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TIIVIS  TELMA  

Turun tiepiirin ympäristövastuun pääperiaatteet ovat tielaitoksen ympäristöpolitiikas
-ta,  joka  on  hyväksytty  1992.  

Piirin ympäristövastuun määrittämisen tavoitteena  on  kytkeä laitoksen ympäristöpoli-
tukka piirin toimintaan  ja  määrittää lähivuosien painopistealueet sekä ohjata 

 1995/ 1996  laadittavaa  ympäristön kokonaisohjelmaa. 

Ympäristäasioiden  huomioon ottaminen liittyy  koko  piirin toimintaan  ja  kustakin 
toiminnasta vastaava vastaa myös toimenpiteiden ympäristövaikutuksista. Ympäristön 
hoidolle asetetut tavoitteet otetam huomioon läpäisevästi kaikissa työtehtävissä. 
Tiepiirin ympäristövastuu ajetaan sisään kaikkeen piirin toimintaan laadittavana 
olevien laatujärjestelmien kautta. 

Ympäristövaikulusten  selvittäminen  on  kiinteä  osa  liikenne-ja tiensuunnittelua 

Ympäristövaikutusten  arviointi otetaan käyttöön vuonna  1993.  Pienten hankkeiden 
ympäristövaikutusten selvitys-  ja arviointitapaa  kehitetään.  

Tien  ja  liikenteen suunnittelussa piiri osallistuu kuntien maankäytön  ja  liikenteen 
suunnitteluun niin, että voidaan hillitä liikenteen kasvua, vähentää liikenteen haitto-
ja  ja  parantaa liikenneturvallisuutta sekä elinympäristön laatua. Taajamaympäristöä 
parannetaan kokonaisuutena sekä taajamakuvan että liikenneturvallisuuden kannal-
ta. Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria-selvitys käynnistyy. 

Tieliikenteen hailtavaikutuksia seurataan 

Piiri mittaa  ja  seuraa tieliikenteen melua  ja  päästöjä.  Raja-arvot määräytyvät valtio-
neuvoston päätösten  ja  muiden yleisesti hyväksyttyjen suositusten perusteella. 

Tienpidon  ympäristöhaittoja vähennetään 

Tienpidon ympäristöhaittojen lieventämisessä  keskitytään ensisijaisesti suolan käytön 
vähentämiseen. Keinoina ovat suolausmenetelmien kehittäminen, pohjavesialueilla 
olevien teiden rakenteellinen suojaus sekä riskialttiiden kohteiden seuranta. 

Ajoratamerkinnöissä  luovutaan liuotepohjaisista maaleista vuoteen  1996  mennessä. 



Tieympäristön  hoito porrastetaan liikenteen  ja  ympäristön mukaan 

Tieympäri  stön  hoitoa varten laaditaan hoitoluokitus, jolla ohjataan löytämään vallitse-
vaa rahoitustasoa vastaava hoidon taso. Luokituksen tasot määräytyvät tien toimin-
nallisen luokan, keskimääräisen vuorokausiliikenteen  ja  ympäristön vaatimusten 
mukaan. 

Rahoitusta ympäristöhaittojen vähentämiseen 

Turun tiepiiri  on  sisällyttänyt  pitkän aikavälin ohjelmaan,  TIE 2010,  noin  250  miljoo-
nan  markan  arvosta ympäristön parantamistoimenpiteitä. Ensimmäiset erilliset ympä-
ristöhankkeet toteutuvat  1993.  Hankkeita ovat virtausaukot vesistöpenkereisiin, melu-
suoj aukset  ja  rakenteelliset suoj aukset pohjavesialueilla. 



1  JOHDANTO 

Tielaitoksen ympäristöpolitiikka  on maaritelty  tuoreessa julkaisussa  Tielaitosja ympä-
ristö (TIEL  1000011).  Julkaisussa  on  hahmoteltu tavoitteita  ja  keinoja, joiden kautta 
laitos toteuttaa tienpitoa kokonaisympäristön kannalta parhaimmalla tavalla. Asiaa  on 

 lähestytty kuvaamalla ympäristön tilaa tienpidon vaikutusten kannalta, maanttelemällä 
laitoksen vastuuta ympäristökysymyksissä  ja  asettamalla ympäristötavoitteet  ja kehit-
tämisohj  el ma.  Ympäristönsuojelun perusvelvoitteiden noudattaminen  ja  laitoksen 
toiminnan kehittäminen siten, että ympäristöosaaminen  on  siinä yhtenä keskeisenä 
tekijänä  on  osa  Turun tiepiirin ympäristötoimintaa. 

Turun tiepiirin ympäristönhoidon periaatteet määriteltiin viimeksi vuonna  1989. 
 Tämän jälkeen ovat ympäristöasiat painottuneet voimakkaasti  ja  laitoksen rooli ympä-

ristövastuun kantajana  on  kehittynyt. 

Turun tiepiirin ympäristönhoidon periaatteissa  on  koottu yhteen piirin nykyinen 
toiminta ympäristöasioissa, maantellään osaamisen tasoa  ja  tältä pohjalta hahmotetaan 
niitä alueita, joilla kehittämisen tulisi lähivuosina olla. Varsinaisia tulostavoitteita 
siihen, että tieliikenne  ja tienpito  eivät kuormita liikaa luontoa, ihmistä, taloutta  ja 

 kulttuuria,  on  maantelty yksittäistapauksissa. Tavoitteet asetetaan erikseen piiri-  ja 
yksikkötasolla  vuosittain. Piirin ympäristönhoidon periaatteita käytetään tavoiteasette

-lussa.  Lisäksi periaatteet  on  tarkoitettu ohjaamaan voimavarojen oikeaa käyttöä  ja 
 koulutuksen suunnittelua. Kehitteillä oleva laatujärjerjestelmä korvannee tämän tyyp-

piset penaatteet tulevaisuudessa. 

Turun tiepiirin ympäristönhoidon periaatteet toimii linkkinä vuonna  1995/96  laaditta
-vaan piirin ympäristöohjelmaan, jossa kootaan yhteen ympäristön tilaa koskevat selvi-

tykset  ja  maantellään toiminta-ja tulostavoitteet.  Tätä ennen toteutetaan erillisselvitys
-ten  perusteella vaJittuja kohteita.  

2 YMPÄRISTÖNHOIDON  KEHITYS  TUR  UN TIEPIIRISSÄ  

Ensimmäiseksi ympäristövastuulliseksi nimitettiin rakennusmestari Teodor  Koski 
 vuonna  1966. Maarayskirjeessä maisemanhoitotehtävät yksilöitiin  seuraavasti 

Tienvarsien maisemanhoidon tehostamiseksi Teidän tulee laatia istutussuunnitel-
mia, johtaa  ja  valvoa istutustöitä sekä istutusten hoitoa. Samalla Teidän tulee seurata 
luonnonsuojelulain noudattamista tienvarsialueilla."  (27.5.1966).  

Erityistä huomiota kiinnitettiin levähdysalueiden sijoitteluun  ja  suunnitteluun, jossa 
myös kasvillisuuden merkitys viihtyisyydelle otettiin huomioon. Tienvarsimaisemia 
rumentavat autoromuttamot, luvattomattomat mainokset sekä yleensä opasteet  ja 
rauhoitetut luonnonmuistomerkit työllistivät  ympäristöstä vastaava. 
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Rakennusmestari Jaakko Heinosen kaudella  (1972-79)  samat kysymykset olivat 
edelleen ajankohtaisia sekä myös perustettujen  levähdyspaikkojen  vaarinkäyttö. 
Perustettava  tiemuseo  oli uutena  toimialueena  varsin työllistävä.  

MMK Raija  Merivirran  aikana  (1979-82)  viher-  ja istutussuunnittelu  oli suurin 
 työkenttä  sekä myös  tiemuseo. Suojeluasiat,  sekä  esihistorialliset  että rakennetun 

ympäristön kohteet, olivat keskeisiä. Sisäiset  koulutuspäivät  alkoivat  vakiintua 
 tuolloin. 

MMK  Matti  Ventolan  ajalla  (1982-85)  tieympärist'5suunnitelmat  sekä  rakennustyö
-maiden  konsultointi  urakoiden  valmistelussa  ja  valvonnassa olivat  päätoimia. 

Ympäristönhoidon  kehittämisessä  ja organisoinmssa pääkysymyksiä  olivat ympäris-
tön huomioonottaminen  jo esisuunnitteluvaiheessa. Tuolloisessa  päätöksessä kaikki 
hankkeet, paitsi  perusparantamistyöt,  tuli tarkistaa myös mandollisten ympäristö- 
vaikutusten  ja  tarvittavien  ympäristötoimenpiteiden  osalta. Ensimmäinen selvitys 

 tienpidosta pohjavesille  aiheutuvista haitoista valmistui vuonna  1983.  Tiemuseoasiat 
 olivat tuolloin  jo  siirtyneet pois  ympäristönhoitajalta.  

MMK Tiina  Myllymäen  aikana  (1986  - )  ympäristöön kohdistuvien vaikutusten 
selvitys  ja  arviointi ovat lisääntyneet  jo  vakiintuneen  ympäristösuunnittelun  lisäksi.  

Ympäristönhoitajien  (tai  entisten  maisemanhoidonvalvojien)  töiden pääpaino  on 
 siirtynyt huomattavasti fyysisen ympäristön  siistimisestä  enemmän sisäisen ympä-

ristön laadun selvittämiseen  (pohjavedet,  vesistöt, melu jne), jossa tavoitteena  on 
 haittojen ehkäisy.  Ympänstövaikutusten  merkitys  ja  laajuus  kokonaissuunnittelussa 

 on  lisääntynyt.  Ympäristönhoidon  kehitys  tiepiirissä  seuraa läheisesti yhteiskunnan 
muuttuneita arvoja  ympäristökysymyksissä. 



TILA  1992  

* 	Suunnitelmien laadinnan ajoitus ohjelmoidaan; yhteistyö tiensuunnittelijoi - 
den  kanssa  on  hyvää. 

* 	Pienten kohteiden viher-  ja istutussuunnittelu  hallitaan; suuret kohteet 
teetetään konsulttityönä. 

*  Oma osaaminen taajamakuvallisessa tarkastelussa  ja  arkkitehtuurissa  on 
 puutteellista. 

* 	Tiedottaminen  ja  osallistuminen  on  kehittynyt; kuitenkin osittain vielä sattu- 
manvaraista. 

* 	Melumittaukset  ja  tulosten käsittely ovat hallinnassa,  sen  sijaan meluntor- 
junnan  suunnittelu omana työnä  on  vähäistä. 

* 	Pohjavesisuojausten suunnittelukäytäntö  hakee linjojaan. 

* 	Suojelu-  ja  muiden arvokohteiden selvitys ontuu pienten hankkeitten osalta, 

KEHITTÄMISEN  PAINOPISTEET  1993-1995  

* 	Taajamakohteiden  suunnittelu (monipuolinen asiantuntemus  ja  osallistumi- 

nen,  tie  ja  tien ympäristö kokonaisuutena  ja  osana taajamakuvaa). 

* Ympäristäryhmien  perustaminen tarvittaessa myös pieniin hankkeisiin. 

* Ympäristösuunnittelun kehittäminen osana  koko  suunnitteluprosessia. 

* 	Pohjavesien suojauksen  ja meluntorjunnan suunnittelukäytännän  kehittämi- 

nen. 

* 	Suojelukohteiden  ja  muiden arvokohteiden tarkennettu selvitys tiensuunnit- 

telun  alussa. 

* 	Ympäristösuunnitelmien  kustannus-  ja laatuseuranta. 

4  
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3  PAINOPISTEALUEET VUOSI1LJ  1993-1995 

3.1  SUUNNITTELU  

3.1.1  Tieympäristösuunnittelu 

Tiesuunnitelmien  yhteyteen  laadittavien tieympäristösuunnitelmien  ja  tieympäristön 
rakennussuunnitelmienvoidaan  katsoa olevan piirissä  jo  vakiintunutta käytäntöä. 

 Suunnitteluohjelmat  laaditaan vuosittain yhteistyössä kunkin  suunnittelualueen 
 kanssa. Yhteydenpitoa  tiensuunnittelijan  ja  ympäristäsuunnittelijan  kanssa tapahtuu 
 koko  suunnitteluprosessin  ajan. 

Suunnitelmia laaditaan lähinnä  taajamatiehankkeiden  yhteydessä  ja  piirissä omana 
työnä  laadittavia  suunnitelmia  on  keskimäärin  10-15  kappaletta vuosittain. Suuret 
kohteet suunnitellaan  konsulttityönä.  Keskisuurten  ja  suurten hankkeiden yhteydes-
sä  on  käytetty erillisiä ympäristö-  ja  maisemaryhmiä ympäristösuunnittelun  tukena. 

Kehittyviä alueita  tie-  ja  rakennussuunnitteluun  liittyvän  ympäristösuunnittelun 
 alueella ovat  meluntoi:junta, pohjavesisuojaukset,  taajamien  liikennetilat  sekä 

 siltaympäristö.  Lisäksi huomiota tullaan kiinnittämään edelleen tiedottamiseen  ja 
 osallistumiseen  suunnitteluprosessin  aikana.  



TILA  1992 

* 	Ympäristövaikutusten  arviointi-prosessi  on  kehittelyvaiheessa. 

* 	Läänin ympäristöyhteistyöryhmän toiminta hakee vielä linjojaan, käsiteltä- 
väthankkeet painottumassa esisuunnitteluun. 

* 	Pienten hankkeiden ympäristävaikutusten arviointi osittain ontuvaa. 

*  Kaavoitukseen otetaan kantaa lausunnoissa sekä tieverkko-  ja yleissuunnitte-
lussa  usein  jo  kaavan laatimiseen. Yhteistyössä  on  puutteita kuten myös 
useiden kuntien liikennesuunnittelussa. 

* Ympäristöryhmän  kytkentä esisuunnitteluun heikko. 

KEIIITTÄMISEN PAINOPISTEET  1993-1995  

*  YVA-prosessi. 

* 	Pienten hankkeiden ympäristöselvitykset  ja ympäristövaikutusten  arviointi- 
menetelmien kehittäminen. 

* 	Kaavoituksen, liikennesuunnittelun  ja ympäristösuunnittelun  kytkentä  jo  
maankäytön suunnittelun alkuvaiheessa. Tieverkkosuunnittelu  ja yleiskaa-
voitus samanaikaiseksi vuorovaikutteiseksi suunnittelutyöksi. 

*  Taajamien tieympäristön "saneeraukset". 

*  Ympäristöä parantavien hankkeiden ohjelmointi. 
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3.1.2 Ympäristöselvitykset  ja ympäristövaikutusten  arviointi 

Ympäristövaikutusten arviointiprosessi  (YVA)  on  laitoksessa kehittymässä  ja 
 parhaillaan haetaan toiminnalle käytännön linjoja soveltamalla prosessia yksittäisis-

sä suunnitteluhankkeissa. Ensimmäisenä  YVA-lakiluonnosta soveltavana  kokeiluna 
 on  alkanut  Turku-Helsinki  moottoritien yleissuunnittelu välillä Muurla-Lahnajärvi. 

YVA:a koskeva laki tullee voimaan vuonna  1993  ja  koskee lakiluonnoksen hanke- 
luettelon mukaan moottori-  ja moottoriliikenneteitä  sekä harkinnan mukaan myös 
muita kohteita, joilla todennäköisesti  on  merkittäviä vaikutuksia. 

Tielaitoksen suunnittelukäytäntöön  kuuluu ympäristövaikutusten arviointi myös 
muissa kuin  lain  piiriin kuuluvissa hankkeissa, joissa vaikutusten arviointi  on  osa 

 suunnittelua  ja  päätöksentekoa sekä osallistumisinenettelyn luominen ("pikku-
YyA"). 

Ympäristövaikutuksia  tarkastellaan esisuunnitteluvaiheessa hankkeen suuruuden  ja 
merkittävyyden  mukaan ottaen huomioon ympäristöyhteistyöryhmässä käydyt 
keskustelut. Laajemmat ympäristöselvitykset teetetään pääasiassa konsulttityönä. 
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tehdään tarvittavat edeltävien selvitysten tarken-
nukset. 

Esisuunnittelun ympäristäkysymyksien kehittyvää  aluetta ovat erityisesti YyA-
prosessi, osallistumisen kehittäminen, kaavoituk;en, liikennesuunnittelun  ja ympä-
ristösuunnittelun  kytkentä sekä yleensä suunnittelussa "pienten hankkeiden" ympä-
ri stötarkastelujen kehittäminen.  

3.1.3.  Turun  ja  Porin läänin tiensuunnittelun ympäristökysymyksiä 
käsittelevä yhteistyöryhmä 

YYA-prosessin rinnalla toimii läänikohtainen yhteistyöryhmä, joka käsittelee tien- 
suunnittelun ympäristökysymyksiä. Yhteistyöryhmässä  on  edustettuna tiepiirin 
lisäksi lääninhallituksen ympäristöosasto (entiset kaavoitus-  ja asuntotoimisto  sekä 
vmpäristönsuojelutoimiso yhdistettyinä), läänin alueella toimivat seutukaavaliitot, 
vesi-  ja ympäristöpiirit  sekä maakuntamuseot. 

Ympäristöyhteistyöryhmässä  käsitellään vuosittain käynnistyvät suunnitteluhankkeet 
 ja  lisäksi suurin  osa ns.  vanhoista hankkeista  (tie-  ja rakennussuunnitelma  valmistu-

nut)  on  käyty ryhmässä läpi.  Osa  tarkastelun kohteeksi tulleista hankkeista  jää 
 ryhmän seurantaan. Käsiteltävät hankkeet ovat painottumassa vähitellen esisuunnit-

telun puolelle. Ryhmä ei toistaiseksi ole ottanut kantaa varsinaisten YyA-
hankkeiden maanttelyyn. 



TILA  1992 

*  Käynnissä olevat selvitykset ovat valmistuneet. 

*  Teiden talvisuolaus  on  ajankohtainen asia; valmistuneen selvityksen perus-
teella hoitoalueilla  on  aloitettu alustava seuranta. 

*  Tulevat selvitykset 'Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria' sekä Taajamat' 
(taajamakuva  ja  liikenneturvallisuus)  ovat vasta suunnitteilla; aikataulut  ja  
toteuttamistavat  ovat avoinna. 

* 	Virtausaukkojen  selvityksen tuloksista  on  jo  valittu Niksorin paikallistien 
penger  ja  Särkänsalmen penger  vuoden  1 993  rakennusohjelmaan.  Toimen- 
pidesuosituksia  esitetään näiden lisäksi  6  eri vesistäpenkereelle, joista 
kiireellisimpiä ovat  Stora  Masugnträstin-Lämmokärretin penger  (Parainen), 
Atun  paikallistien penger (Parainen),  Korsfjärd  (Nauvo)  ja  Köyliänjärven 
penger.  

KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET  1993-1995 

* Tutkimusmenetelmien  arviointi  ja  tarkistus ympäristön seurannan selvityk-
sissa. 

* 	Ongelmanasettelultaan  laajat selvitykset luonnosta, maisemasta  ja  kulttuuri- 
historiasta sekä taajamaympäristästä selkiytyvät. 

* 	Käyttämättämien  maa-ainestenottoalueiden ympäristöllisen tilan selvittämi- 
nen. 



3.1.4  Nykyisen tiestön ympäristön tilan selvitykset  ja  seurannan selvitykset 

Yleisten teiden ympäristön tilan selvittäminen  on  perusta maaratietoiselle ympäris-
tön laadun parantamiselle. Ympäristön kehittämisen kokonaisohjelman  (1995/96) 

 lähtökohdaksi tarvitaan tiedot liikenneympäristön nykytilasta  ja  todellisista ongel-
mista. Valmistuneista  tai  käynnissä olevista nykytilaselvityksistä ei tässä yhteydessä 
referoida tuloksia eikä toimenpidesuosituksia.  

Jako  ympäristön nykytila-  ja  seurantaselvityksiin  ei ole yksiviivainen. Seurantasel-
vityksissä yhtenä tutkittavana asiana ovat tutkimusmenetelmät, joita pyritään kehit-
tämään luotettavilcsi, helposti toistettaviksi  ja  halvoiksi. Ympäristövaikutusten 

 arvioinnin seurannassa tällaiset menetelmät ovat keskeisiä. 

Pohjavedet  ja tiesuolaus 

Tienpidosta pohjavesille  aiheutuvia haittoja  on  kartoitettu tiepiirissä  1980-luvulta 
asti. Juuri valmistuneessa viimeisessä selvityksessä 'Tienpidosta pohjavedelle 
aiheutuvien haittojen hallinta  ja  ehkäisy' etsittiin syitä kohonneisiin pohjaveden 
kloridipitoisuuksiin sekä teoriassa että käytännössä. Teoriaosassa selvitettiin lähinnä 
talvikunnossapitoon käytetyn suolan sekä sitä korvaavien aineiden, käyttöä, käyt-
täytymistä maaperässä  ja  pohjavedessä  sekä toimenpiteitä haittojen ehkäisemiseksi. 
Alueellisesti syitä kohonneisiin kloridipitoisuuksiin selvitettiin  36  pohjavesialueella 

 ja  41  pohjavedenottamon  kohdalla sekä mandollisuuksia toijua tätä ilmiötä. Vali-
tuissa kohteissa kloridipitoisuus ylitti Suomen Kaupunkiliiton  ja  EYn  suosituksen  
25  mg/l. 

Pohjavedet  ja vaaralilsten  aineiden kuljetukset 

Selvityksessä 'Vaarallisten aineiden kuljetuksista pohjavesille aiheutuvien riskien 
todennäköisyys, hallinta  ja  ehkäisy' kartoitettiin vaarallisten aineiden kuijetusten 
kannalta riskialttiit pohjavesimuodostumat, riskien todennäköisyys eri alueilla  ja 

 alueet, joilla tulisi harkita suojaustoimenpiteitä  riskin  pienentämiseksi. 

Melu  

Tieliikennemelun  selvityksessä kartoitetaan ongelmalliset kohteet yleisten teiden 
varsila. Ensisijaisesti suojaustoimenpiteitä edellyttävät kohteet asetetaan kiireelli-
syysjärjestykseen. Selvitettäviä kohteita työssä oli  n. 350,  joista  n. 100  tarkasteltiin 
maastossa. 

Valtioneuvoston ympäristömelun ohjearvot ovat pääosin seuraavat: asumiseen 
käytettävilä alueilla, virkistysalueilla, taajamissa  ja  niiden välittömässä läheisyy-
dessä sekä hoito-  tai  oppilaitoksia palvelevilla alueilla  on  ohjeena,  ettei melutaso 
saa ylittää päiväohjearvoa  (7-22) 55 dB  eikä yöohjearvoa  (Ido  22-7) 50 dB.  Uusil-
laalueilla melutason yöohjearvo  on 45 dB;  tätä ei sovelleta oppilaitoksia palveleviin 
alueisiin. 





Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella 
olevilla virkistysalueilla  ja luonnosuojelualueilla  on ohjeena  pääsääntöisesti, ettei 
melutaso saa ylittää päiväohjearvoa  45 dB  eikä yöohjearvoa  40 dB.  

Päästöt 

Hiilimonoksidin  ja typpioksidien  päästöt (tn/km/v) yleisillä teillä,  on  kartoitettu 
KEHAR-ohjelman avulla. Ohjelma huomioi päästöjen laskennassa tien palvelutason 

 ja nopeusrajoitukset.  Päästöjen osalta selvitettävät tiet rajattiin keskivuorokausilii-
kenteltään yli  3000  ajoneuvon väyliin. Yleisten teiden liikenteen päästöt eivät yht-
täneet ilman laadulle asetettuja  raja-arvoja. 

Ilman laadun ohjearvoja ollaan uudistamassa. Alustavien tietojen mukaan typpi-
dioksidin tuntiohjearvo olisi  150  jAg/rn3 ,  (300  jLgIm3). Hään 8  tunnin ohjearvo 

 olisi  8 mg/rn3  (nykyisin  10 mg/rn3).  Yleisten teiden varrella (kaupunkien sisääntu-
loväylät) mitatut typpioksidin pitoisuudet ovat tällöin korkeimmillaan  60-70% 
ohjearvostaja  hakapitoisuudet  40-50% ohjearvosta. 

Virtausaukot 

Pengerteiden  rakentaminen aiheuttaa usein vesistön virtausolojen sekä aallokon  ja 
 jään kulutustoiminnan heikentymistä. Seurauksena usein luontainen maatumiskehi

-tys  nopeutuu  ja  samalla myös luonnonolojen muutos. Kesällä  1991 seurantakohtei-
na  tutkittiin  6  eri pengertietä;  3 osaselvitystä  kussakin. Kesällä  1992 seurantatutki

-musta  jatkettiin samoilla tutkirnusmenetelmillä  5  uudella kohteella. 

Biologinen seuranta, Hepoj oki-Paimio 

Moottoritie  Turku-Helsinki  osuudella Hepojoki-Paimio ei kartoituksessa  (1988) 
 löytynyt luonnonsuojelullisia arvoja, jotka olisivat vaikuttaneet tien linjaukseen  tai 

rakentamispäätökseen.  Alkuperäisen luonnon kannalta erotettiin kuitenkin  4  mielen-
kiintoista kohdetta, joiden jatkokehitystä ryhdyttiin seuraamaan  1991  ennen raken-
tamistöiden aloittamista. Seurantatutkimuksen menetelminä olivat neulasvaurioana-
lyysi, metsäkasvillisuuden analyysit  ja jakalävauriokartoitus,  jonka avulla pyritään 
saamaan  kuva  tieliikenteen päästöjen vaikutusalueesta. 

Lampaluoto-Ahlainen paikallistien ympäristövaikutusten arviointi 

Ympäristövaikutuksista  tehtiin esitutkimus vuonna  1988.  Tutkimuksessa tarkastel
-tim vesikasvilajistoa  suolaisen  ja  makean  veden vaihettumisvyöhykkeessä, suurkas-

villisuuden tuotantobiologisia  ominaisuuksia sekä pohj akerrostumien kemiallisia 
ominaisuuksia. Tutkimus toistetaan pengertien valmistumisen jälkeen, todennäköi-
sesti  1994. 



TILA  1992  

*  Tien  rakentamisessa ympäristöä hoidetaan suunnitelmia  ja  lupia noudattamal-
la. Ongelmat ovat yksittäisiä  ja  paikallisia. Menetelmien valinnassa noudate-
taan laitoksen yleistä linjaa. 

* 	Vihertöiden  (istutusten) laatu  on  liian usein puutteellinen; ongelmia  on  erityi- 
sesti urakoinnissa. Takuuajan hoidon valvonta ontuu. Omassa osaamisessa 
parantamisen varaa. 

* 	Olemassa olevan, elinvoimaisen kasvillisuuden siirto  ja  suojaus  onnistuu vaih- 
televasti. 

KEHITTÄMISEN  PAINOPISTEET  1993-1995  

Viherrakennustöiden  oman osaamisen kehittäminen. Ympäristörakentamiseen 
perehtyvien vastuuhenkilöiden nimeäminen hoitoalueille. 

* 	Laatutavoitteet ympäristösuunnitelmien  toteuttamiselle. 
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3.2  Rakentiminen  

Rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset otetaan huomioon noudattamalla suun-
nitelmia  ja  hakemalla eri toimintoja varten tarvittavat asianmukaiset luvat. Lupaeh-
tojen perusteella  on  muutamassa kohteessa seurattu rakennustöistä aiheutuvaa melua 

 ja  hiukkaspitoisuuksia.  

Työn aikana hankittavat läjitysalueet muotoillaan  ja  istutetaan käytön jälkeen ympä-
röivän maiseman  ja  maankäytön edellyttämällä tavalla. Tukikohdat  ja  niiden ympä-
ristö pyritään pitämään siistinä  ja  asiallisena. 

Viherrakennustyöt teetetään  pääasiassa alan urakoitsijoilla. Myös  kunnat  ovat olleet 
halukkaita toteuttamaan istutuksia yhteistyössä tiepiirin kanssa, mikä  on  osoittautu-
nut työn lopputuloksen kannalta hyväksi ratkaisuksi. Työn toteuttajalta edellytetään 
laatujärjestelmää. Kustannusten  jako  kuntien kanssa tavallista laajempien ympäris-
tösuunnitelmien toteutuksista (lähinnä taajamat)  on  vakiintunut. 

Istutusten toteutuskustannukset esitetään jaettavaksi seuraavasti: 

- 	uudet tiet taajamien ulkopuolella: tielaitos  100% 

- 	yksityisille alueille esittävät korvaavat  tai  haittoja vähentävät istutukset: 
tielaitos  100%;  otetaan huomioon korvauksia vähentävänä tietoimituksessa 

- 	istutustyöt  voidaan toteuttaa normaalia korkeatasoisempia,  jos  kunta sitoutuu 
vastaamaan lisäkustannuksista 

- 	laajemmat, kunnan omistuksessa olevat alueet voidaan sisällyttää suunnitel- 
maan, mutta niiden toteuttaminen tapahtuu kunnan kustannuksella. 

Meluvallit  ja  -aidat ovat nykyisin yhä useammin mukana ympäristösuunnitelmassa. 
Kustannusten jaoksi niiden osalta esitetään seuraavaa: 

- 	uusi yleinen  tie: tielaitos 100% 

- 	ennakoimaton  uusi maankäyttö melualueella olemassa olevalla  tai suunnitellul 
la  tiellä: kunta  100% 

- 	tienparannustyön  yhteydessä  tai  erillisenä toimenpiteenä: hankekohtainen 
neuvottelu tielaitoksen  ja  kunnan välillä. 

Viherurakan  valvonta  ja  urakoitsijan  valinta  on  työmaan vastuulla. Viherrakentami
-seen  liittyvissä kysymyksissä saa tarvittaessa apua piirin puutarhurilta  tai ympäris-

tönhoitajalta. 



TILA  1992 

*  Tie 201 0 -ohjelman mukaan varaudutaan ymparistön parantamiseen  250 
 mmk:lla; melusuojaus  60  mmk, pohjavesien suojaus  50  mmk, taajamien kaup-

pakadut  1 40  mmk. 

* 	Tienvarsien hoidon taso  on  kirjavaa. Istutusten hoito  on  usein kuntien vastuul- 
la  ja  taso vaihtelee. 

KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET  1993-1995  

* 	Tiesuolauksen  vaikutuksia pohjavesille seurataan. Selvityksen perusteella 
etsitään optimiarvoja käytettäville suolamäärille sekä luiskasuojauksia ohjel-
moidaan. 

*  Tavoitteena  on  Suomen Kaupunkiliiton  ja EYn  suositus pohjaveden kloridipi-
toisuuden  raja-arvoksi;  25  mg/I;  Lääkintöhallituksen sallittu kloridipitoisuus 
talous-  ja juomavedelle  on 100  mg/I. 

* 	Lähivuosina ennen seurannasta saatuja suolauksen ohjearvoja, suurimmat 

käytetyt suolamäärät pudotetaan puoleen; enintään  10 000  tn/talvikausi. 

*  Vuoteen  1 996  mennessä  on  luovuttu liuoteohenteisten maalien käytöstä 
(haihtuvat hiilivedyt) ajoratamerkinnäissä paitsi syksyisin. 

* Ympäristömelun ohjearvona  noudatetaan valtioneuvoston päätöstä; melua-

lueen  raja on  pääosin ulkomelutason päiväarvon  55  dB:n  mukaan. 

* 	Viheralueiden hoitoluokitus. Tarkoituksena  on  löytää taloudellisia resursseja 
vastaava  paras  mandollinen viheralueiden hoidon taso. Työssä otetaan 
kantaa myös nykyisten alueiden kunnostustarpeeseen. 

* 	Ympäristönhoitoon perehtyvien vastuuhenkilöiden  nimeäminen hoitoalueille. 

* 	Tieympäristön  hoitajien koulutus. 

14  



3.3.  Kunnossapito 

Viheralueiden hoidosta valtaosa  on  ruohikon  mittoa  ja vesakon  raivausta.  Pääpe-
riaate  on,  että  päätiet niitetään  1-3  kertaa kesässä  ja sivutiet  1-2  kertaa kesässä. 
Omassa hoidossa olevaa  istutettua  kasvillisuutta  on  vähän,  hoitovastuu  on  usein 
jäänyt kunnille. Lisäksi  meluvallit  ja  -aidat esitetään istutusten ohella kunnille 
hoidettavaksi.  Hoitovastuun  jako  käytännössä  on  edelleen ongelmallista  ja  tämä 
näkyy ympäristön laadussa.  Tieympäristöä  on  parannettu jonkin verran jälkeen päin 

 kunnossapitotöinä  yhteistyössä kuntien kanssa. 

Viheralueiden hoidon laadun kehittäminen  hoitoluokituksen  avulla kuuluu lähivuo-
sien  tehtäväkenttään.  Hoidon  tavoitetaso  määräytyy toiminnallisen  tieluokan  ja 

 ympäristön perusteella. Kullekin  luokalle  on  asetettu laatuvaatimukset  ja 
 kunnossapito-ohjeet rakennetun ympäristön  ja  luonnon kasvillisuuden hoitoa varten. 

Kehitteillä olevat  ympäristönhoitoon  liittyvät  asiat kunnossapidossa  liittyvät talvi
-suolaukseen  ja ajoratamerkintöihin.  Ensisijaisena pyrkimyksenä  on  luoda yhteis-

työssä vesi-  ja ympäristöpiirien ja  kuntien  kanssaseurantajärjestelmä,  jolla suolan 
käyttö saadaan pysymään ympäristön  asettamissa  rajoissa.  

15 



TILA  1992 

* 	Maa-ainesten otto tapahtuu lupaehtojen mukaisesti, jälkihoidosta huolehdi- 
taan suunnitellusti. Jälkihoito  on  kuitenkin kaavamaista. Esille tulleet ympä-
ristäongelmat ovat lähinnä yksittäitapauksia. 

* 	Ottoalueet  on  inventoitu:  tiedostettu tarve vähän käytettyjen alueiden 
luopumisesta  ja  oton keskittämisestä  on  olemassa. Käyttämättämien aluei-
den ympäristöllineri tila  on  epäselvä. 

*  Vaatimuksia lienee tulossa ottotasojen nostamiseen. 

KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET  1993-1995  

* 	Jälkihoidon toteuksen onnistumisen arviointi  ja  jälkihoidon kehittäminen 
(esim.  kasvillisuus  ja ottoalueiden pinnan  käsittely pohjaveden suojausta 
silmällä pitäen). 

* 	Tielinjalta  saatavia aineksia kuten kalliomursketta hyödynnettään lisäänty- 
västi. 

16  
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3.4  Maa-ainesten otto 

Turun tiepiirin materiaalivarantoselvitys tehtiin vuonna  1991.  Piirissä  on  tällä 
hetkellä noin  120  maa-ainestenootoaluetta, joissa  on  maa-aineslain mukainen lupa 
voimassa. Näistä  20 on kallionottoalueita.  Luvat  on  saatu pääasiassa kymmeneksi 
vuodeksi. Ottoalueiden jälkihoito  on lupaehtojen  mukaisesti suunniteltu. 

Ottotasot  em.  alueilla vaihtelevat pääasiassa  3-5 m pohjavedenpinnan  yläpuolella. 
Jälkihoitona luiskat muotoillaan  ja  alue yleensä metsitetään käytön jälkeen. 

Maa-ainestenottoalueiden määrissä ei ole nähtävissä huomattavaa muutosta lähivuo-
sina. Pyrkimyksenä  on,  että uusia lupia haetaan  vain  välttämättömiin alueisiin 
tarpeen ollessa ilmeinen.  

4  YMPARISTONHOIDON  VASTUU  JA  KEHIITÄMINEN  

4.1 	Nykytila 

Ympäristöasioiden huomioon ottaminen liittyy  koko  piirin toimintaan  ja  kustakin 
toiminnasta vastaava vastaa myös toimenpiteiden ympäristövaikutuksista. Ympäris-
tön hoidolle asetetut tavoitteet otetaan huomioon läpäisevästi kaikissa työtehtävissä. 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa oman työn lisääntyminen suunnittelussa, 
rakentamisessa  ja kunnossapidossa  on odotettavaa.  Yhtenä tarpeellisena ammattiala-
na ovat tieympäristöstä vastaavat. Henkilöstön uudelleen sijoitus vaatii koulutusta.  

4.2 Ympäristöryhmä 

Ympäristönhoidon erityistehtäviä  hoitavat piirissä suunnitteluyksikköön sijoitetut 
ympäristönhoitaja  ja puutarhuri,  joiden tehtäväkentät ovat pääpiirteissään seuraavat: 

Ympäristönhoitaja  MMM,  MSc  Elina Hellstn, MMK Tiina Myllymäen sijainen 

- 	ympäristönhoitokysymysten  asiantuntija 
- 	tieympäristösuunnittelun  valvonta  ja  ohjaus 
- 	ympäristön tilaan  ja  seurantaan liittyvät selvitykset 
- 	yhteistyö sidosryhmien kanssa. 

Puutarhuri, puutarhateknikko lise  Franzen-Susi 

- 	tieympäristön rakennussuunnitelniien  laatiminen 
- 	osallistuminen tieympäristön hoidon suunnitteluun  ja  valvontaan 
- 	asiantuntija-  ja neuvontatehtävät viherurakointi- ja viherrakennuskysymyksissä  

tien rakennus-  ja kunnossapitotoiminnassa. 
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Ympäristönhoidon erityistehtävät  painottuvat tällä hetkellä suunnitteluun sekä 
tieympäristön tilaselvityksiin. Rakentamisen  ja kunnossapidon  ympäristöä koskeviin 
kysymyksiin  on  vastattu voimavarojen sallimissa puitteissa. Toiminnan kehittämi-
nen viimeksi mainituilla sektoreilla  on  jäänyt vähäiseksi. 

Yksikön rooli  on  palveleva tukiyksikkö, jolloin  se  vastaa omasta asiantuntijuudes-
taan. Toiminnasta  tai  hankkeesta vastaava vastaa toimenpiteiden ympäristövaiku-
tuksista.  

4.3  Kehittäminen  

Ympa.ristönhoidon  kehittäminen liittyy korostetusti esisuunnitteluun, ympäristövai-
kutusten arviointiin sekä ympäristön tilan selvityksiin  ja  näistä ilmeneviin toimenpi-
detarpeisiin. Ympäristönhoidon taso  on  pitkälle riippuvainen suunnittelun laadulli-
sesta tasosta. Näin ympänstönhoitoryhmän voimavaroista suurin  osa  tulee tulevai-
suudessakin käytettäväksi suunnittelussa. 

Ympäristökysymysten riittävä  ja  oikea huomiointi  koko  laitoksessa vaatii voimakas-
ta panostusta koulutukseen. Perusosaaminen tulee kaildila sektoreilla varmistaa. 
Huomiota tulee myös kiinnittää yhteistyövalmiuksien ylläpitoon  ja  kehittämiseen. 

Toiminnan kehittäminen  ja  riittävän asiantuntemuksen turvaaminen monipuolisessa 
 ja  jatkuvasti lisääntyvässä työkentässä edellyttää ympäristöryhmän tehtävien jakoa 

pääosin seuraaviin vastuualueisiin: 

- 	ympäristövaikutusten  arvioinnin kehittäminen, esisuunnittelun kytkentä, 
ympäristön tilaan liittyvät selvitykset, yhteistyö sidosryhmien kanssa, 
tieympäristösuunnittelun organisointi 

- 	ympäristö-, maisema-  ja vihersuunnittelu  sekä maisema-  ja taajamakuvalliset 
tarkastelut 

- 	viherrakentaminen,  viheralueiden hoito, osittain myös vihersuunnittelu. 

Nykyisen henkilöstöpolitiikan vallitessa erikoistehtävissä, ympäristöselvityksissä  ja 
 suuremmissa tieympäristösuunnitelmissa  on  turvauduttu konsultteihin resurssien 

rajoissa. Tieympäristö  on  kuitenkin erikoisala, jossa usein oma osaaminen tuottaa 
paremman tuloksen halvemmalla. 
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5 SIDOSRYHMÄT  YMPÄRISTÖNHOIDOSSA 

Ympäristönhoidon työkenttä  on  laaja;  monitieteinen,  monelle sektorille ulottuva  ja 
 monimutkainenjcin.  Työhön kuuluvat  mm.  luonnon-  ja  ympäristönsuojelu,  ympäris-

töhygienia,  maisema-ja  ympäristönsuunnittelu, ympäristövaikutusten  selvitykset, 
ympäristön tilan seuranta sekä  viherrakentaminen  että viheralueiden kunnossapito. 
Koska tiepiirin ei ole mandollista lisätä asiantuntemustaan  kailcilla ympäristönhoi

-don  sektoreilla,  ja  lisäksi monet tehtävät liittyvät kiinteästi muiden viranomaisten 
työhön,  on  yhteistyön kehittäminen tärkeää. 

Vuonna  1990  perustettu Turun  ja  Porin läänin  tiensuunnittelun ympäristökysymyk-
siä  käsittelevä  yhteistyöryhmä  on  toiminut säännöllisesti. 

Tärkeimmät  sidosryhmät yhteyshenkilöineen  on  koottu  liitteeseen  1.  



LIIte  1  

TÄRKEIMPIÄ  SII)OSRYHMIÄ 
Yhdyshenkilöt  ja  vastuualueet  

TURUN  JA  PORIN LÄÄNINHALLITUS  

Ympäristöosasto  (entiset kaavoitus-  ja  asuntotoimisto  ja  ympäristönsuojelutoimisto) 

 Esko  E  Rannikko 	osastopäällikkö 

Outi  Engström 	vastaava; kaavoitus  ja  rakentaminen, 
toimialue: Dragsfjärd,  Houtskari, Iniö, Korppoo, Kemia, 
Nauvo, Parainen, Västanfjärd  

Pauli Kekki 	poikk.lupa,  rak.  suoj.,  kaavat: Honkajoki, Jämijärvi, 
Kankaanpää, Karvia, Kullaa, Lavia, Luvia, Merikarvia, 
Nakkila, Noormarkku, Pomarkku,  Pori,  Siikainen, Ulvila 

Tuomo Knaapi 	mm. poikk.lupa, rak.suoj.,kaavat: 
Eura, Eurajoki, Haijavalta,  Kiukainen, Kodisjoki, 
Kokemäki, Köyliö, Lappi, Rauma, Säkylä 

Tuire  Nurmio 	mm. poikk.lupa, rak.suoj.,  kaavat: 
Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli,  
Salo,  Somero, Suomusjärvi, Särkisalo  

Alpo K  Pajunen 	poikk.lupa, rak.suoj., kaavat: 
Askainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, Merimasku, Naan 

 tall,  Nousiainen, Paimio, Piikkiö, Raisio,  Rusko,  Rymättylä, 
Sauvo,  Turku,  Vahto, Velkua 

Tuula-Riitta 	poikk. lupa,  rak.  suoj.,  kaavat: 
Suvala-Heikkinen 	Kiikoinen, Suodenniemi, Vammala, Äetsä,  Kustavi,  Laitila, 

Mietoinen, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupun 
 Id,  Vehmaa 

Niilo Toivonen 	mm. tieasiat, tietoimitus,  kaava-asioiden vaim.  koko  lääni 
sekä kaavat: 
Alastaro,  Aura,  Huittinen, Karinainen,  Koski,  Loimaa,  Mart 
tila,Mellilä, Onpää,  Punkalaidun, Pöytyä, Tarvasjoki, 
Vampula, Yläne 

Marjatta Siro 	maa-ainesluvat 

Risto Rauhala 	vene-  ja  maastoliikennerajoitukset 



Terttu  Niinivuo 	tieasioiden  valmistelu,  rak.suojelu  

Osmo  Kivivuori 	vastaava; ympäristönsuojelu  

Piljo  Gyllenberg 	melu,  päástöt  

Esko  Gustafsson 	maankäytön ympäristökysymykset 

Seppo Kotiranta 	maankäytön ympäristökysymykset 

VESI-  JA  YMPÄRISTÖPIIRIT  

Turun vesi-  ja ympänstöpiiri  

Heikki  Elo maa  vesistösuunnittelu, kaavalausunnot  

Raimo  Hillberg  öljy-, tulva-,  patovahingot  

Reijo Koskenkorva öljy-, tulva-,  patovahingot  

Pasi Laihonen  luonnontiet.  asiantuntija  ölj yvahingoissa  

Jouko Hakala  kalakuolemat  

Kauko Häkkilä  luonnontiet. asinantuntija ölj yvahingoissa, 
kalakuole  mat,  vesien-  ja ympäristöntila  

Helmi Kotilainen  luonnonuet.  asiantuntija  öljyvahingoissa, kemikaalivahingot,  
veden 	laaturekisteri 

Frej Achrén katse!  mu sin  si nööri öljyvahingoissa  

Mikko  Anttalainen kemikaalivahingot  

Osmo  Purhonen  muut  jätepaästät  

Risto  Lehtoranta  muut  jätepäästöt  

Mikko Seppälä  pohjavesivahingot  

Jyrki  Lammila pohjavesivahingot 



Tampereen  vesi-  ja  ympäristöpiiri  

Heikki  Kokkonen 	asfaittiasemat ja -murskaamot  

Ari Tuominen 	asfaittiasemat  ja -murskaamot,  maa-ainekseksen otto  

Matti  Vänskä 	pohjavesien  suojelu, maa-aineksenotto 

Harri  Mäkelä 	silta-  ja rumpulausunnot  

Matti  Koskinen 	silta-  ja rumpulausunnot  

Jaakko Muurimäki vesilain soveltaminen tieasioissa 

Jouko Havu 	ympäristönsuojelu tiensuunnittelussa 

SEUTUKAAVALIITOT  

Varsinais-Suomen seutukaavaffitto 

Pentti Lehvonen 	liikennesuunnittelu 

Juhani Harittu 	liikennesuunnittelu 

Erkki Kiesi 	maankäytön suunnittelu 
kulttuuriympäristö  

Jorma Sarjala 	maankäytönsuunnittelu 

Markku Roto 	luonnonympäristö 

Satakuntallitto  

Jukka  Tuominen 	suunnittelujohtaja 

Raimo Pohjola 	maankäytön suunnittelu; kaavat, liikenne, energia, 
vesi, kulttuurihistoria, maisema 

Hannu Hyssänmäki maankäytönsuunnittelu;  loma-asutus, virkistys 

Tuula Hermunen 	aluetutkimus; väestö, elinkeinot, asuminen, aluerakenne, 
maakuntasuunnitelma  

Anne  Savola 	ympäristösuunnittelu; luonto & ympäristö, virkistys, kiinteä 
muinaisjäännökset,  maa-ainesasiat 



Pirkanmaan liitto 

Pertti Fagerlund 	seutusuunnittelun johtaja  

Marita Palokoski 	toimistoarkkitehti 

MAAKIJNTAMUSEOT 
-  Museoviraston  ja maakuntamuseoiden tehtävänjaossa  periaatteena  on,  että 
museovirasto vastaa vastakunnallisesti arvokkaista kohteista  ja  alueista  ja  maakunta-
museot muulloin. 

Turun maakuntamuseo 

Juhani Kostet 	ympäristöasiat 

Satakunnan museo 

Liisa Nummelin 	rakennustutkija, rakennettu ympäristö 

Jouko Räty 	amanuenssi, kiint. muinaisjäännökset 

Lisäksi 

Kalastuspiirit 
-  vastaavat kalavesien hoidosta  ja kalastuselinkeinon  kehittämisestä 

Maaseutuelinkeinopiirit 
-  vastaavat maatalouden kehittämisestä  ja  suunnittelusta 

Metsälautakunnat  ja metsänhoitoyhdistykset 
-  vastaavat yksityismetsien käytön suunnittelusta 

Metsähallinnon hoitoalueet 
-  vastaavat valtion metsien käytöstä  ja  suojelualueiden hoidosta  

Kunnat 
-  tiepiirin keskeisin yhteistyökumppani 
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Lute 2 

YMPÄRISTÖNHOITOA  KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ, MÄÄRÄYKSIÄ  JA 
 OHJEITA  

A.  Lait, asetukset  ja  muut  säadökset  

Laki eräistä naapuruussuhteista  1920/26 

Laid  suojametsistä  1922/196 

 Luonnonsuojelulaki  1923/71 

 Laki yleisistä teistä  1954/243, 1981/51  

Asetus yleisistä teistä  1957/482 

 Työturvallisuuslaki  1958/299  

Rakennuslald  ja  -asetus  1958/370, 1959/266  

Vesilaki  ja  -asetus  1961/264, 1962/282  

Muinaismuistolaki  1963/295  

Terveydenhoitolaki  ja  -asetus  1965/469, 1967/55  

Yksityismetsälaki  1967/412 

 Luonnonsuojelulaki  1971/23 

 IJikoilulaki  1973/606  

Laki vaarallisten aineiden kuijettamisesta tiellä  1974/510  

Romuajoneuvolaki  ja  -asetus  1975/15 1, 1975/264  

Asetus eräiden harvinaisten eläinten rauhottamisesta  1976/440  

Jätehuoltolaki  ja  -asetus  1978/673, 1979/307  

VNp kansallis-  ja luonnonpuistojen kehittämisohjelmasta,  24.2.1978  

VNp soidensuojelun perusohjelmastaja  sen täydentämisestä,  19.4. 1979, 26.3.1981 

 Tieliikennelaki  1981/267  

Maa-aineslald  ja  -asetus  198 1/555, 1982/92  



Ilmansuojelulaki  ja  -asetus  1982/67, 1982/716  

VNp  valtakunnallisesta lintuvesiensuojeluohjelmasta,  3.6.1982  

Asetus eräiden kasvien rauhottamisesta  1983/402  
Asetus matelijoiden  ja sammakkoeläinten rauhottamisesta,  1983/404  

Asetus eräiden lintujen rauhottamisesta  1983/405  

VNp  valtakunnallisesta harj ujensuojeluohjelmasta,  23.5.1984 

 VNp  ilman laatua koskevista ohjeista  1984/537  

Laki rakennusten suojelusta  1985/60  

Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta  1985/480 

 Laki koskien suojelusta  1987/35  

Meluntorjuntalakija  -asetus  1987/382, 1988/169  

Lääkintöhallituksen ohjekirje  2 1/87:  Terveydenhoitolain  (469/65)  ja  -asetuksen 
 (55/67)  nojalla annetut melun terveydelliset ohjearvot sekä niiden mittaamista  ja 

meluun  liittyvien asioiden käsittelyä koskevat ohjeet. 

Kemikaalilaki  ja  -asetus  1989/744, 1990/620  

LM:n  päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä  (610/78);  osittain muutettu 
 (344/79);  LM:n  päätökset annetun LM:n päätöksen muuttamisesta  (220/90, 

221/90).  

Maaseutuelinkeinolaki  -ja  asetus  1990/1295, 1991/248  

Tiepoliittisen  päätöksenteon uudistaminen, hankekohtaisen päätöksenteon vaiheista - 
minen,  Liikenneministeriön päätös  No 354/05/89, 23.11.1990  

VNp  valtakunnallisesta rantojensuojeluohjelmasta,  20.12.1990 

 Taimiaineistolaki  ja  -asetus  1991/663, 1991/1360  

Ympäristömenettelylupalaki  ja  -asetus  1991/735, 1991/772 

 Lääkintöhallituksen ohjeet talousveden laatuvaatimuksista  15.2.1991  

LM:n  päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöön panosta annetun LM:n päätöksen muut-
tamisesta  28.2. 1991  

VNp melutason ohjearvoista,  no. 993, 29.10.1992  



B. Suojeluohjelmat  

Valtakunnallinen  harjujensuojeluohjelma.  Ympäristöministeriö, ympäristön-  ja 
 luonnonsuojeluosaston  julkaisu  D: 6, 1984.  

Maisemansuojelun kehittämistoimikunnan  mietintö. Ympäristöministeriö,  ympäris-
tönsuojeluosasto,  komiteamietintö  4/ 1985.  

Uhanalaisten eläinten  ja  kasvien  suojelutoimikunnan  mietintö,  osat  1-3.  Ympäristö-
ministeriö,  ympäristönsuojeluosasto:  komiteamietintö  43/1985.  

Lehtojen  suojelutyöryhmän  mietintö. Ympäristöministeriö,  ympäristönsuojeluosas
-to,  komiteamietintö  16/1988.  

Valtakunnallinen  lehtojensuojeluohjelma;  kartat. Ympäristöministeriö, ympäristön
-suojeluosasto:  sarja  C44/1989. 

C. Ympäristönhoitoa  koskevia ohjeita ym. julkaisuja 

Yleistä  (yleispiirteisiä,  kaikkia  toimialoja  palvelevia julkaisuja) 

 Tielaitos  ja  ympäristö.  TIEL  1000011/1992.  

Viherrakentaminen liikenneympäristössä.  Ympäristöministeriö, kaavoitus-  ja  rakennu
-sosasto.  Selvitys  5/1990.  

Katualueiden vihersuunnittel  u. Y  mpäristöministeriö,  kaavoitus-  ja  rakennusosasto. 
 Selvitys  2/1992.  

Ympäristönsuojelu tien-  ja  maanrakennustöissä RIL  163/1986.  

Liikenne  ja  väylät  1,2.  RIL  165-1,2/1987, 1988.  

Suunnittelu 

Tienvarsien maisemanhoidon suunnittelu,  TVH  2790/1970  

Taajamatiet; liikenneväylien  ja  tieympäristön  suunnittelu.  TVH  722326/1984. 

 Silta  ja  ympäristö.  TVH  723443/1987. 

Tie  ja  ympäristö; vapaan  maisemajakson  tiet.  TVH  723429/ 1989. 

 Sillan  ympäristösuunnittelu. TIEL  70345 1/1990.  

Ympäristöselvitykset. Tietokoneavusteinen  menetelmä esimerkkien valossa.  TIEH/ 
Tiensuunn.  tsto,  1990.  



Tie  ja  ympäristö; yleisohje tiehankkeiden suunnittelulle. TIEL  2150001/1991. 

 Ympäristötiedot  ja tietolähteet tiensuunnittelussa. TIEL  2150002/1991. 

 Suolauksen  vaikutukset tienvarsikasvillisuuteen. TIEL  3200004, 4/199 1. 

 Yleiskaavoituksen  ja  tien yleissuunnittelun kytkentä. TIEL  3200006, 6/199 1. 

 Tiesuunnitelma, sisältö  ja esitystapa. TIEL  2110004/1992  

Liikenne  ja maankäyttö; esiselvitys. TIEL  3200079, 24/1992.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettely tiehankkeiden  suunnittelussa, 
TIEL  2150007/1992  

Seurannan sisällyttäminen tiehankkeisiin; luonnonolot. TIEL  3200097, 44/1992.  

Luonnon  ja kulttuuriarvojen  suojelu 

Varsinais-Suomen, Satakunnan  ja  Pirkanmaan seutukaavat sekä seutukaavaliittojen 
julkaisut esim. 

Varsinais-Suomen seutukaavaliitto: 

Varsinais-Suomen historiallisen tieverkoston suojelu  1977 

 Varsinais-Suomen suojelualueet  ja  -kohteet  1977 

 Valtakunnallisen lintuvesien suojelukohteet  V-S:ssa  1985. 

 Soidensuojelun perusohjelman  kohteet  V-S : ssa 

Ruskon  kulttuurimaisema  ja  vanha rakennuskanta  1987 

 Varsinais-Suomen harjuluonto  1987  

Varsinais-Suomen uhanalaiset kasvit  1989  

Suuri Postitie Varsinais-Suomessa  1990  

Maakunnailinen maisemaselvitys.  Varsinais-Suomi. 1990 

 Maisemaselvitys  maa-ainesten ottoa varten  1990  



Satakuntaliitto:  

Satakunnan kiinteät muinaisjännökset  1972 

 Satakunnan historiallinen tieverkosto  1975  

Kulttuurihistorialliset kohteet Satakunnassa  1979  

Satakunnan taajamaselvitys  1981 

 Satakunnan kulttuurimaisemat  1983 

 Satakunnan luonnonsuojeluselvitys  1984 

 Satakunnan uhanalaiset kasvit  1984 

 Taajamien kehittämissuunnitelma  1985  

Satakunnan maa-ainesselvitys  1;  haijualueiden maisemaluokitus  1987 

 Satakunnan maa-ainesselvitys  2; 1987  

Satakunnan harjututkimus  1987-1988; 1990 

 Satakunnan rakennusperinne  1990  

Satakunnan maa-ainesselvitys  3;  kallioalueiden maisemaluokitus  1992 

 Ympäristötietoa Kokemäenjoesta  1992  

Pirkanmaan ifitto: 

Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet  1981  

Pirkanmaan esihistonalliset kohteet  1982  

Harjualueiden maisemaselvitys  1983  

Luontokohteet,  selvitys: Kiikoinen, Utjala, Äetsä  1983 

 Luontokohteet,  selvitys: Hämeenkyrö, Kuru, Viljakkala  1985 

 Pirkanmaan uhanalaiset kasvit  1985  

Pirkanmaan maisemarakenne  1986  

Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet (uusittu painos)  1990  



Pirkanmaan haijuluonto  1990  

Vammalan arvokkaat luontokohteet  1989  

Yhteenveto Pirkanmaan suojelualueista (kartta  1:50 000) 1992  

Rakentaminen 

Maaperän  ja  vesien suojelu  tie-  ja vesirakennuslaitoksen tienrakennustöissä. 
TVH  73161 1/1981.  

Puiden  ja pensaiden  siirto  ja  suojelu tienrakentamisessa. TVH  73 1620/1984. 

SILKO 2.900. Siltapaikan  viimeistely. TVH  730095/1987. 

Vihertyöt tienrakennustöiden  yhteydessä. TIEL  2150003/1991 

Viherrakenteet; tienrakennustöiden  yleiset laatuvaatimukset  ja työselitykset. 
TIEL  2212400/1991. 

Kunnallisteknisten  töiden yleinen työselitys  -90. 
 Suomen Kaupunkiliitto  15-5-3-0559/1991.  

Kunnossapito 

Vesakonraivausohjeet. TVH  743213/1982.  

Pohjaveden suojelu tien kunnossapitotöissä. TVH  743934/1983 

 Käymälät yleisten teiden varsilla.  TV}{ 741912/1984. 

Tiealueiden jätehuoltoselvitys.  Ympäristöministeriö  P 36/1987. 

Tieympäristön  viheralueiden luokitus-  ja  hoito-ohjeisto. TVH  733989/1989. 

Tienvarsialueiden kasvittamisen  ja  hoidon kehittäminen luonnonmukaisempaan 
suuntaan. TIEL  3200088, 34/1992 

Kiviaineksen  hankinta 

Tienpitoaineisten ottosuunnitelmat. TVH  722316/1982  

Maa-ainesten ottamissuunnitelma  ja  kunnan maisemaselvitys maa-ainesten ottoa 
varten. Suomen kaupunkiliitto, Suomen kunnallisliitto/  1982. 



Ohjeita kallion ottopaikkojen  ja  tieleikkausten louhinnasta  ja  maisemoinnista. 
TVH  731631/1986.  

Maa-aineslainsäädännön muuttamistarpeet. Ympäristäministeriö, 
Maa-ainesasian neuvottelukunta. Selvitys  12/1990. 

Ympäristöhaitat  ja  niiden torjunta 

Meluesteet;  rakenteet  ja  kustannukset. TVH  722367/ 1974. 

Meluesteet;  puu  ja  betonirakenteiset. 1'VH  722304/1977.  

Ohjeita lupien hakemisesta  ja  ilmoitusten tekemisestä murskaus-  ja 
 päällystetöiden ympäristänsuojelutoiminnassa. TVH  731615/1982  

Pohjaveden suojelu maa-ainesten kaivussa. TVH  73 1624/1983. 

 Pohjaveden suojelu asfaittiasemilla. TVH  731619/1983 

Asfaittiaseman  ympäristönsuojelu. TVH  732794/1985 

Murskausaseman  ympäristönsuojelu. 1'VH  732799/1986. 

Pakokaasujen  ja  melun  arvottaminen tiesuunnittelussa. Esiselvitys. 
TIEL & VTF/1990. 

Pakokaasupäästöt erityyppisillä  teillä. TIEL  703605/1990.  

Tieliikenteen pakokaasupaästöt; perustietoja, laskentamenetelmät. 
TIEL  703611/1990. 

Meluseinät; rakennetekniset  laatuvaatimukset. TIEL  703604/1990. 

Tieiikenteen tärinä. TIEL 2150006/1991.  

Vähemmän melua - opas tiensuunnittelijoille. TIEL  2150005/1991. 

 Pohjaveden suojaus tien kohdalla. TIEL  2140001/1991  

Pohjaveden maatiivistesuojan tiivistäminen. TIEL  3200086, 3 1/1992. 

Melun  ja  pakokaasujen  hinnoittelu tiensuunnittelussa. TIEL  3200058/1992. 



Turun  tiep 	tehtyjä selvityksiä (viimeisimmät) 

Esitutkimus Lampaluodon-Ahlaisten  paikallistien ympäristövaikutuksista. Porin  ymp. - 
suojelulautakunnan julk.  2/1988. 

Turku-Helsinki  moottoritien ympäristövaikutukset osuudella  Vista-Muurla. Luonnon-
suojeluffiset arvot, pakokaasupäästöjen määrät  ja  vaikutukset,  1990. 

Turku-Helsinki  moottoritien ympäristövailcutusten arviointi - luonnonsuojelulliset 
arvot suunnitteluosuudella Muurla-Lahnajärvi  1, 2; 1991, 1992. 

Turku-Helsinki  moottoritien ympäristövaikutusten arviointi:  Biologiset  seurantatutki-
mukset osuudella Hepojoki-Paimio vuonna  1991. 

Vesistöpenkereiden ympäristövaikutusten  arviointi  1, 2; 1991, 1992. 

Tiesuolauksen  mandollisten pohjavesihaittojen nskialuekartoitus Turun tiepiirissä, 
 1991 

Tienpidosta pohjavedelle aiheutuvien  haittojen hallinta  ja  ehkäisy,  1992  

Vaarallisten aineiden kuljetuksista pohjavesille aiheutuvien riskien todennäköisyys, 
hallinta  ja  ehkäisy,  1992 

Liikennemeluselvitys,  1992 

Kiviaineksen  hankinta  ja  -otto  93-98  (valmistumassa kevät  -93, laadunohjaus) 
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