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Ympäristönhoitopalvelujen laatujärjestelmä 
YMPÄRISTÖRYHMAN  TOIMINTAPERIAATTEET  

Ympäristöryhmän  toimintaperiaatteet  

1.  Tehtävä  ja  tarkoitus 

MITÄ TARVETTA TYYDYTETÄAN? 

Tienpidon  ja  tieliikenteen ympäristöhaittojen 
välttäminen 
-  tuotteiden  ja  toimintojen suunnittelulla 
- käytännön toteutuksissa  

Tie-  ja  tien lähiympäristöjen parantaminen 
-  olemassa olevia haittojen poistamalla  tai 

 vähentämällä 
- tienpidon 'kulttuuriteoilla  eli myönteisiä elä-

myksiä antavailla tuotteilla 

MITÄ ETUJA  YMPÄRISTÖRYHMÄN  PALVE-
LUILLA  ON  MUIHIN VERRATTUNA? 

Ryhmän omaama osaaminen: Koulutus,  ko-
kemus, paikallistuntemus ja  tiepiirin toiminto-
jen tuntemus 

Toimivat yhteydet sidosryhmiin 

Tavoitettavuus  ja  joustavuus 

Ryhmän jäsenten omakohtainen tahto toimia 
ympäristötavoitteiden hyväksi 

Ympäristöryhmä  palvelee suunnittelua  ja  tuotantoa tuottamalla erilaisia  ym-
päristösuunnitelmia  ja  -selvityksiä, antamalla  asiantuntijapalveluja,  neuvon-
taa, ohjausta  ja  koulutusta  ympäristönhoitoon  liittyvissä asioissa.  

2.  Laatu 

Toiminnan laadun edellytyksenä  on  ammattitaitoinen, joustava  ja  asiakkaan 
toiveet huomioon ottava  työyksikkö.  

2.1  Laatujärjestelmän  seuranta 

Yksikön  laatujärjestelmää  seurataan vuosittain ryhmän sisäisin  tarkasteluin, 
• 	 sekä mandollisesti myös muiden yksiköiden  ja  sidosryhmien suorittamien 

tarkastelujen  avulla.  Tarkasteluissa  kiinnitetään erityistä huomiota  

-  toiminnan kehittämiseen  
-  toiminnan laatuun verrattuna tämän  laatujärjestelmän  mukaisiin 

vaatimuksiin.  

2.2  Toiminnan laatuvirheet 

Ympäristöryhmän  jokaisen  jäsenen  tulee omassa toiminnassaan tarkkailla 
työnsä laatua  ja  korjata  havaitsemansa  virheet.  Virheiksi  luetaan  mm.  

- myöhästymiset  määräajoista  
- asiakaspalvelun  laiminlyönnit  
- 	huolimattomasti valmistellut asiakirjat  
-  suoranaiset virheet suunnitelmissa  
-  valvonnan laiminlyönnit. 

Havaittujen virheiden osalta ryhdytään välittömästi  korjaaviin  toimenpiteisiin.  



Ympäristönhoitopalvelujen laatujärjestelmä 

YMPARISTÖRYHMÄN  TOIMINTAPERIAATTEET  

2.3 Laatujärjestelmän  dokumentointi  

Ympäristänhoitopalvelujen laatujärjestelmä dokumentoidaan laatutiedostoi
-hin.  Tiedostoon  tallennetaan myös tarkastelujen raportit sekä saadut tiedot 

virheistä  ja  kehittämisehdotuksista. Ympäristönhoitopalvelujen laatujärjes-
telmän tiedostoa  ylläpitää maisemanhoidonvalvoja Ensio Kuiju.  

3. Ympäristöryhmän  kokoonpano 

Ryhmään kuuluu ympäristösuunnittelija, kaksi maisemanhoidonvalvojaa  ja 
 vihertyön  ohjaaja. Viimeksi mainittuja nimitetään laatukorteissa yhteisesti 

myös vihersuunnittelijoiksi. 

Ryhmä päällikkö, ympäris tösuunnittelija  Airi Muhonen 

-  vastaa piirin ympäristöasioiden kehittämisestä, koordinoinnista  ja  koulu-
tuksesta sekä ohjaa erilaisten ympäristösuunnitelmien  ja  -selvitysten 
tekemistä 

- 	osallistuu suunnitteluprosesseihin, erityisesti tarveselvitys-  ja  yleis- 
suunnitteluvaiheissa 

-  toimii piirin ympäristönsuojelun asiantuntijana  ja  pitää yhteyttä muihin 
ympäristönsuojelusta vastaaviin viranomaisiin. 

Maisemanhoidonvalvojat  Matti  Eskelinen  ja  Ensio Kuiju 

-  kehittävät  ja  ohjaavat tiepiirin maisemanhoitoa 

-  antavat asiantuntija-apua tieympäristö-  ja  vihertyöasioissa 

-  vastaavat tarvittavien tieympäristäsuunnitelmien tekemisestä 

-  vastaavat vihertyöurakoiden valmistelusta  ja  valvonnasta  tai  avustavat 
niissä 

-  kehittävät tieympäristössä käytettävien kasvien lajistoa  ja  saatavuutta 
pitämällä yhteyksiä taimituottajien kanssa. 

Vihertyönohjaaja  Vieno Heikkinen 

-  avustaa maisemanhoidonvalvojia, hankkeiden päälliköitä  ja  työnjohtoa 
 viheralueiden hoidon, viherrakentamisen  ja  vihersuunnittelun  tehtävissä 

opastamalla, toimimalla työnjohtajana  ja  tekemällä itse. 



Ympäristönhoitopalvelujen laatujärjestelmä 
YMPÄRISTÖRYHMAN  TOIMINTAPERIAATTEET  

4. Ympäristöryhmän  tuotteet  ja  asiakkaat 

Piirin  tienpidon pääprosessit 	Ympäristäryhmän  tuotteet 
	

Asiakkaat 

.  

Ti  enpidon 	 Ympäristöselvitysten  ja  -ohjelmien tekeminen/teettäminen 
(valmistelu, esitykset): 

ohjaus 	 - ympäristöpolitiikka  

1 	H  Palvelut: 

- ympäristöohjelma 
- ympäristötavoitteet 
- tuotantosopi  musten ympäristövaikutukset  

Esikunta 

Suunnittelu- 
palvelut 

Suunnittelu- 
hankkeet  

Tienpito
-alueet 

2 
Tien- 
suunnittelu, 
muu suunnittelu  

3 
 Rakentaminen 

S 

Palvelut: 
Hankkeiden ympäristöselvitysten tekeminen  I  teke-
misen valvonta  ja  ohjaus 
Tieympäristösuunnitelmien  tekeminen / tekemisen 
valvonta  ja  ohjaus 
Levähdys-  ja pysäköimisaluesuunnitelmien 

 tekeminen 
Kiinteistöjen vihersuunnitelmien tekeminen 

Palvelut: 
Rakentamisen maisemanhoidon ohjaus 
Viherrakennustöiden ohjaus 
Viherrakennusurakoiden valmistelu  ja  valvonta 
Viherrakennustöiden työnjohto 
Ympäristönhoidon laadunseuranta  

Palvelut: 
Kunnossapidon  maisemanhoidon ohjaus 
Viherhoitotöiden ohjaus 
Viherhoitotöiden  työnjohto 
Viherhoitourakoiden  val mistelu ja 

 valvonta 
Ympäristönhoidon laadunseuranta  

6  
Tukipalvelut:  

Ympäristö- 
koulutuksen 
järjestäminen  

4 
 Hoito 

Rakennus- 
hankkeet 

Tiemestari- 
Pi  nt  

Projektit 

Tekniset 
palvelut  

Kunnat 

 Kuntainliitot 

Seurakunnat 

Kylä- 
toimikunnat  

Konsuitti
-toimistot 

Ulkoiset 
projektit 

Muut  

5  
Viran  o  majs  - 

 tehtävät 

Palvelut: 
Lausuntojen valmisteleminen: 
- ympäristölupa-asiat 
-  maa-ainesten ottolupa -asiat 
-  suojelu-ja rauhoitushankeasiat  



Ympäristönhoitopalvelujen laatujärjestelmä 

YMPARISTOPOLITIIKKA  

Savo-Karjalan tiepilrin ympäristöpolitlikka 
 1990-luvulla  

Savo-Karjalan tiepiiri huolehtii ympäristöstä kaikissa tienpidon toiminnoissa 

- selvittämäliä esisuunnitteluvaiheessa tiehankkeiden ympäristövaiku-
tuksetja  väittämällä ympäristöhaittojen syntyminen 

- olemaila  aktiivisessa yhteistyössä maankäytöstä vastaavien tahojen 
kanssa yhdyskuntien kehittämiseksi sekä 

-  vähentämällä  ja  torjumalla liikenteen  ja tienpidon  aiheuttamia 
ympäristöhaittoja 

• 	 Ympäristövaikutusten  selvittäminen perustuu: 
-  lakiin  ja  asetukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
- 	tielaitoksen omiin ohjeisiin 
-  tiepiirin  ja  läänien ympäristöviranomaisten tapauskohtaiseen harkintaan. 

Liikenteen-  ja  maankäytön suunnittelun vuorovaikutusta tehostetaan pää-
määränä liikkumistarpeiden vähentäminen, liikennepalveluiden tuottaminen 
taloudellisesti  ja  kokonaisuuden kannalta edullisimmalla tavalla, ympäristöä 
säästämällä  ja  ympäristöhaittoja vähentämällä. Yhteistyötä korostetaan eri-
tyisesti taajamasuunnittelussa. 

Ympäristöhaittojen  vähentämisessä  ja  torjunnassa keskitytään pohjavesi-, 
melu-  ja  päästöhaittoihin. Torjuntatoimenpiteet  tehdään pääasiassa hank-
keiden toteuttamisen yhteydessä. Meluntorjunnasta  ja  pohjavesisuojauksis

-ta  tehdään erilliset toimenpideohjelmat. Luonnon-, maiseman-  ja  kulttuuri- 
ympäristön hoitoon liittyviä toimenpiteitä tehdään myös erillishankkeina. 

• 	
Tuotannossa kehitetään  ja  hyödynnetään ympäristöä säästäviä menetelmiä  
ja  materiaaleja. 

Ympäristöasiat otetaan huomioon  koko  piirin toiminnassa. Kustakin toi-
minnasta vastaava vastaa myös toimien ympäristövaikutuksista. 

Ympäristäasioiden  hoidon perustana ovat: tielaitoksen ympäristöpolitiikka  v. 
1992,  liikenneympäristön tilaselvitykset  vv. 1991-1994  ja  vuonna  1994  tehty 
tieplirin ympäristöasioiden hoitoa koskeva kansalaiskysely. 

(Hyväksytty tiepiirin johtoryhmässä  28.111994) 



Savo-Karjalan  tiepilri 
	

Ympäristänhoitopalvelujen laatujärjestelmä 
Suunriittelupalvelut 
	

OHJELUETTELO 	 27.12.1994  

[IJ  

Laatujärjestelmään  liittyvät ohjeet  

Tunn 	 .;; _________________ 

TVH  722316 Tienpitoainesten ottamissuunnitel  mat 1982 
TVH  722326 Taajamatiet - Liikennevaylienja tieympäristön  suunnittelu  1984 
TVH  723443  Silta  ja  ympäristö  1987 
TVH  731620  Puiden  ja pensaiden  siirto  ja  suojelu tienrakentamisessa  (1984) 
TVH  731631  Ohjeita kallion ottopaikkojen  ja tieleikkausten louhinnasta  sekä maisemoinnista  1986 
TVH  733989 Tieympäristön  viheralueiden luokitus-  ja  hoito-ohjeisto Joulukuu  1989 
TIEL  1000011 Tielaitosja  ympäristö  - Tielaitoksen ympäristöpolitiikka  1992 
TIEL  1000013 Tiensuunnittelun laatujärjestelmä - Tiensuunnittelun toimintaohjeet  1994  

TIEL  2110001 Tarveselvitys -  Sisältö  ja esittämistapa (Tiensuunnittelun  ohjaus)  1994 
hEL  2110003  Suunnittelu konsulttityönä (Tiensuunnittelun ohjaus)  1992 
TIEL  2110004  Tiesuunnitelma  -  Sisältö  ja esitystapa (Tiensuunnittelun  ohjaus)  1992 
TIEL  2110005 Yleissuunnitelma -  Sisältö  ja esittämistapa (Tiensuunnittelun  ohjaus)  1992 
TIEL  2110006  Taajamien keskustateiden kehittäminen (Tiensuunnittelun ohjaus)  1993 
TIEL  2150001 Tie  ja  ympäristö  - Yleisohje tiehankkeiden suunnittelulle (Ympäristö)  1991 
TIEL  2150003 Vihertyöt tienrakennustöiden  yhteydessä (Ympäristö)  1991 
TIEL  2150007 Ympäristövaikutusten arviointimenettely tiehankkeiden  suunnittelussa (Ympäristö)  1992 
TIEL  2210003 Sillanrakentamisen  yleiset laatuvaatimukset  -  Yleiset ohjeet  -  SYL  1 1992 
TIEL  2210010  Kovat pintaverhoustyöt, sadevesikourut, reunatuetja sorapinta (TYLT)  1993 
TIEL  2212400 Viherrakenteet (TYLl)  1991  

hEL  2212455 Rakennusalueclla  olevat rakenteet (TYLT)  1993 
hEL  2212459  Leikkaukset, kaivannotja avo-ojarakenteet (TYLl)  1991 
hEL  221254  Yleiset perusteet (TYLl)  1993 
TIEL  2230009  Viheralueiden kuntoluokitus (Kunnosapidon ohjaus)  1994 
TIEL  2230010 Tiealueen  puhtaanapidon  ja sorapientareiden kuntoluokitus (Kunnossap:n  ohjaus)  1994 
TIEL  2230011 Tienvarsikalusteiden kuntoluokitus (Kunnosapidon  ohjaus)  1994 
TIEL  2242451 Urakkaohjelma -  Yleinen  osa  (Urakka-asiakirjat)  1991 
TIEL  2242453 Määrämittausohje  (Urakka-asiakirjat)  1991 
TIEL  2242464 Määräluettelo  (Urakka-asiakirjat)  1991 
TIEL  3200240  Kall ioleikkaukset  1994 
TIEL  3200088 Tienvarsialueiden kasvittamisenja  hoidon kehitt. luonnonmukaisempaan suuntaan  1992 
TIEL  4000060 Paikallis-yvan  ABC-opas  1994 
TIEL  703451  Sillan ympäristösuunnittelu  1990 
EsisKK Esisuunnittelijan  käsikirja  /  Savo-Karjalan tiepiiri  1994 
KuViherh  Kuntien viherrakentamistöiden teettäminen  1989 
LuoSeLO Luonnonsuojeluselvitysten laatimisopas / Ympäristöinisteriö,  Opas  5 1993 1993 
PUrYS Pienurakan  yleiset sopimusehdot  1992 
UrAs  Asetus valtion rakennusurakoista Nro  436/1994 1994 
YSE  1983 Rakennusurakan  yleiset sopimusehdot  1983 1983 
YvaL  Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä N:o  468 1994 
YvaA  Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä N:o  792 1994 
(Huom!.  Osa numerottomista tunnuksista  on  tätä järjestelmää varten keksittyjä, ei yleisessä käytössä.) 



Savo-Karjalan  tiepilri 
	

Ympäristönhoitopalvelujen laatujärjestelmä 
Suunnittelupalvelut 
	

LAATUKORTTI 	 27.12.1994 

1 / 1.1 

Ympäristäselvitysten  ja  -ohjelmien tekeminen tienpidon ohjausta varten  

TUTA VOITTEET: 	Luotettavat, riittävät, ajoissa 

.  

Vireilletulo 

Yhtevdenotto  piirin 
esikunnasta 
Neuvottelu 
Tilaus 

Ymp.suunn. MuistLlista  

Ympäristöselvitvsten  ja  -ohjelmien tekeminen tienpidon ohjausta varten 

Käydään läpi  taustaticdot: 
- ympäristölainsäädäntö 
-  valtakunnalliset 

 ympäristöohjelmat 
-  laitoksen  ja  piirin strategiat  
-  laitoksen  ymp.politiikka 
-  ympäristön tilan  sclvitykset  
ja  toimcnpideohjelmat 

-  muut  selvityksetja kselt  

Tehdään esitys 

Käydään läpi  lähtötiedot: 
- ympäristölainsäädäntö 
-  valtakunnalliset 

 ympäristöohjclmat 
-  ympäristön tilan  selvitvksct 
-  laitoksen  ja  piirin strategiat 

sekä muut ohjelmat  ja 
 selvityksct  

5  vuoden välein  Vastuuhenkjlö 
 tai  tarvittaessa 	ymp.suunnitt.. 

osallistujina  
ryhmän jäsenet 

Riittävän laaja 	Politiikka- 
käsittely 	asiakirja 
piirissä. 

Läänin  
ticympäristö-
yhtcistyöryhmä  

C  
Tarvittaessa 	Vastuuhenkilö 	 Ohjelma- 

ymp.suunnitt., 	 asiakirjat 
osallistujina  
ryhmän jäsenet  

Tehdään esitys  



.Savo-Karjalan tiepilri 	 Ympäristönhoitopalvelujen laatujärjestelmä 
3uunnttelupalvelut 	 LAATUKORTTI 	 27.12.1994 

1 / 1.2 
Ymnaristöselvitvsten  a  -ohjelmien tekeminen tenpidon ohjausta varten 
Vaihe  ____ _________ ____  

Toimenpide 	 \I&lloin t(uka 	Jiieet  !Laadun_  Dokurnen- 
___________________ _____ fvarmishis tointi  

3. Ymparistötavoitteet  Vuosittain  tai  Vastuuhenkilö  Laitoksen  ja  pu-  Riittävän laaja 
harvemmin  ymp.suunnitt.. rin  ohjeet käsittely 

Käydään läpi  lähtötiedot: osallistujina  piirissä.  
-  valtakunnalliset ryhmän jäsenet  

vmpäristöohjelmat  Läänin  
- vmpäristölainsäädäntö ticympäristö- 
-  laitoksen ympäristö-  yhteistvörvhmä  

tavoitteet  
-  piirin  vmparistöpolitiikkaja 

vmpäristöohjelmat 

lchdään  esitys  

4. Tuotarnosopimusten  Vuosittain  Vastuuhenkilö  Laitoksen  ja  pu- Tuotantosopi- 
ympäristövaikutukset ymp.suunnitt.,  fln  ohjeet  mukscn  

Annetun aika-  osallistujina liiteasiakirja  
Selvitetään taustatiedot: taulun mukaan ryhmän jäsenet  
-  ympäristön tilan  selvityksct  
ja  toimenpideohjelmat 

-  hankkeiden ympäristö- 
sclvityksct  

Tehdään esitys  

I 

S  



Savo-Karjalan tiepiiri 
	

Ympäristönhoitopalvelujen laatujärjestelmä 
Suunnittelupalvelut 
	

LAATUKORTTI 	 27.12.1994 

2/1. 

Hankkeen ympäristöselvitysten tekeminen  I  tekemisen valvonta  ja  ohjaus  

TUTA VOITTEET: 	Selvitykset ovat riittävät  ja amniattitaidolla  tehdyt 

reilletulo 

Pääsuunnittelijan 
yhteydenotto  

Todetaan hankkeen  koko ja 
suunnitteluvaihe 
- tarveselvitys 
- yleissuunnitelma 
-  tiesuunnitelma 
• rakennussuunnitelma  

Hankeen 	Ymp.suunn. 
alkuvaiheessa 

Ymp.suunn. 
 ja pääsuunn. 

 yhdessä 

fl  

Hahmotetaan  selvityksen laa-
juusja ratkaistaan tuotantota

-pa:  tekeminen  I  teettäminen 

lYmpäristöselvitysten  tekeminen 

Tehdään tarvittavat Hankesuunnitte- Vastuuhenkilö TIEL  1000013 TIEL  1000013  Muistiot, pöytä- 
selvitykset lun työohjelman ymp.suunnitt., hEL  2150001  kirjat työn eri 

mukaan osallistujina EsisKK  Läänin  ja kunti-  vaiheissa 
tarvittaessa  en  ympäristö- 
ryhmän jäsenet Yya-lain mukai-  viranomaiset 

sissa  hankkeissa 
yya-laki  ja  
asetus  

I  Selvitysten tekemisen valvonta  ja  ohjaus 

Avustctaan pääsuunnittelijaa 	 Ymp.suunn. 	TIEL  2110003 hEL 1000013 	Muistiot, 
valvonnassa  ja  ohjaamisessa 	 muistiinpanot 



Savo-Karjalan tiepiiri 
	

Ympäristönhoitopalvelujen laatujärjestelmä 
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2/2. 

Tieympäristösuunnitelman  tekeminen  

TUTA VOITTEET: 	Toteutuskelpoin  en,  luotettava, ajoissa  

Vaiti.:  
I 	i;'L 	 )kjeti 	.. ........ Laadun- 	 ..... Dokumen,.. 

varmstus 	toi  ntl 

ian vireilletulo  

EJ  
Neuvottelu  
Tarj ouspyyntö 
Tatjous  
Tilaus 

ILähtötietoien  ja  aineiston hankinta 

Hankitaan tarvittavat kohteen 
 lähtötiedot 

-  kartat  
- leikkauspiirustukset  

maaperä-ja  kasvuolotiedot 
-  kaapeli-,  putkitus- yms  

tiedot  
-  valokuvat  

Ryhmän jäsen 	 Ptict,  muistiot,  
ja  jäljennökset 

Vihersuunnit- 	TIEL  2110004  TIEL  1000013  Muistiinpanot  
telijat 	TVH  722326  

• 	 Tehdään tarvittavat 	 Vihersuunnit- 	TIEL  2110004  TIEL  1000013  Muistiinpanot  
- inventoinnit 	 telijat 	TVH  722326  
- täydennvsmittaukset 
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2 /2.2 
Tieympäristäsuunnitelman  tekeminen  

varmitus 	tointi  

Varsinainen suunnittelutyö 

Vihersuunnittelu  a) ys:n. ts:n  tai Vihersuunnit- TIEL  2110004 TIEL  1000013  Piirustukset 
rs:n aikatau- telijat TIEL  2150003  Luettelot 
lun  mukaan TIEL  2212400  Selitykset  

b) urakan- hEL  3200088  
valmisteluun hEL  703451 

TVH  722326 ______________ __________ 

Rakennelmien  ja  kalusteiden Vihersuunnit- TVH  722326  Piirustukset 
suunnittelu telijat  Luettelot 

Selitykset 

Maastonmuotoilujen 	 Vihersuunnit- 	TVH  731631 	TIEL 1000013  Piirustukset 
suunnittelu 	 telijat 	 Luettelot 

Selitykset 

Pintamateriaalien  suunnittelu 	 Vihersuunnit- 	TVH  722326 	Kunta 	Piirustukset 
telijat 	TIEL  703451 	Tpa  I  tmp 	Luettelot 

Selitykset 

Viestinnän hoitaminen 	 Vihersuunnit- 	Tiel  1000013 
- esittelymateriaali 	 telijat 
- csittelvtilaisuudet  

Suunnitelman hyväksyminen 

Esittcicminen  tilaajalle 	 Vihersuunnit- 	 Ptk  tai  muistio 
telijat  

Hyväksyminen 	I 	 ITilaaia 	I 	I 	 IPtk tai  kirje 

Suunnitelman monistus, kokoaminen  ja arkistointi 
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213.  

Klinteistön vihersuunnitelman  tekeminen 

LAA  TUTA  VOITTEET: 	Toteuttansiskelpoinen. laadukas  

Vaihe _________ _________ ________ ___  
Toimenpide  

IMliloin  
Kuka 	Ohjeit  Laadun-  Dokurnen- 

______ ______ 	 ______ varm*stus tointi 

Vireilletulo  

Neuvottelu Ryhman  jäsen Ptk:t.  muistiot.  
Tail ouspyyntö j äljennökset  
Tarjous 
Tilaus 

Lähtötietojen  ja  aineiston hankinta 

Hankitaan tarpeen mukaan: Vihersuunn. 
• kaavakartta  1:2000 
- kaavakartan suurennos  

1:500- 1:200 
- kaavamääräykset,  kasvi- 

suositukset 
-  tiedot naapureista 
- asemapiirros 
- rakennuspiirustukset 
- leikkauspilrustukset 
-  valokuvat 

Tehdään tarvittavat  inven- Vihersuunn.  Muistiinpanot, 
toinnit, tävdennysmi ttau kset täydennvsmer- 
ja selvitvkset: kinnät 
-  säilytettävä kasvillisuus 
-  maaperä-  ja kasvuolotiedot 
-  omistajan toivomukset 
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Kiinteistön  vihersuunnitelman  tekeminen  

he 

JTii 	Ku ka 	Thjeet 	[Laadun- 	FDokurnen 
[va Lt  __ 	________ 

Varsinainen suunnittelutyö 

Suunnitellaan aluerajaukset Vihersuunn.  Piirustukset  
vi heralucet 
hikennealuect  
j  ne. 

Suunnitellaan Vihersuunn. Piimstukset ym 
maastonmuotoilut  

Suunnitellaan istutukset Vihcrsuunn. Pjjmstukset 
-  kasvien lajit, määritja Luettelot 

sijainti Työselitykset 
- kasvualustat Kustannusarviot 
- istutustyöt  (tai mien käsit- 

tcly,  istuttaminen, istutus- 
leikkaus, tuennat, kastelut, 
kattect) 

- takuuhoito  

Suunnitellaan nurmetukset Vihersuunn.  Piirustukset ym 

Suunnitellaan pintarakenteet Vihcrsuunn.  Piirustukset ym 
- laatoitukset, kiveykset 
- päällvsteet  

Suunnitellaan rakennelmat  ja  Vihersuunn.  Piirustukset 
kalusteet Luettelot 
- sadevesiviemäröinti Työselitykset 
-  aidat Kustannusarviot 
-  altaat, suihkukaivot 
-  kalusteet 

Suunnitelman hyväksyminen, monistus  ja  kokoaminen 

.  

S  
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3/1.  

Rakentamisen maisemanhoidon ohjaus  

TUTA VOITTEET: 	Kestävät ratkaisut riittävän nopeasti 

h 	 . 	......... 	 .. 
'iJIin 	luI:i 	hjtet .... 	Laadun- 	 : Dokunien- 

L 	 - 	
- 	 armistus 	toi  nfl 

Vireilletulo 

Yhteydenotto 
-  suunnittelijalta 
- tienpitoalueelta 
- rakennushankkeelta 
-  ulkopuoliselta taholta 
Ryhmän  jäsenen  aloite  

Asian  hahmottaminen: 	 Ryhmän jäsen  ja 	 Ptk  tai  muistio 
- maastonmuotoilu 	 tilaaja yhdessä 
-  kasvillisuuden säilyttämi- 

nenlkäsittelemi nenll isäämi- 
nen 

- kalusteetja  rakennelmat 
- pintamateriaalit 
-  muut viimeistelyn laatu- 

tekijät 
(Yleensä muuttunut tilanne  
tai  muu työn aikana ilmennyt 
seikka,  jota  suunnitelmassa ei 
ole ratkaistu) 

Tilaus 

Käsittely  ja  ratkaisu  

Lähtötietojen  hankkiminen 	 Ryhmän jäsen 
- suurirntelmatja  määräykset 
-  maasto-olot 
-  osapuolten näkemykset 

Ratkaisuesitvksen  tekeminen 	 Ryhmän jäsen 	 Päiväkirjamer- 
-  suullinen neuvonta 	 kintä, muistio, 
- periaatemuistio 	 suunnitelma 
-  suunnitelma 



1] 

C  
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Viherrakennustöiden  ohjaus  

LAA  TUTA VOJTTEET: 	Vj/iera/an ainniatfitaito,  taloudellisuus, kunnollinen lopputulos 

Vaihe 
Toimenpide 	 Milloin 	Kuka 	Ohjut Laadun- 	Dokumta: -  

varmistus 	toint 

Vireilletulo  

Neuvottelu, tehtävän määrit-  I  Ptk  tai  muistio 
tely 
Tailous  
Tilaus 

Työnsuunnittelu  

Tarkastetaan kohde  ja sen Mais.h.v.  tai Maanäytteet  
olosuhteet, sekä verrataan vihert.o.  ja -analvysit  
suunnitelma-asiakirj oihin 

Suunnitellaan Maish.v.  tai Työsuunrntelma 
-  aikataulu vihert.o. 
•  työvoima 
-  kalusto 

Suunnitellaan hankinnat, Majs.h.v.  tai Voimassaolevat Muistilistat  
tehdään tajouspyynnöt viherto. hankintaohjeet 
-  siemenet 
-  taimet 
-  multa 
- lannoitusja maanparannus 
- tukitarvikkeet  

Toteutuksen valmistelu 

Tehdään tilaukset Mais.h.v.  tai Jäljennökset 
vihert.o.  

Varataan Mais.h.v.  tai 
-  työvoima vihert.o. 
-  koneet  ja  laitteet 
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3 /2.2  
Viherrakennustöjden ohlaus  

Toteutus 

Pidetään alkupalaveri, 	Työn alkaessa 	Mais.h.v.  tai  
selvitetään tehtävä 	 vihert.o. 

Järjestetään mittauksetja 	 Mais.h.v.  tai 	Suunnitelma 
merkinnät 	 vihert.o. 
•  kaapelit yms. 
-  kylvö-  ja istutuskohteet  

Järjestetään liikenteenohjaus 	 Mais.h.v.  tai 	Työmaiden 
- inerkkien  pystytys 	 vihert.o. 	liikenteenohjaus 

Järjestetään kasvualustojen 	 Mais.h.v.  tai 	Suunnitelma 
tekeminen 	 vihert.o. 	Maa-analyysi- 
- kaivutyöt 	 tulokset 
-  multa, maanparannus 	 Mais.h.valio- 
-  lannoitus 	 kunnan suositus 
-  kangas- + rnurskekate 
- mitoitus, rei'itys  

Järjestetään taimien Mais.h.v.  tai Kauppakelpoi - 
vastaanotto vihert.o. suusvaati mukset 
-  tarkastus: määrä, laatu Vihertöiden 
-  sijoittaminen, esihoito: työselitykset  

varastointi, siirtoistutus 

Järjestetään istutustyöt Puuvartiset  key. Mais.h.v.  tai  Suunnitelma 
• istutusleikkaukset  20.6.  mennessä, vihert.o. Työselitykset 
-  istuttaminen syks.  kasvien  tu- Tielaitoksen  vi- 
- kastelu leennuttua  en- heralueiden  ra- 
-  tukeminen, suojaukset nen  maan kent.  ja kpto 
- kuorikate routnantumista  

Järjestetään kylvötyöt 	Key. 10.6. 	Mais.h.v. tai 	Suunnitelma 
- tasoitus 	 mennessä, 	vihert.o. 	Työselitykset 
-kvlvö 	 syks.  1.8.  
-jyräys 	 jälkeen 

I  Järjestetään loppusiivous 	 Mais.h.v. tai 
vihert.o. 
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JIkjhojto  eli kasvuun saattaminen  

Tehdään hoitokorttj/-kortjt 	 Mais.h.v.  tai 	TVH 733989 
vihert.o.  

Järjestetään kastelut 	Poutakausina 	Mais.h.v.  tai 	Työselitykset, 

S 
	 vihert.o. 	hoitokortti  

Pidetään kasvuunlähtötarkas- Elokuussa 
tukset 

Mais.h.v.  tai 	Työselitykset 
vihert.o. 

Ptk  tai  muistio  I  

[i  

Järjestetään täydennysistu- 	Keväällä 
tuksetja -kylvöt 
- määrittämjnen 
- tarvjketjlaukset 
-  toteutus 

Mais.h.v.  tai 	Työsclitykset 
viherto,  

Ptk  

Kortti 



. 
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Viherrakennusurakan  valmistelu  ja  valvonta 

LAA  TUTA VOITTEET: 	Selkeät asiakirjat, oikea-aikainen toiminta, kunnollinen lopputulos 

Vatht  

I  olmenpifi 	 Milloin 	Kuka Ohjeet 	Laadun-  Dokurnen-: 
%4UUIMUS trnntl  

Asian vireilletulo  

Neuvottelu  Majs.  h.v Ptk:  t,  muisti ot, 
Taijouspyyntö jäljennökset  
Tarjous 
Tilaus 

Lähtötietojen  ja  aineiston hankinta 

Hankintaan tarvittavat koh- Mais.h.v.  
teen  lähtötiedot 
-  suunnitelma 
-  rakentamisaikatauluja työ- 

maan tilanne 
- taimienja  tarvikkeiden 

hankkija: urakoits.  I  tilaaja 

Urakka-asiakirjojen laatiminen 

Laaditaan Mais.h.v. TIEL  224245 1  Arkistointi 
- tarjouspyyntö TIEL  2242453  
- urakkasopimusluonnos TIEL  2242464  
- tarjouskirje PUrYS 

UrAs  

Kootaan liitteet Mais.h.v. TIEL  2242451  Arkistointi 
- Pienurakan  yleiset sopimus- TIEL  2242453  

ehdot  1992  TIEL  2242464  
- urakkakohtainen PUrYS 

määrämittausohje UrAs 
- työkohtaiset työselitykset 
-  taimi-ja  määräluettelot 
- piirustusluetteloja  sen  mu- 

kaiset piirustukset 
-  yleiset työselitykset 

(TIEL  2212400,  mand.  
muut) 

- tarjouskuori 
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Viherrakennusurakan  valmistelu  la  valvonta 
Vaihe 	 _____ 

iiTT0hulth  Milloin 	Kuka Ohjeet Laadun-  Dokumen- 

________ ____ 	Ivarmistus !toint  

Tar  jousten käsittely  ja  urakkasopimus 

Avataan  taijoukset  Ilmoitettuna  Mais.h.v.  ja UrAs Ptk  
aikana kaksi muuta 

Valitaan urakoitsija  Mais.h.v. UrAs  
ja  hankkeen 
päällikkö 

Allekirjoitetaan urakka-  Vastuual.pääll./ UrAs Arkistointi  
sopimus  hankk.pääll. Työjärjestvs 

ja/tai mais.h.v.  

Toteutuksen valvonta 

Pidetään  alkukokous  Ennen työn  Mais.h.v.  ja Ptk  
aloittamista hankkeen  edust.  

Pidetään  välikatselmuksia  Tarvittaessa  Mais.h.v. TIEL  2212400 Ptk  tai  muistio  
TIEL  2150003  

Pidetään  vastaanottotarkastus  Työn  TIEL  2212400  
valmistuttua  TIEL  2150003 

Taktivajan  valvonta 

Pidetään  välikatselmuksia Majs.h.v. TIEL  2212400 Ptk  tai  muistio  
TIEL  2150003  

Pidetään  loppukatselmus Mais.h.v.  ja TIEL  2212400 Ptk  
hankkeen  edust. TIEL  2150003 

fl  
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Kunnossapidon  maisemanhoidon ohjaus  

TUTA  VOITTEET: 	Kestävät ratkaisut riittävän nopeasti 

Vaihe 	 - 	 . 	. :: 

Toimenpide 	 Laadun- 	FDokumen.. 

IVireilletuto 

Yhteydenotto 
- tieripitoalueelta 
- tiemestaripiiriltä 
-  ulkopuoliselta taholta 
Ryhmän  jäsenen  aloite  

Asian  hahmottaminen: 
- viherhoitoluokituksen 

tekeminen/tarkistaminen 
• maamassojen  käyttö, 

maastonmuotoilu 
-  kasvillisuuden säilyttämi- 

nen/käsitteleminenllisäämi- 
nen 

- kalusteetja  rakennelmat 
- pintamateriaalit 
-  muut maiseman laatutekijät 

. 	
Tilaus 

Yhdessä: TVH  733989  Muistio 
Tilaajaja TIEL  2150003 
mais.h.v.  tai TIEL  2212400 
vihert.o. TIEL  2230009 

TIEL  2230010 
TIEL  2230011 
TIEL  3200088 

Mais.h.v.  tai 	TVH 733989 
vihert.o. 	TIEL  2150003 

TIEL  2212400 
TIEL 2230009 
TIEL 2230010 
TIEL 2230011 
TIEL 3200088 

Käsittely  ja  ratkaisu 

Lähtötietojen  hankkiminen 
- maasto-olot 
-  osapuolten näkemykset 
-  suunnitelmat  ja  määräykset 
- laitostason ohjeet 

Ratkaisuesityksen  tekeminen 
- suullinen neuvonta 
- periaatemuistio 
- hoitokortti 
-  suunnitelma 
-  puuston merkintä 

Maish.v.  tai 	 Tilanteen mmu- 
vihert.o. 	 kaan  päiväkirja- 

merkintä, 
muistio, 
suunnitelma 
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Lausunnon valmisteleminen 

Asian vireilletulo  

Lausuntopyyntö 

ILausunnon  laatiminen 

Tutustuminen asiakitjoihin 	 Ymp.suunn.  
tai mais.h.v. 

Kohdealuetta  koskevien  tie- 	 Ymp.suunn. 
tai  muiden suunnitelmien 	 tai mais.h.v.  
tarkastaminen 

Aikaisempien lausuntojen  ja 	 Ymp.suunn.  
selvitysten tarkastaminen 	 tai mais.h.v.  

Tarvittavien lisätietojen 	 Ymp.suunn. 
hankkiminen 	 tai mais.h.v. 

Maastokäynti 	 Tarvittaessa 	Ymp.suunn.  
tai mais.h.v.  

Lausunnon kitjoittaminen 	 Ymp.suunn. 	Piirin  
tai mais.h.v., 	työjärjestys 

 tarvittaessa 
myös a.o.  vas- 
tuualucpäällikkö  

Lähettäminen hakijalle 	Määräajassa, 
viimeistään kah-
den viikon sisäl-
lä vircille 
tulosta 

Lausunto 

.  



. 
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Ympäristökoulutuksen  järjestäminen 

LAA  TUTA  VOITTEET: 	Ajankohtainen, kiinnostava, järjesteh'i!tään onnistunut 

Vaihe 

1Toitipoi 	 Milloui 	Ku!i 	Ohitet 	Laadun- 	Dkumen- 
-- 	 ___ 	 ___ 	varmistus 	oIntl 

Vireilletulo 

Yhteydenotto 
- suunnittelupalvelut 
- tienpitoalueet 
- tiemestaripiin 
-  ulkopuoliset 
Ryhmän jasenen aloite 

Tilaus 

Koulutuksen suunnittelu 

Määritellään Ryhmän jäsen Piirin ohjeet Muistio 
-  kohderyhmä  ja  tilaaja (koulutussuun- 
•  tavoitteet yhdessä nitelmassa) 
- aihekokonaisuudet  

Valitaan Ryhmän jäsen Piirin ohjeet 
-  aiheet  ja  tilaaja (koulutussuun- 
-  kouluttajat yhdessä nitelmassa) 
-  ajankohta 
- koulutuspaikka  

Varataan Vastuuhenkilök- 
-  kouluttajat  si  nimetty 
-  tilat 
-  välineet  ja aineistot  

Laaditaan ohjelma. tarvittaes- Vastuuhenkilök-  Piirin ohjeet  
sa  myös esite,jajäijestetään  si  nimetty (koulutussuun- 
markkinointi nitelmassa) 
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Ympäristökoulutuksen  järjestäminen 

Toimenpide  MWoin  Kuka Ohjeet Laadun-  Dokumen- 
L  varmistus  tointi  

Yksittäisen opetuksen valmistelu 

Aiheen hahmottaminen 
- lähtöticdot 
-  taustatiedot 

Opetustavan  valitseminen 
- luento/ryhmätyö/harjoitus/ 

tuplatiimi/muu 

Opctusmatenaalin  tekeminen 
-  tekstit 
• kalvot 
- muut havaintomatei-iaalit 

Koulutustilaisuuden  järjestäminen  

Käytannön  järjestelyt 
	 Vastuuhenkilök- Piirin ohjeet  

si  nimetty 	(koulutussuun- 
nitel massa) 

. 

Yksittai  sten  oppituntien tmv. 
toteuttaminen 

Jälkiarviointi  

Järjestetään palautteen  hank-
kiniinen 
-  suullinen 
•  kirjallinen  

Vastuuhenkilök-  Piirin ohjeet  
si  nimetty 	(koulutussuun- 

nitelmassa) 

.  

Kootaan yhteenveto palaut- 	 Vastuuhenkilök- 	 Muistio 
teista,  kokemuksista  ja 	 si  nimetty 
huomioista 

Toimitetaan palaute koulutta- 	 Vastuuhenkilök- 
jilleja  tilaajalle 	 si  nimetty 
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