesauttaa tätä pyrkimystä. 

Ympäristönäkökohtien kytkeminen suunnitteluun 
muilta osin tapahtuu suunnittelumenetelmiä 
kehittämällä. 



3.Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
kattavuus 

Ympäristövaikutusten arviointia koskevat säädök-
set tullaan antamaan myös Suomessa, mm. ECE-
sopimukseen liittyen. Säädökset koskevat silloin 
kaikkia merkittävästi ympäristöön vaikuttavia 
hankkeita. 

Lainsäätäjän intressissä on varmistaa, että 
arviointi kattaa yhteneväisesti valtakunnan 
kannalta tärkeät hankkeet. Tätä varten säädök-
sun kuuluvat kriteerit sille, minkä kokoisen 
hankkeen osalta arviointi on pakollinen. Kritee-
rien tulisi rajoittaa hankkeiden määrää sellai-
seksi, että niiden käsittelyyn valtakunnallisella 
tasolla myös riittää resursseja. 

ECE-sopimusehdotus koskee moottoriteitä ja pika- 
teitä (express roads), ts. samoja kohteita kuin 
EY:n direktiivi. Direktiiviin perustuvissa säädök-
sissä on esim. todettu, että arviointi tehdään 
moottoriteistä, muista vain moottoriliikenteelle 
tarkoitetuista teistä ja teistä joiden ennustettu 
KVL on yli 10 000 ajon./vrk (Tanska). 

Sektoriviranomaisten tehtäväksi jää kuitenkin 
oman alan hankkeita koskeva säädösten täsmen-
täminen siten, että sektorilla on yhtenäiset 
menettelyt. Sektorin sisällä on tarvetta useam-
man hankkeen arviointiin kuin mitä koko valta-
kunnan kannalta voidaan pitää välttämättömänä. 

Tiehankkeista käydyt keskustelut osoittavat, että 
tällä sektorilla pidetään ympäristöä merkittävästi 
muuttavana toiminajo melko vähäisiä hankkeita, 
kunhan ne sisältävät uutta yleisen tien linjaa. 

Eri alueiden välillä on eroja siinä, mitä on pi-
detty merkittävänä muutoksena, mitä ei. Ei ole 
todennäköistä, että löytyy kaikkia osapuolia 
tyydyttävä liikennemäärä- tai tieluokkamääritel-
mä jolla rajatt.aisiin ympäristöarvioinnin tar-
peellisuutta. 

Tätä asiaa on osin tarkasteltu ympäristöministe-
riön, liikenneministeriön ja tiehallituksen yhteis-
työryhmän mietinnössä "Ympäristö- ja tieviran-
omaisten yhteistyö tiesuunnittelussa" (YM/KRO 
5/1989). Mietinnössä on lueteltu ne hankkeet, 
joiden ympäristövaikutuksia tulisi käsitellä 
läänikohtaisissa yhteistyöryhmissä, sekä ne 
jotka edellyttävät ministeriöiden ja tiehalli-
tuksen välisen pysyvän yhteistyöryhmän käsitte-
lyä. Työryhmän mietintö oli yksimielinen. 

On syytä jatkaa tätä toimintatapaa siten, että 
asetettavat läänikohtaiset yhteistyöryhmät eivät 
ainoastaan käsittele nyt lueteltuja hankkeita, 
vaan myös päättävät kaikkien tieverkon kehit-
tämishankkeiden osalta siitä, minkälaista ympä-
ristöarviointia ne edellyttävät ja käsitelläänkö 
arvioinnin kulku ja sen tulokset ryhmässä. 

Parantamishankkeiden ympäristövaikutukset eivät 
yleensä ole merkittäviä. Suojelualueilla tai vas-
taavissa kohdin ne voivat kuitenkin olla tärkeitä, 
ja siksi yhteistyöryhmien tulisi erikoistapauksissa 
käsitellä näitäkin. 

Ministeriöiden ja tiehallituksen välisessä ryhmäs-
sä käsiteltävät hankkeet olisivat ne, jotka tulevan 
lainsäädännön mukaan ovat valtakunnallisesti tär-
keitä hankkeita. 

Tämä varmistaisi niin valtakunnan tason kuin 
sektorin sisäisen yhtenäisyyden samalla, kuin 
siinä otettaisiin paikallisista oloista johtuvat 
näkökohdat huomioon. 

4.Ympäristövaikutusten arviointi tien- 
suunnittelussa 

Ympäristövaikutusten arviointi tiensuunnittelussa 
on ollut vaihtelevaa. Vasta viime vuosina vaiku-
tuksia on arvioitu laajemmalti. Yhtenäistä arvioin-
timenettelyä ei ole käytetty. Menettelyn käyttöön 
otto on siksi melko kiireellistä. 

Siltä osin kuin menettely perustuu EIA:n yleisiin 
periaatteisiin ja koskee juuri tielaitoksen omia 
hankkeita, se voidaan myös ottaa käyttöön siitä 
riippumatta koska asianomaiset säädökset anne-
taan. Yksityiskohtia on helppo tarkistaa myöhem-
min, jos kokonaisuus on saatu toimivaksi. 

Tärkein toimenpide on arvioinnin rajaus, eli 
puitteiden löytäminen sille, mitä arvioidaan, 
kuinka arvioidaan ja miten johtopäätöksiä käsitel-
lään. Tämä olisi yhteistyöryhmien keskeisiä teh-
täviä. Ympäristöarvioinnin laajuus ja tarkkuus 
riippuu hankkeen merkityksestä ja suunnittelu- 
vaiheesta. Arviointi on rajattava siten, että se 
palvelee hankkeesta tehtäviä päätöksiä ja tuo 
esiin niitä näkökohtia jotka ovat juuri siinä 
hankkeessa ratkaisevia. 

Ympäristöarviointi koskee hanketta, ei siitä kul-
loinkin tehtyä suunnitelmaa. Se voitaisiin sinänsä 
tehdä milloin tahansa. Arvioinnin rajaus voidaan 
kuitenkin tehdä vasta, kun hanke on jollain tapaa 
yksilöitävissä. Tiepoliittisen päätöksentekojärjes-
telmän mukaisesti rajaus voidaan siten tehdä 
tarveselvityksen aikana (vrt.Tipo-työryhmän 
mietintö, LM julkaisuja 5/90). 

Silloin itse arviointi käynnistyy tarveselvityk-
sessä, ja tarveselvitykseen perustuvassa hanke- 
päätöksessä on mandollista tarkastella, jatkosuun-
nittelun muiden perusteiden joukossa, miten 
arviointia täsmennetään ja syvennetään hanketta 
ja sen ympäristöä koskevien tietojen karttuessa. 
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Vastaavasti voisi yleissuunnittelua seuraavan 
toimenpidepäätökseen sisältyä se, miten arviointia 
jatketaan tiesuunnitelmaa laadittaessa. Yleissuun-
nitelman luonteeseen kuuluu kuitenkin, että 
lähiympäristön kannalta keskeiset ratkaisut 
tapahtuvat juuri toimenpidepäätöksessä, joten 
sen jälkeen on lähinnä kyse määrättyjen ympä-
ristövaikutusten aiheuttamien toimenpiteiden 
toteutuksesta. Toimenpidepäätöksessä voidaan 
kuitenkin määritellä, miten tehdyn arvioinnin 
toteutumisen ja hankkeen todellisten ympäristö- 
vaikutusten seuranta tehdään. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin tähänastinen 
hajanaisuus huomioon ottaen on toisaalta perus-
teltua, että rajaus käydään nyt läpi sellaistenkin 
hankkeiden osalta, jotka ovat edenneet melko 
pitkälle hankepäätöstä vastaavasta vaiheesta. On 
mandollista, että menettelyn laajentaminen tällä 
tavoin vaikuttaa joidenkin hankkeiden suunnit-
telu- ja toteutusaikatauluun, mitä ei silloin voida 
pitää ao. suunnittelutoimen tuottavuuden puut-
teena. 

5.Arviointimenettelyn käyttöönoton ajoitus 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käyt-
töön otto edellyttää yhtenäistä vaikutusarviora-
kennetta rungoksi, jota eri hankkeissa voidaan 
muokata kulloinkin tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Kehittämiskeskus on parhaillaan sel-
vittämässä tämän rungon muodostamista (Tie- 
hankkeiden vaikutusselvitykset-projekti). Tulokset 
ovat käytettävissä 1992. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin rajauksen kan-
nalta tärkeät yhteistyöryhmät (ylt-ryhmät) aloit-
tavat toimintansa 1991. 

Menettelyn käyttöön ottoa on siksi valmisteltava 
1991-92 siten, että se on vuoden 1992 loppuun 
mennessä kokonaisuudessaan käytössä. Tämä ei 
saa estää sitä, että tänä aikana käsittelyyn 
tulevista tärkeistä hankkeista on tehty niin 
perusteelliset arvioinnit kuin on mandollista. 

Merkittävän moottoritiehankkeen osalta on esi-
merkiksi rajausta tehty Valtatie kolmen ympäris-
töselvitysten arviointityöryhmän mietinnössä, 
"Ympäristövaikutusten arviointi tiensuunnittelus-
sa" (YM'YSO 36/1988). 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liit-
tyen on kehittämiskeskuksessa valmisteltu yleis- 
ohjetta "Tie ja ympäristö", jonka luonnos ilmes-
tyi 31.5.1990. Ohjetta viimeistellään vuoden 1990 
aikana. 

6.Arvioinnin suorittaminen 

Ympäristövaikutusten arvioinnin periaatekaavi-
oissa erotetaan toisistaan hankkeen aluellepanija 
ja arvioinnista vastuullinen viranomainen. Suo-
men oloissa tämä merkitsisi, että jos tielaitosta 
pidetään tiehankkeiden alullepanijana, ympäristö- 
arvioinnin johtaisi lääninhallitus tai muu ympä-
ristöstä vastaava viranomainen. Kyseinen viran-
omainen vastaisi tällöin myös arvioinnin julkise-
sta käsittelystä. 

Kuitenkin laki yleisistä teistä edellyttää tie- 
hankkeesta tiedottamisen ja sen käsittelyn olevan 
tielaitoksen vastuulla, eikä tätä käytäntöä voita-
ne muuttaa ilman laajaa puuttumista tielaitoksen 
asemaan. Ympäristöarvioinnin irroittaminen tästä 
merkitsisi kaksoisjärjestelmää, eikä se liene lää-
ninhallitusten resursseja ajatellen muutoinkaan 
toteutettavissa. 

Tielain säädösten taustana on ollut oletus siitä, 
että laitos vain poikkeustapauksessa itse tekee 
aloitteen tiehankkeeksi. Käytäntö on muodostunut 
toisenlaiseksi, mutta laitoksen asema tieasioita 
käsittelevänä viranomaisena pysynyt sellaise-
naan. 

Vastuu arvioinnista on siksi ainakin tässä tilan-
teessa kytkettävä tielaitoksen viranomaisrooliin. 
Arvioinnin tasapuolisuus ja perusteellisuus edel-
lyttää kuitenkin laajaa yhteistyötä muiden viran-
omaisten, kuntien ja paikallisten yhteisöjen 
kanssa. 

Yhteistyömenettelyä on kehitettävä resurssien 
käytön järkiperäistämiseksi ja tuloksellisuuden 
edistämiseksi. Tielaitoksen osalta tätä kehit-
telytyötä tehdään tiepoliittisen päätöksenteon 
uudistamisprojektissa. 

Tavoitteena on, että yhteistyö sisältyy suunnittelu- 
prosessiin siten, että siihen ei lisätä erillisiä 
vaikutusarviointivaiheita, vaan työvaiheiden sisä!-
töä kehitetään tarvittavissa määrin. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyy 
arviointiselosteen laatiminen. Tällä halutaan 
varmistaa ympäristönäkökohtien riittävä huomioon 
ottaminen hankkeen käsittelyssä ja päätöksenteos-
sa. On oletettavissa, että selosto käytännössä 
tulee olemaan yksi osa vaikutusarviokokonaisuu-
desta, jonka muut osat ovat vastaavanlaisia 
selosteita, esim. kustannus.hyötyanalyysistä. 

Tässä vaiheessa on menettelyn yhtenäistämisen 
kannalta tärkeää todeta, että arviointiseloste 
on laadittava, ja syytä likimain rajata, mitä se 
voi sisältää. 
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Arviointiselosteen sisältöä hahmotellaan ympä-
ristöarviointia rajattaessa. Eri hankkeissa selos-
teen laajuus ja tärkeinä pidettävät näkökohdat 
vaihtelevat. 

Jos hankkeen luonteesta johtuen päädytään siihen 
ettei ympäristäarviointia lainkaan tehdä, tai 
siihen että jotain määrättyä näkökohtaa ei tar-
vitse selvittää, tätä päätöstä tulee perustella ja 
päätöksen perusteluineen tulee löytyä hankkeen 
asiakirjoista silloin kun asiasta on tarpeen 
keskustella. 

Arviointiselosteen rakenne on perustettavissa 
ECE-sopimusehdotukseen. Sen mukaan selostees-
sa käsitellään: 

1. Hanke ja sen tavoitteet 
2. Vaihtoehdot, ml. nollavaihtoehto (kts. 

alla) 
3. Vaikutusalueen ympäristöolot 
4. Hankkeen ja 	sen 	vaihtoehtojen 

ympäristövaikutukset 	ja 	niiden 
merkityksen arviointi 

5. Keinot 	mandollisten 	ympäristö- 
haittojen torjumiseksi 

6. Käytetyt menetelmät ja oletukset 
sekä ympäristöä koskevien lähtötie- 
tojen luonne 

7. Epävarmuustekijät ja tiedon puut- 
teet 

8. Seurantaohjelma 

Selosteeseen 	liittyy 	myös 	yleis- 
tajuinen yhteenveto. 

Ympäristötekijöiden jäsennyksen perusteena voi 
olla seuraava luettelo valtakunnallisesti merkittä-
vän tiestön kehittämishankkeen osalta tarkastel-
tavista näkökohdista: 

* 	 maankamara, pohjavesi, pintavedet, 
vesistöt ja ilmasto * 	 kasvillisuus ja eläimet * 	maisema ja kaupunkikuva 

* 	 suojelu * 	maankäyttö ja rakennuskanta * 	 yhdyskuntien rakenne ja toiminnot * 	maankäytön kehityssuunnat ja 
näistä johtuva kaavoituksen tarve 

* 	 pakokaasut, melu, tärinä ja es- 
tevaikutukset 

* 	 tienpitoaineet 
* 	 vaarallisten aineiden kuljetukset. 

Eräissä maissa ymparistövaikutuksina pidetään 
myös sosioekonomiset vaikutukset sekä vaikutuk-
set ihmisten hyvinvointiin; toisissa ne ovat eril-
lään. Mainittuun ECE-sopimusehdotukseen,samoin 
kuin EY-direktiiviin, näitä ei ole sisällytetty. 
Tässä vaiheessa lienee parasta kehittää niitä 
omana kokonaisuutenaan. Se kytkeytyy ympäristö- 
arviointiin edellä mainitun yhdyskuntien rakenne 
ja toiminnot-kohdan kautta. 

Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arvioin-
timenettely ja eri viranomaisten kesken 
muodostettavan yhteistyöryhmän toiminta: 

SUUNNI1TELLNAIHEET 	 YMPÄRISTOARVIOINTI: 
ARVIOINTAIHEET 	 yhteistyyhmÖn 

toiminta 

TARVE SELVIrYS 
	 Arvioinnin 

YmpristÖarvionI__________ 
loadinta 1 1ArvonnIn seuraa— 

r minen tarvittaessa 

Arv.seloste __________________ 
_________________________ Arvioinnin 

4 
tarkastus 

_____ 
Torkennus— ja tOy HANKEPÄÄTÖS 

1 dennystorpeen mO 

YLEISSUUNNITELMA Mandollinen jotkon 
-1 ii ohjaus 

Töydennykset 
ja 	1 
tarkennukset 

Seloste 1 

Mand. seurannan 
1 TOIMENPIDEPÄÄTOS 	1 	 haittojen torjunta— 

toimenpiteiden 
arviointi 

TIESUUNNI1TELU 

1 	1 
TOTEUTUS 

Seurannan Ohjaus 

KÄY1TÖ JA KUNNOSSAPIT1 

Arvioon sisältyvät nollavaihtoehdot merkitsevät 
vaikutusten arviointia 
0 	siinä tapauksessa että liikennejärjes- 

telmä jää nykyiselleen muun maankäy-
tön ja liikenteen kehittyessä sekä 

0+ 	siinä tapauksessa että nykyiseen 
liikennejärjestelmään tehdään sellaisia 
parannuksia jotka eivät merkitse 
uuden väylän rakentamista tai väylän 
liikenteellisen merkityksen huomat-
tavaa muutosta. 

Vasta näin hankkeen aiheuttamia muuutoksia 
voidaan suhteuttaa muun kehityksen vaikutuk-
sun. Samalla nollavaihtoehdot selventävät sitä, 
onko yleensä tarpeen ryhtyä esimerkiksi teke-
mään uutta tietä. 

Arviointiselosteeseen tulee, ainakin laajempien 
hankkeiden osalta, sisällyttää myös tiedot hank-
keen rakennustyön aikaisista vaikutuksista. 
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Ympäristökysyrnykset 

Kehittärniskeskus: Estevaikutus, alustava lasken-
tamenetelmä; TIEL 703437, 1990 ISBN 951-47-
2703-7 

Kehittämiskeskus: Tie ja ympäristö, yleisohje; 
luonnos 31.5.1990 (lopullinen ohje vuodenvaih-
teessa) 

Kehittämiskeskus: Meluseinät, rakennetekniset 
laatuvaatimukset; TIEL 703604, 1990 ISBN 951-
47-2706-1 

Kehittämiskeskus: Pakokaasupäästöt erityyppisilla 
teillä; TIEL 703605, 1990 ISBN 951-47-2707-x 

Kehittäiniskeskus: Teistä aiheutuvien ekologisten 
muutosten arviointi teiden esisuunnittelussa, 
esitutkirnus; TIEL 703607, 1990 ISBN 951-47-
2713-4 

Kehittämiskeskus: Tieliikenteen pakokaasupäästöt; 
TIEL 703611, 1990 ISBN 951-47-2730-4 

Kehittämiskeskus: Pakokaasujen ja melun arvot- 
tammen tiesuunnittelussa, esiselvitys; TIEH/Skk 
1990 

Kehittämiskeskus: Vaiheistettu paatöksenteko, 
selvitys suunnitteluprosessin uudistamisesta; 
TIEH/Skk 1990 

Kehittämiskeskus: Hyvinvointivaikutusten ar-
viointi, esiselvitys; TIEHISkk 1990 (tiivistelmä 
ilmestyy marraskuussa) 

Kehittämiskeskus: Pakokaasujen vaikutus ympä-
ristöön, seurantatutkimus Paimio, Piikkiö; 
TIEH/Skk 1990 

LAADITTAVAT SELVITYKSET 
1990-91 
Työn alla olevat 

Sillansuunnittelu: Sillan lähiympäristön suunnit-
telu 

Kehittämiskeskus: Kaupunkiseudun pääväylät 

Kehittämiskeskus: Vähemmän melua, opas 
liikenteen suunnittelijoille 

Tuotannon kehittämispalvelut: Talvisuolauksen ja 
pölynsidontasuolauksen vaikutus tienvarren 
kasvillisuuteen, maaperään ja pohjaveteen 

Kehittämiskeskus: Tarveselvitysten laatimisohje 

Kehittämiskeskus: Levähdysalueiden kalusteet, 
kokeiluprojekti 

Kehittämiskeskus, YMIKRO: Ympäristöpoliittisen 
suunnittelun kehittäminen tiehallinnossa 

Kehittämiskeskus: Yleiskaavan ja yleissuunnitel-
man yhteenkytkentä 

Kehittämiskeskus: Ympäristövaikutusselvitykset 
pääsuuntaselvityksissä 

Kehittämiskeskus: Tiehankkeiden vaikutussel-
vitykset 

Tiensuunnittelu: Yleiset tiet kaava-alueilla 



Valtion painatuskeskus 
Pasilan VALTIMO 

Helsinki 1990 
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