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ESIPUHE 

ESIPUHE 
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YmprI.t6tIedot Ja tietolähteet 
1. JOHDANTO 

1. JOHDANTO 

Tässä ohjeessa on selvitetty ympäristöä käsitteleviä 
lähtätietoja ja tietolähteitä väyläkohtaisen suunnittelun 
eri vaiheissa. Yleisen liikenne- ja tiepolitiikan tavoit-
teenasettelussa ympäristäkysymyksiä tarkastellaan eri 
lähtökohdista. Tieverkon suunnittelussa ympäristöky-
symykset painottuvat lähinnä yhdyskuntien kehitysnäky-
mun ja ainoastaan yleisellä tasolla luonnontalouteen ja 
suojeluun. 

Ympäristätiedot on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 

o tiedot luonnonolosuhteista 
o tiedot maankäytästä ja rakennetusta ympäristöstä 
o tien ja liikenteen aiheuttaman ympäristön kuormi-

tustekijät. 

Tlensuunnfttelussa tarvittavia ympätistötietoja käytetään 
väyläkäytävien muodostamisessa sekä linjauksen, 
tasauksen ja poikkileikkauksen suunnittelussa. Suun-
niteltujen linjavaihtoehtojen aiheuttamat ympäristön 
kuormltustekijät arvioidaan. Kuormitustekijöiden vai-
kutukset luonnonolosuhteisiin, asukkaisiin ja yhdys-
kuntien rakenteeseen, maankäyttöön, elinkeinoihin ja 
palveluihin selvitetään ympäiistövaikutusselvityksissä. 
Ympäristötietoja käytetään myös eri vaiheissa päätöksen-
teon tukena. 

Uikenneministeriä on antanut 23.11. 1990 päätöksen 
(No 354/05/89) tiepoliittisen päätöksenteon uudistami-
sesta ja hankekohtaisen päätöksenteon vaiheistarni-
sesta. Uudistuva päätöksentekojärjestelmä ja 
ympäristäselvitysten ja -suunnitelmien kehittyvät 
menetelmät luovat pohjaa nykyistä paremmin 
ympäristöön sopeutuvien teiden suunnittelulle ja ra-
kentamlselle. Uudistettu päätöksentekojäijestelmä tukee 
ympäristävaikutusten huomi000n ottamista teiden var-
haisissa suunnitteluvaiheissa. 

Hankkeen toteuttamissuunnitteluun tähtäävä han-
kepäätös perustuu hankekohtaiseen tarveseMtykseen. 
Hankepäätöksessä todetaan hankkeen tarpeellisuus 
tieverkolla ja nykytilanteessa sekä hahmotellaan alus-
tavasti mandolliset vaihtoehdottarpeen tyydyttämisek-
si. Tämä edellyttää tarveselvitysvaiheessa ympäristö- 
selvitysten laajuuden määrittelyä ja rajaamlsta. 

Hankepäätöstä seuraavan yleissuunnitelman perus-
teella tehdään hankkeen toteuttamiseen tähtäävä toi-
menpidepäätös. Toimenpidepäätöksen yhteydessä 
hyväksytään mm. tien yleispiirtainen sijainti, toiminnal-
unen ratkaisu, vaikutukset ja ympäristön holtotoimen-
piteet sekä päätetään hankkeen toteuttamiskelpoisuu-
desta. 

Tiesuunnitelmasta tehtävä vahvistuspäätös säilyy ny-
kyisellään. 
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2. YMPÄRISTÖTIETOJEN TARKASTELLJ 

2. YMPÄRISTÖTIETOJEN TARKASTELU 
2.1 TIEYMPÄRISTÖ 	 2.2 TIETOLÄHTEET 

Ympäristö käsitteenä ei ole käytännössä vakiintunut 
yksiselitteiseksi. Ympäristö koostuu aineellisesta luon-
nonympäristöstä ja ihmisen muokkaamasta tai raken-
tamasta ympäristöstä. Usäksi ympäristön ominaisuuk-
siin luetaan luonnontalouden prosessit sekä yhdyskun-
tien taloudelliset ja sosiaaliset prosessit. Ympäristö eI 
koskaan ole staattinen, paikallaan pysyvä tila, vaan se 
koostuu useista erilaisista, toisiinsa vaikuttavista pro-
sesseista. 

Tiehankkeiden kannalta merkittävää on se osa 
ympäristöstä, johon tien ja liikenteen vaikutukset ulot-
tuvat. Toisaalta hankeen toteuduttua tie muodostuu 
ympäristönsä merkittäväksi osatekijäksi. 

Ympäristö muodostuu kokonaisuudesta, jossa eri te-
kijät vaikuttavat toinen toisiinsa. Ympäristätietojen 
kokoamista ja ympäristöselvitysten toteuttamista var-
ten on kuitenkin ollut tarpeellista jakaa ympäristötekijät 
helpommin hallittaviin osa-alueisiin. Ympäristön perus-
tietoja kootaan kolmelta sektorilta: 

o luonnonolosuhteet 
- maankamara 
• veslolot 
- ilmasto-olot 
- 	kasvllllsuus 
- 	elälmistö 
- maisemarakenne ja maisemakuva 

maankäyttö ja yhdyskunnat 
- kaavoltustilanne 
- maan käyttö ja rakennuskanta 
• maa- ja metsätalous 
• 	virkistysalueet ja ulkollureitit 
- suojelualueet ja -kohteet 
• kaupunki- ja taajamakuva 
- taajamien maankäytön kehityssuunnat 

o liikenteen aiheuttamat ympäristön kuormitustekijät 
- pakokaasupäästöt 
- tiesuola ja muut tienpltoalneet 
- vaarallisten aineiden kuljetukset 
- melu 
• tärinä 
- estevalkutukset 

Jaottelu helpottaa tietojen järjestelmällistä kokoamis-
ta, sekä tietojen käyttöä suunnittelussa ja ympäristövai-
kutusten arvioinnissa. Suunnittelijoille ja sidosryhmille 
on kuitenkin pystyttävä muodostamaan myös koko-
naisvaltainen yleiskuvaympäristästa ja sen toiminnois-
ta. 
Jaottelusta on jätetty pois yhdyskuntien taloudelliset ja 
sosiaaliset kysymykset ja niiden selvittämiseen tarvit-
tavat lähtätiedot. Nämä sosioekonomiset selvitykset 
muodostavat oman kokonaisuutensa, jota tullaan 
käsittelemään erikseen. 

Vesi- ja ympäristöhallituksen ympäristötietokeskus 
kehittää parhaillaan YMPARISTÖTI ETOJARJES-
TELMI4Ä (YJT). Järjestelmä muodostuu ympäristötie-
tovaroista, joita hyödynnetään tutkimuksessa, suunnit-
telussa, valvonnassa ja ympäristövaikutusten arvioin-
nissa. Projektin ensimmäisen vaiheen tavoitteena on 
ympäristätietovarastojen rakentaminen ja hallintoa pal-
velevien sovelluksien kehittäminen. Seuraavassa vai-
heessa pyritään tiedon hyväksikäyttöön ympäristön 
tilan ja sen kehityksen arvioimisessaja siitä tiedottami-
sessa. Ympätistötietovarastot jakautuvat kolmeen osaan: 
ympäristön tilan seuranta, pilaantumisen torjunta ja 
luonnonresurssien seuranta. Tietojen käsittelyjäres-
telmät palvelevat hallinnon ja ympäristövaikutusten 
arvioinnin tarpeita. Ympäristötietojärjestelmän tieto- 
palvelu mandollistaa suorakäytän ja tilauksesta tehtävät 
konsultaatiot. Lisäksi tietopalvelu tuottaa aiheeseen 
liittyviä julkaisuja. 

Tällä hetkellä käytettävissä olevat tiedot ovat hajallaan 
eri lähteissä ja niiden tarkkuus, kattavuusja ajankohtai-
suus vaihtelevat suuresti. Lähdeaineisto on muodol-
taan ja tasoltaan sangen vaihtelevaa. Tiedon kokoami-
nen aloitetaan valmiista, helposti saatavilla olevasta 
materiaalista: 

o perus-, topografl- ja maaperäkartat yms. 
o ilmakuvat 
o erilaiset kaavat seMtykslneen 
o suojelualueet seMtyksineen 
o luonnon-ja ympäristöntutkimukset (viranomaiset, tukimusiaitok-

set, korkeakoulut) 
o alueelliset ja paikalliset aeMtykset (iääninhaiiitukset, seutukaava-

liitot, kunnat yms) 
o erltyistuomloistuinten antamat lupapäätökset ja näihin liittyvä 

aineisto (esim. vesioikeus ja hakemusasiakirjat). 

Tämän olemassaolevan materiaalin perusteella voi-
daan yleensä muodostaa yleiskuva ympäristön perus-
piirteistä ja hahmottaa ne ympäristön osa-alueet ja eri-
tyisominalsuudet. jotka kaipaavat tarkempaa selvitte-
lyä. Lähdeaineistoa joudutaan usein täydentämään 
maastokäynnein, kartoltuksin ja kuvauksln. Erltylskoh-
teiden osalta tarvitaan usein enllisiä lisäselvityksiä tai 
alan asiantuntijoiden ja viranomaisten kuulemista. 

Hankkeen suunnittelussa tarvittava aineisto kannattaa 
koota keskitetysti. Sitä voidaan käyttää koko suu nnitte-
lun ajan sekä tien että ympäristön suunnfttelussa. 
Hankkeen toteuduttua kootut ympäristätiedot muodos-
tavat tärkeän vertailuaineiston ympäristövaikutusten 
seurannalle. 
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2.3 YMPÄRISTÖTIETOJEN KÄYTrö 

Ympäristötietojen kokoaminen luo perustan myöhem-
min seuraaville tyävaiheille. Ympäristötietojen avulla 
muodostetaan yleiskuva hankkeen ympäristöstä. 
Yhdessä muiden hanketietojen kanssa ympäristötie-
dot ovat lähtökohtana ympäristövaikutusselvityston 
laadinnalle ja arvioinnille, sekä vaikutusselvitysten pe-
rusteella tehtäville päätöksille. Ympäristötietoja käy-
tetään tiensuunnittelussa muiden lähtötietojen ohella: 

o väyläkäytävien muodostamiseen ja rajauksiin 
o väylän sijoittamiseen ja suuntauksen suunnitteluun 

väyläkäytävän sisällä 
o väylän sovittamiseen lähiympäristöön yleis-, tie-ja 

rakennussuunnittelussa. 

2.4 TIEDON KÄSITFELY JA 
VAIHEISTUS 

Valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden ympäristöky-
symykset voidaan käsitellä ympäristöministeriön, lii-
kenneministeriön ja tiehallituksen yhteistyönä. Läänin 
tasolla tiensuunnittelun ympäristäkysymyksiä käsitte-
levät yhteistyöryhmät, joihin kuuluvat edustajat läänin-
hallituksen kaavoitus- ja asuntotoimistosta sekä ympä-
nstönsuojelutoimistosta, tiepiinstä, seutukaavoitukses-
ta vastaavasta liitosta sekä vesi- ja ympäristöpiiristä. 
Yhteistyöryhmien tehtävinä on mm.: 

o määritellä ne hankkeet, jotka käsitellään yhteistyöryhmässä ja 
pitää hankeluettelot ajantasalla 

o ympäristäarvioinrrin laajuuden ja tarkkuuden määritteleminen 
hankkeittain 

o alueen tiehankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin ohjaami. 
nen 

o johtopäätösten tekeminen hankkeiden ympäristävaikutukslsta 
o ympäristövaikutusten seurannan ohjaaminen. 

Ympäristötiedon kokoaminen ja ympäristöselvitykset 
tehdään vaiheittain, jolloin suunnittelun edetessä voi-
daan tarkastelutarkkuutta lisätä tarkasteltavan alueen 
ja kohdemäärän supistuessa: 

Tarveselvltysval he 
o olemassaolevien ympäristätietojen kokoaminen 
o ympäristäselvitysten laajuuden määrittely 
o hankkeen ympäristöllisen toteuttamiskelpoisuuden arviointi; 

ympäristövaikutusarviolden rajaukset 
o tien pääsuntavaihtoehtojen muodostaminen 
o tavoitteiden asettaminen jatkosuunnittelufle ja ympäristöselvitys-

ten tarkentamiseile 

Ylelssuunnitelmavalhe 
o tien yleispiirteisen sijainnin suunnittelu 
o ympäristövaikutusten arviointi; arviointiselosteen laatiminen 
o ympäristön suojelu-ja hoitotoimenpiteiden yleispiirteinen suunnit-

telu 
o mandofiisten erityistuomioistuinten antamien lupapäätösten tar-

kistaminen. 

Tie- ja rakennussuunnitelmavaihe 
o ympäristönsuojelun ja -hoidon tekninen toteuttaminen 
o tien lähiympäristön viherrakentamlsen ja vllmeistelyn suunnittelu 

Ympäristöselvitys koostuu kohdeluettelosta ja selos-
tuksesta, analyysikartoistaja oheismateriaalista (valo-
kuvat tms.). 
Karttatyöskentelyn ohella on syytä tarkistaa asioita 
maastossa. Ympäristötiedon inventoinnissa voidaan 
edetä esim. seuraavasti: 

o tutustutaan suunnittelualueeseen peruskarttojen, ilmakuvien ja 
maastokäyntien avulla 

o tarkistetaan onko hankkeen vaikutuspiIrissä valtakunnallisten 
suojeluohjelmien, -suunnitelmien ja -selvitysten kohdealueita 

o käydään läpi suunnittelualueen kaavoitustilanne; seutu-, yieis-, 
asema-, rakennus- ja rantakaavat 

o neuvotellaan eri intressiryhmien kanssa: YM, LH, SKL, kunnat, 
järjestöt ja yhdistykset jne. 

o käynnistetään tarklstus-ja lisäselvitykset omana työnä tai konsul-
toivien erikoisasiantuntoiden avulla. 

Lähdeaineiston ja lisäselvitysten pohjalta laaditaan tar-
vittavat ympäristö- ja maisoma-selvitykset, joita erillis-
tietojen ohella käytetään hankkeen jatkosuunnittelus-
sa. 

Ympäristötiedot tulostetaan tarpeen vaatimalla soi-
keällä esitystavalla. Tiedot tulostetaan kartoille aiheen 
edellyttämässä mittakaavassa; laajoja alueita tarkas-
teltaessa on peruskartta (1:20 000 tai 1:50 000) yleensä 
sopiva pohjakartta. Suunnittelun alkuvaiheessa riittää 
käsivarainen yhteenveto aihepiireittäin ja kokonaisval-
taisen analyysin esitys esim. peitepiirroksena. 

Tietojen esittämiseen käytetään asteittaisuutta ilmentäviä 
rastereita ja symboleja. 

Tulostuksessa seuraavat näkökohdat ovat tärkeitä: 

o selkeys, ei Illan paljon asioita yhteen karttaan 
o loogisuus, yhteismitallisia tai samankaltaisia näkökohtia yhdis-

tetään 
o asian laatuun ja suunnittelutasoon sopiva tarkkuus 
o yksinkertaiset merkintöjen selitykset 
o tailennettava muoto 
o tarkasteltavista kohteista tarkemmat oheisluettelot. 

TAUSTA-AINEISTOA 

- liepoliittisen päätöksenteon uudistaminen, hanke-
kohtaisen päätöksenteon vaiheistaminen, Uiken-
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3.1.1 MMNKAMARA 

3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.1 LUONNONOLOSUHTEET 

3.1.1 Maan kamara 

Kallioperä ja maankamara muodostavat perustan 
Suomen topografialle. Maiseman suunmittakaavainen 
muotoja suuntautuneisuus on yleensä peräisin kallio- 
perän rakenteesta, sen ruhjeistaja siirroksista. lrtonai-
set maakerrokset tasaavat kallioperän muotoja. Usäksl 
mannerjääfikän sulamisen seurauksena syntyneet haijut 
ja moreenimuodostumat esiintyvät Itsenälsinä ja vol-
makkaina ympäristäelementteinä. 

Topografiatekijät vaikuttavat pintavesien hydrologlseen 
klertoon. Korkeat kohdat muodostavat vedenjakajia, ja 
maaston alimmille kohdille on syntynyt järviä ja jokia, 
joista vedet purkautuvat edelleen puro- ja jokiuomia 
myöten kohti merta. 

Maaperän maalajeilla on ratkaiseva vaikutus kasvis-
toon, eläimistöön, pienhlmasto-oloihin sekä pohjavesi- 
en muodostumiseen. 

Maankamara on yksi tien suunnittelun tärkeimpiä 
lähtökohtia; maaston muodot ohjaavat tien sijoittami-
sen ja suuntauksen suunnittelua, maaperäolosuhteet 
vaikuttavat ratkaisevasti tien rakentamiskustannuksiin 
ja rakentamisen tärkeimmät raaka-aineet ovat maa- 
aineksia. 

Suunniteitavan tien tai tieosuuden luonne määräytyy 
pitkälti topografian ja maaperäolosuhteiden mukaan. 
Tie tulee sovittaa maaston rytmiin, ja tien rakenteiden, 
leikkausten ja penkereiden tulee olla oikeassa suh-
teessa ympäröiviin maastonmuotoihin. 

Tien rakentamisessa joudutaan käyttämään maanka-
maran aineksia ja muuttamaan maaston muotoja. 
Tehtävät muutokset ovat peruuttamattomia, leikattua 
kalliota ei voida koota tai soraharjua rakentaa uudel-
leen. Siksi suunnitteluvaiheessa tulee harkita tark-
kaan, mitkä ja kuinka laajat muutostyöt ovat 
välttämättömiä. 

Poistettaessa maan pintakerrosta menetetään hyvin 
pitkän ajan kuluessa muodostunut maannos, joka vai-
kuttaa sade- ja valumisvesistä muodostuvan pohjave-
den laatuun. Maan noksessa tapahtuu myös maaperään 
joutuvien likaavien aineiden tehokas puhdistuminen. 
Maannosta ei voida korvata täysin uutta kivennäis- ja 
humusmaata lisäämällä. 

TARVITtAVAT TIEDOT TIETOL.ÄHTEET 

TARVESELVITYS TARVESELVITYS 

Topogralta Perus- ja topografiakartat 
Ympärlstömlnleterlön seMtykset 

Maa- Ja kaliloperä Maa- ja kallloperäkartat selostusoslneen 

Maankamaran erityispiirteet 
- 	 harju- Ja moreenimuodostumat, kalliot Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma 
- 	 geomorfologlset eritylamuodot Suomen Akatemian harjututkimus 

- 	 kalliojyrkänteet, mulnalarannat, dyynit, supat SKLn ja kuntien seMtykset 
TiepIirlen omat seMtykset 

YLEISSUUNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 

Maa-ainesten ottoaJueet Vesi- Ja ympärlatöpiirit 
Läjitysalueet Geologian tutkimuskeskus 
Maaston muotoilun perlaatteet 

Hankkeen maastotarkastelu 
Seutukaava 
Kunnan tekninen virasto ja rakennusvalvonta 
Lääninhallituksen jätehuoftoviranomalset 
Kunnan Ja lääninhallituksen ympärlstänsuojelutolmlstot 

11ESUUNNITELMA TIESUUNNITELMA 

Maa-alneslaln mukaiset ottosuunnitelmat Aiemmat selvitykset Ja suunnitelmat 
Läjltysaluesuunniteimat Hankkeen maastotarkastelu 
Maaston muotoilusuunnitelmat ____________________________________________________________ 
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3.1.1 MAANKAMARA 

Vaikka tienrakentaminen pyritään suunnittelemaan 
mandollisimman lähelle massatasapainoa, joudutaan 
maamassoja aina vaihtamaan ja siirtämään. l_ouhe, 
sora ja hiekka voidaan yleensä käyttää suoraan raken-
nekerroksiin ja penkereislin, mutta myös muiden kai-
vettavien massojen käyttö tulisi suunnitella huolellises-
ti ennen töiden aloittamista. Ongeimalliset ylijäämämas-
sat syntyvät hienoista tai epätasaisista maalajeista. 
Myöskään turve, lieju ja muut eloperäiset maat eivät 
sovellu tien rakennekerroksiin. 

Maan pinnalta kuorittu peltomulta ja humuskerros on 
sellaisenaan tai haketettuna ja seulottuna kelvollista 
vihermkentamiseen. Humuspitoinen maa voidaan myydä 
tai varastoida rakentamisen viimeistelyä varten väliai-
kaisille läjitysalueille. Humuspitoisten maiden läjitysa-
lueiden suunnittelussa tulee muistaa, etteivät ravinteet 
pääse niistä huuhtoutumaan pinta- tai pohjavesiin. 

Savea, hiesua ja hietaa voidaan käyttää viherrakenta-
misen pohjaksi, esimerkiksi maastonmuotoiluihin, vas-
tapenkereiden, penger- ja luiskatäyttöjen rakentami-
seen sekä osin pohjavesiä suojaaviin rakennekerrok-
sun. Ylijäämämaat soveltuvat myös sopMn tukiaines-
ratkaisuin meluvalloihin. Paikallisilla asukkailla voi olla 
täytemaan tarvetta tai kunnat voivat osoittaa sopivia 
täyttäkohteita. Joidenkin kaupunkien kompostointilai-
tokset ottavat vastaan myös turvetta ja liejua. Kaato- 
paikoille maaperän aineksia tulisi viedä vain sen verran 
kuin se on kaatopaikan hoidon kannalta tarpeellista. 

Liikenteen aiheuttamaa tärinää on käsitelty luvussa 
3.3.5. 

TIETOJEN KOKOAMINEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Maa- ja kallioperän rakenteen selvitykset voi pääosin 
tehdä hankkeen geoteknikko tai rakennusgeologi. 
Selosteen maaston piirteistä voi tehdä myös maisema- 
suunnittelija. 

Maankamaratietoja käsiteltäessä on hyvä käynnistää 
myös maa-ainesten ottoalueiden ja läjitysalueiden etsintä 
ja suunnittelu. Kunnan jätehuoltoviranomaisetjatekni-
nen virasto tietävät onko kunnassa alueita joihin halu-
taan täytemaata tai onko lähistöllä maankaatopalkkaa. 

Maa-ainesten ottopaikkoja, kallioita ja sora-alueita 
varattaessa ja ottosuunnitelmia laadittaessa tehdään 
yhteistyötä piirin omien asiantuntijoiden sekä läänin-
hallituksen, vesi- ja ympätistäpiirion, seutukaavaliitto-
jon ja kunnan viranomaisten kanssa. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Karttamateriaalin ja maastokäyntien avulla muodoste-
taan yleiskuva suun nittelualueen topografiasta sekä 
maaperä-ja pohjavesiolosuhteista. Maankamaraltaan 
erityyppiset osa-alueet erotellaan toisistaan esim. 
rakennettavuuden tai korkeusvaititelujen mukaan. 
Suunnittelualueen maankamarakuvaa täydennetään 
erityispuirteillä: 

- vedenjakajat, korkeat ja matalat alueet 
- kalliopaljastumat ja -muodot 
- jyrkät rinteet ja jyrkänteet 
- harjumuodostumat 
- goomortologiset erityismuodot 

Maaperä- ja topograflakartat sisältävät runsaasti ha-
vainnollisessa muodossa olevaa tietoa. Topografiaa 
voidaan vielä havainnollistaa korostamalla eri korkeus- 
tasoja. Maankamarasta saatavaa tietoa käytetään 
maisemakuvan selvityksessä, joten tiedot voidaan 
yhdistää maisemakuvakarttaan. 

TAUSTA-AINEISTOA 

- Maa-aineslaki (555/81); 1, 3, 4ja 7 
- Maa-ainesasetus (91 /82); 4-6 
- MATILAINEN, E. 1986: Ympäristönsuojelu tien-ja 

maanrakennustöissä, Suomen Rakennusinsinöörlon 
Uitto RIL ry, Helsinki 

- Maanmittaushallitus, Suomen Maantieteelinen Seura 
1986: Suomen kartasto, vihko 121-122 Maanpin-
nan muodot, Maanmittaushallituksen karttapaino, 
Helsinki 

- Maa-aineslainsäädännön muuttamistarpeet. 
Ympäristäministeriä, Maa-ainesasiain neuvottelu-
kunta, Selvitys 12/1990. Helsinki 1991. 

- Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja kunnan mai-
semaselvitys maa-ainesten ottamista varten, SM, 
Suomen kaupunkiliitto, Suomen kunnallisliitto. Fin-
lands svenska kommunförbund: 2. painos, Vantaa 
1982 

- Tlenpitoainesten ottosuunnitelmat, TVH 722316, 
1982 

- Ohjeita kallion ottopaikkojen ja tieleikkausten lou-
hinnasta ja maisemoinnista, TVHIRr: TVH 731631, 
1986 
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3.1.2 VESIOLOT 

3.1.2 Veslolot 

Vesi muodostaa erään tärkeimmistä peruselementeistä 
koko ekosysteemin toiminnalle. Maaperä- ja ilmasto- 
olosuhteiden ohella vesitalous säätelee mm. erilaisten 
kasviyhdyskuntien muodostumista. Vesiesiintymät ja 
veden virtaussuunnat näkyvät koko muun ympäristön 
rakenteessa ja vesi on tärkeä maisemallinen tekijä. 

Vesi muodostaa luonnon ekosysteemin keskeisen ja 
moneen muuhun luonnon elementtiin vaikuttavan tekijän, 
jolloin siinä tapahtuvat muutokset voivat heijastua varsin 
laajalle. Vesiolojen muutokset vaikuttavat kasvustoon 
ja eläimistöön. Esimerkiksi kosteusolosuhteiden muu-
tokset voivat vaikuttaa hyönteisiin ja hyönteisten määrä 
puolestaan linnustoon. 

Sateesta osa pidättyy kasvillisuuteen ja haihtuu siitä 
takaisin ilmakehään. Maanpinnalle tulevasta vedestä 
osa valuu pintavaluntana vesluomiin, osa imeytyy 
maahan vajovetenä muodostaen pohjavettä. Myös 
pohjavesi on jatkuvassa liiketilassa. Pohjavesi puoles-
taan voi purkautua lähteiden ja purojen kautta pintave-
sistöön. 

Useissa tienrakennusprojekteissa ylitetään vesistöjä 
tai rakennetaan tietä lähelle rantaviivaa. Suunnitelta-
essa teitä alueille, joissa on pinta- tai pohjavesiä on 
aina otettava huomioon vesilain ja vesiasetuksen 
määräykset. Lainmukaista luvantarvetta ei vähennä 
se, että lupa on myönnetty jonkin toisen lain mukaan. 

TARVITrAVAT TIEDOT TIETOLÄHTEET 

TARVESELVITYS TARVESELVITYS 

Pintavedet Valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset suojeluohjelmat 
Valmisteilla olevat suojeluohjelmat 

Vesistäjen ylitys- Ja slvuamiskohdat Perus- ja topografikartat 

Vesistöjen käyttö pääpiirteissään Vesi- Ja ympäristöpiirien, seutukaavallittojen ja kuntien sekä 
kuntainlilttojen seivitykset 

Pohjavedet Lääninhallituksen suojelukohteet 
• 	pohjavesiaiueet, luokat 1-111 Kalastusplirien kalatalousselvltykset 
- 	vedenottamot suoJavyähykkelneen Karttatarkastelut 
- 	hydrologiset olosuhteet 

YLEISSUUNNITELMA YLEISSUIJNNITELMA 

Vesistäjen ylitys-ja sivuamiskohteet Vesi-Ja ympäristäplirit 
- 	rantatyypit • 	pohjavesialueiden kartoltus- Ja luokitusjärjesteimä 
• 	kuormitus, veden laatu, virtaukset • 	vedenottamoiden suojavyöhykepäätökset (VO) 
- 	rantojen käyttö- Ja suojelusuunnitelmat - 	vedenhankintavesistöt 
- 	tulvaherkät alueet - 	vesien käytön kokonaissuunnitelmat 
- 	vesistäjen säännöstely ja pinnanvaihtelut - 	vesien käytän, hoidon ja suojelun kehlttämlssuunn. 
- 	valuma-alueet, virtaussuunnat - 	pienvesi-inventoinnin tiedot 
- 	ojitus - 	erityisesti suojeltavat vedet 
- 	vesirakenteet - 	vesistön hydrologlset tiedot 
- 	ylityskohdilla veden laadun ennusteet • 	vesistöhankkeita ja -rakentamista koskevat tiedot 

Vesistäjen käyttö Merenkulkupllrk 
- 	vesililkenne, uitto, aukkovaatlmukset 
- 	raakaveden käyttö Kaiastuspiirit Ja kalastuskunnat 
- 	voimatalous 
- 	kalastus Maastokäynnit, karttatarkastelut 
- 	virkistyskäyttö 

Pohjaveslalueet 
Vedenottamot, kaivot, lähteet 
Hydrologiset olosuhteet 
Vesiilikenne, uitto 

TIESUUNNITELMA TIESUUNNITELMA 

Siitaympäristön suunnittelu Vesi- ja ympärlstäpllrlt 
Ranta-alueiden ja penkereiden ympärlstösuunnittelu Aiemmat selvltykset 
Pinta- Ja pohjavesien suojaustolmenpiteet Maastotarkasteiut 

Tietekniset suunnitelmat 
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3.1.2 VESIOLOT 

Vesiolosuhteita tarkasteltaessa tulee vesialueita käsi-
tellä kokonaisuuksina ottaen huomioon valumaolosuh-
teet, virtaussuunnat, vedenjakajat, vesien sietokyky 
sekä kyseisen vesialueen merkitys. 

PINTAVEDET 

Tien rakentaminen vesi stän läheisyydessä on vaativaa 
sekä teknisesti että maisemallisesti. Maisemallisesti 
on luontevinta rantoja riittävällä etäisyydellä myötäi-
levä tien linjaus. Tärkeiden vesistäjen sivuaminen tai 
ylittäminen edellyttää aina tarkkoja hydrologisia ja mai-
semallisia selvityksiä. 

Pintavesien johtamista joudutaan miettimään erityi-
sesti kosteikoilla ja tulvaherkillä alueilla. Rannoille ja 
kosteikkoalueille rakennettaessa tulisi selvittää alueen 
ekologiaa suunnittelun alkuvaiheessa. Tienrakentami-
sessa kuivatetaan laajoja alueita, jolloin alueen luon-
nonolosuhteet ja lajisto muuttuvat. 

Tien katkaistessa valuma-alueen vesistään tuleva 
vesimäärävähenee. Valuma-alueen pienentyessä lah-
denpohjukat ja allikot voivat kasvaa umpeen, mistä 
seuraa edelleen muutoksia koko alueen ekologiaan. 
Veden määrän pienentyessä ja virtausten muuttuessa 
myös järvi on herkempi rehevöitymiselle. 

Siltojen ja pengerrysten rakentamisessa veden vir-
tausolosuhteiden muutos ei saa johtaa vesistön veden 
laadun heikkenemiseen tai kalakannan muutoksiin. 
Suunnittelussa täytyy selvittää tieliikenteen lisäksi ve-
siliikenteen aukko- ja korkeusvaatimukset. Sillan tai 
pengerryksen rakentaminen vaatii vesioikeuden luvan. 
Sillat ja pengerrykset ovat luonnollisesti myös maise-
mallisesti vaativia rakennuskohteita. 

Rakennustöitä tulisi välttää hyvillä kalastusalueilla 
kutuaikana. Rakennusaikainen veden sameneminen 
palautuu yleensä muutamassa kuukaudessa, joten ve-
sistörakentaminen olisi poikastuotannon kannalta hyvä 
ajoittaa kalalajiston mukaisesti kutuajan ulkopuolelle. 

POHJAVEDET 

Tärkeät pohjavesialueet sijaitsevat yleensä reunamuo-
dostuma- ja harjualueilla, jotka ovat puolestaan luon-
nollisia kulkureittejä ja rakennettavuudeltaan hyvää 
pohjaa tielle. Siksi pohjavesi muodostuu usein kriitti-
seksi tekijäksi sekä tienrakentamisessa että maa-ai-
nesten hankinnassa. Uuden tien tekeminen tärkeälle 
pohjavesialueelle on kiellettyä ilman erityisiä vesien-
suojelutoimia, joiden riittävyydestä päättävät vesivi- 

ranomaiset. Pohjavesialueet sekä pohjavedenottamot 
suoja-alueineen tuleekin selvittää aivan suunnittelun 
alkuvaiheessa. 

Pohjavesialueet jaetaan vesi- ja ympänstöhallituksen 
uusien luokitusohjeiden mukaisesti kolmeen pääluok-
kaan: 

1 Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue 
II Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue 
III Muu pohjavesialue 

Vedenhanklntaa varten tärkeä pohjaveslalue (luok-
ka 1) on alue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan 
käyttämään 20-30 vuoden kuluessa tai muutoin tarvi-
taan esimerkiksi kriisiajan vedenhankintaa varten liit-
tyjämäärältään vähintään 10 asuinhuoneiston vesilai-
toksessa tai hyvää raakavettä vaativassateollisuudes-
sa. Erityisin perustein pienempiäkin vedenottamoita 
voidaan merkitä tähän luokkaan kuuluviksi. Luokkaan 
1 kuuluva alue voi käsittää koko pohjavesialueen tai 
vedenhankinnan kannalta tarpeellisen osa-alueen. 

Vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella suo-
jelutarve on yleensä suuri jo siitä syystä, että alueen 
käyttötarve vedenhankinnan kannalta on tiedossa. 
Vesilaki asettaa alueen suojelulle tiukat vaatimukset. 
Tarvittavat suojelutoimenpiteet määritellään tapaus-
kohtaisesti. 

Vedenhanklntaan soveltuva pohjaveslalue (luok-
ka II) on alue, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, 
mutta jolle ei toistaiseksi ole osoitettavissa käyttää 
yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhan-
kinnassa. Luokkaan II kuuluva alue käsittää yleensä 
yhtenäisen pohjavesialueen tai suojelun kannalta tar-
peellisen osa-alueen. 

Vesilaki rinnastaa vedenhankintaan soveltuvan pohja- 
vesialueen tärkeään, vaikka vedenhankinnan kannalta 
suojelutarve ei soveltuvalla alueella olekaan yhtä akuut-
ti kuin tärkeällä. 

Muu pohjaveslalue (luokka III) on alue, jonka 
hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutklmuk-
siavedensaantiodellytysten, veden laadun tai likaantu-
mis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi. 

Luokassa III noudatetaan vesilain mukaisia säännöksiä 
javälillisesti myös muita pohjaveden suojelua koskevia 
säännöksiä. Vedenhankintaan soveltumattomaksi 
todetun pohjavesialueen suojelutarve rajoittuu mah-
dollisen yksityisen vedenhankintaintressin turvaami-
seen. 
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Tärkeät pohjavesialueet tulisi ensisijaisesti kiertää väylää 
suunniteltaessa. Ellei se ole realistista, on varaudutta-
va pohjaveden suojaustoimenpiteisiin tien vaikutusalu-
eella. Pohjavesialueilla on otettava huomioon vedenot-
tamot ja niille maaratyt suojavyähykkeet suojelumaarayk-
sineen. 

Pohjavesien suojauksesta soranottoatueilla määrätään 
maa-aineslain mukaisissa ottoluvissa. Ympäristämi-
nisteriän asettama Maa-ainesasiain neuvottelukunta 
on esittämässä maa-aineslakiin muutosta, jossa poh-
javeden suojaustarpeet otetaan huomioon nykyistä 
painokkaammin. 

----- 	----- 

- 

Kuva 2. Pohja vedenottamon suoja vyö hykkeet., 
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3.1.2 VESIOLOT 

TIETOJEN KOKOAMINEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Hanketta aloitettaessa tarkistetaan kartoilta sekä vesi- 
ja ympäristäpiiristä tai kunnista onko hankkeen vaiku-
tusalueella pinta- tai pohjavesialueita. Vesi- ja 
ympäristäpiiri toimii asiantuntijana mm. pohjavesi-, tulva- 
ja ojitusasioissa sekä antaa tarvittavat lausunnot tie- 
suunnitelmista. Valtakunnallisesti merkittävien hank-
keiden lausunnonantajana toimii vesi-ja ympäristähal-
litus. 

Erityiskohteissa, kuten ranta-alueilla, Iandenpoukamis-
sa, virtapaikoilla ja kosteikoilla käytetään asiantuntijaa 
arvioimaan tienrakentamisen ympäristävaikutuksia. 
Lääninhallitusten ja suurimpien kuntien ympäiistänsuo-
jelutoimistoissa on yleensä paikallista asiantuntemus-
ta. Aroissa kohteissa saatetaan tarvita vesibiologia te-
kemään tarkempia lisäselvityksiä. Myäs kalastuspii-
reiltä ja rantojen vakituisilta asukkailta saa arvokasta 
tietoa. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Veslstäalueet ja veden virtaussuunnat esitetään topo-
grafi- ja pohjavesikarttojen avulla laadittavalla vesistäa-
luejakokartalla. 

Vesiasiantunti jaa käyttäen arvioidaan tien valkutuspii-
riin joutuvien vesien sietokyky ympäristämuutoksille. 

Vedenottamot suojavyöhykkeineen sekä pohjavesi- 
alueet siirretään suunnitelmakartalle ja tarkistetaan, 
ettei vedenottamoitatal vedenhankinnalle tärkeitä poh-
javeslalueita vaaranneta. 

Rantavyöhykkeistä, silloista ja penkereistä tehdään 
kokonaisuuden hahmottamista helpottavia ideapiirus-
tuksia. 

TAUSTA-AINEISTOA 

- Vesilaki (467/87) muutoksineen 
- Vesi-ja ympäristähallitus 1991: Pohjavesialueiden 

kartoitus- ja luokitusohjeet. julkalsusarja B. 1991. 
- Valtioneuvoston penaatepäätäs valtakunnallisesta 

rantojensuojeluohjelmasta 20.12.1990 
- LAHERMO, P. ja muut 1990: Suomen geokemialli-

nen atlas, osa 1: Suomen pohjaveslen hydrogeoke-
miallinen kartoitus. Geologian tutkimuskeskus. Espoo 
1990. 

- Pohjaveden suojaus tien kohdalla, TIEH/Skk 1991 
TIEL 2140001 

- Vesiensuojelu, Kaupunkiliitto B-93, 1982 
- Pohjaveden suojaus maatlMsteellä tien lulsklssa, 

Tielaitoksen selvityksiä 18/1 991 TIEL 3200017 
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3.1.3 ILMASTO 

3.1.3 Ilmasto 

Sääolosuhteet ja ilmasto saattavat paikallisesti hei-
kentää liikenneolosuhteita ja haitata kunnossapitoa. 
Sumun Ja mustan jään muodostuminen sekä lumen ki-
nostuminen vaikeuttavat ajoneuvoliikennettä. Kevyttä 
liikennettä varten tulisi tehdä mandollisimman suojai-
sia väyliä. 

Avattaessa tielinjaa metsämaastoon muuttuvat pienil-
maston tuuli- ja säteilyolosuhteet, joilla puolestaan on 
vaikutusta ympäräivään kasvustoon. 

Sumua muodostuu herkästi alaville, kosteille paikoille, 
kuten jokilaaksoihin, landenpohjukoihin, soille ja not-
kelmissa oleville pelloille. Lumen kinostuminen on 
ongelmana aukeilla paikoilla. Paikassa, jossa tien ali 
kulkee joki tai valtaoja ei tien reunalle muodostu kun-
non lumipenkkaa, vaan tuuli pääsee kinostamaan lunta 
muuta tienosaa leveämmälti. Metsän ja aukean raja-
vyöhykkeessä tuulisuusolosuhteet muuttuvat, jolloin 
voimakas sivutuuli voi muuttaa ajoneuvon kulkusuun-
taa. Edellisten ilmiöiden esiintyminen johtuu pääasias-
sa tuulen suunnasta ja tuulisuudesta, alueen topogra-
fiasta ja vesiolosuhteista. 

Talvella ja alkusyksystä voi musta jää yllättää. Mustaa 
jäätä muodostuu kostean ilmamassan kohdatessa 
kylmemmän tienpinnan, joten todennäköisiä mustan 
jään muodostumispaikkoja ovat sumuiset notkelmat ja 
vesien ylityskohdat. Joskus tielle syntyy myös näkyvää 
jäätä, kun lähteestä tai purosta vesi pääsee valumaan 

hiljalleen tielle. Tihkusateella alijäähtyneen veden jääty-
minen tienpinnalle on säätyypistä syntyvä ongelma, 
jota ei voida tiensuunnittelulla poistaa. 

Kevyen liikenteen väylät tulisi suunnitella niin, että 
väitetään tarpeettomia tuulisia ja tuiskuisia kohtia. Korkeat 
ylikulkusillat ovat tuulisia, mutta myäs alikulkutunnelel-
hin muodostuu herkästi tuulisolia. Alikuluissa ja kate-
tuilla pysäkeillä päästään hetkeksi suojaan sateelta. 
lienvarren levähdyspaikat sijoitetaan mandollisimman 
suojaiseen paikkaan. Tuuliolosuhteet tulee ottaa huo-
mioon kevyen liikenteen väylien sijoitusta suunnitelta-
essa. Tuulisuutta voidaan vähentää myös maaston 
muotoilulla ja suojaistutuksin. 

Pakokaasupäästöillä on vaikutuksia ilman koostumuk-
seen. Polttoaineen palamisessa syntyvä hiiidioksidi 
vaikuttaa kasvihuoneilmiän syntyyn ja sitä kautta 
mandollisesti laajemminkin ilmastoon. Ilmansuojelua 
ja ilman koostumukseen liittyviä kysymyksiä on käsitel-
ty luvussa 3.3.1. 

TARV1TAVAT TIEDOT TIETOLÄHTEET 

TARVESELVITYS TARVESELVITYS 

Alueen yleiset ilmastotiedot Säähavaintoasemat 
- 	 tuulisuhteet Ilmatieteen laitoksen tilastot 
- 	 sadanta Mandolliset alueelliset ilmastoseivitykset 
- 	 lämpötilat 

YLEISSULJNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 

Topografia Maankamaran inventointitiedot 
- 	 korkeustledot. maastonmuodot 

Maastotarkastelut 
Mikrokiimaattiset tiedot Tiemestarit, asukkaat 

- 	 tuulille aittiit alueet 
- 	 lumen kinostumlspalkat 
- 	 mustan jään alueet 
- 	 sumualueet 

Rakennusten ja muiden suojaavien rakenteiden sijainti 

TIESUUNNITELMA TIESUUNNITELMA 

Tarvittavat tuulensuojat Ja kinostumiseeteet Aiemmat seivitykset 
Pysäkki- Ja ievähdysaiuesuunnitelmat Tietekniset suunnitelmat 
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TIETOJEN KOKOAMINEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Ilmatieteen laitoksen julkaisema kuukausikatsaus Suo-
men ilmastoon sisältää kaikkien sääasemien koko-
amat tiedot. Alueen tuuliolosuhteita ja muita ilmastoon 
liittyviä tietoja antavat Ilmatieteen laitoksen aluetoimis-
tot Vantaalla, Tampereella, Kuopiossa ja Rovanie-
mellä. 

Tiemestareilla ja paikallisilla asukkailla on kokemus-
pohjaista tietoa paikoista, joissa muodostuu sumua tai 
jäätä tai lumi kinostuu herkästi. 

Mikäli yieispiirteisissä ilmastoselvityksissä on tullut esille 
kriittisiä kohteita, joissa ilmastolliset tekijät muodosta-
vat ongelmia, voidaan teettää tarkempi ilmastoselvitys 
ja miettiä sen pohjalta toimenpiteitä haittojen minimoi-
miseksi. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Suunnitelmakartoille tulostetaan tiensu unnittelussa 
huomioon otettavia tekijöitä, esimerkiksi: 

- vallitseva tuulen suunta 
- tuulille alttiit alueet, tuulensolat 
- kylmän ilman painanteet 
- sumulle herkät alueet 
- todennäköiset lumen kinostumiskohdat 

Kuva 8. Aainusumua maantie Jia. 

TAUSTA-AINEISTOA 

- Ilmatieteen laitos: Tilastoja Suomen ilmastosta 1960-
1980 

- Ilmatieteen laitos: Suomen meteorologinen vuosi-
kirja 

- Ilmatieteen laitos: Kuukausikatsaus Suomen ilmas-
toon 

- ELOMAA, E. 1980: Ilmasto, Helsinki 
- Maanmittaushailitus, Suomen Maantieteelinen Seua 

1988: Suomen kartasto, vihko 131: Ilmasto, Maan-
mittaushailituksen karttapaino, Helsinki 
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3.1.4 Kasvililsuus 

Suomi on jaettu pohjois - eteläsuunnassa viiteen 
metsäkasvillisuusvyöhykeeseen lähinnä suurten limas-
toliisten erojen vuoksi: 1 hemiboreaalinen, II eteläbore-
aaiinen, iii keskiboreaalinen, IV pohjoisboreaallnen 
vyöhyke sekä V Tunturi-Lapin koivumetsät. 

Suomen maapinta-alasta on metsiä n. 70%. Puulajeja 
Suomessa on vähän. Metsistä runsaslajisimpia ja toi-
saalta lajistoltaan arimpia ovat lehdot. Kangasmaat 
jaetaan lehtomaisiin kankaisiin, tuoreisiin kankaisiin, 
kulvahkoihin kankaisiin, kuiviin kankaisiin ja karukko-
kankaisiin. Metsätyyppien määrittäminen ja nimeämi-
nen perustuu opaskasveihin ja kasvillisuuden yleisku-
vaan. Metsätyyppien rajat ovat kuitenkin liukuvia. 

Suo poikkeaa muista maaskosysteemeistä siinä, että 
sen kasviyhdyskunnat muodostavat itse kasvualus-
tansa, turpeen. Soiden päätyyppiryhmiä ovat korvat, 
rämeet, nevatja letot. Yksittäinen suo koostuu yleensä 
useista suotyypeistä. Rajaa metsän ja suon ja toisaalta 
suon ja avoveden välillä on vaikea määritellä. Soistu-
mista voi tapahtua kandeita eri suunnaita: metsä sois-
tuu tai avovesi umpeutuu. Prosessi voi kulkea myös 
päinvastaiseen suuntaan: metsän kuivuminen tai suon 
aliikoituminen. 

Kailioiden kasviyhdyskunnat ovat yleensä niukkalajisia 
ja heikosti kulutusta kestäviä. Avokaiiiot ovat metsäta-
louden kannalta jouto- tai kitumalta. Maisemallisesti ne 
sen sijaan ovat useimmiten arvokkaita kohteita. 

Kuva 4. Metsäkasvillisuusvyöhykkeet. 

Rantojen kasvillisuudella on suun ekologinen ja maise-
mallinen merkitys. Kasvillisuus on useimmiten rehevää, 
vaihtelevaa ja monipuolista. Veden korkeusvaihtelut 
vaikuttavat rantakasviilsuuden muotoutumiseen. 

Puolikuittuurikasvillisuus on vähenemässä maatalou- 
den tehokkuusvaatimusten myötä. Niityt ja ahot ovat 

TARVITTAVAT TIEDOT TIETOLÄHTEET 

TARVESELVITYS TARVESELVITYS 

Kasvillisuusalueet ja -tyypit Kuntien ja läänien ympärlstönsuoiutolmlstot 
Todennäkölset rlsklaiueet Mandolliset alueelliset kasvistoseivltykset 

- 	 määrä ja laatu Ilma- ja satelilittikuvat 
Perus-, maaperä- Ja kasvllllsuuskartat 

YLEISSULJNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 

Metsikön ikärakenne, kunto Maastokäynnit 
Peltokuviot, tuotantosuunta, viijavuus Metsälautakunnat, metsähall.hoitoaiueet, metsänhoitoyhdlstykset 
Puolikuittuurialueet (niltyt, ahot ym.) Metsätaloussuunnitelmat, limakuvat 
Suot Lääninhallituksen ympäristönsuojoiutoimisto 
Avokalliot Maatalouspilrit, maataiouskeskukset 
Pihat ja puistot Kartat, limakuvat, maastokäynnit, viheraluesuunnitelmat 
Rantakasvililsuus Maastokäynnit. ilmakuvat, valmiit seMtykset 
Pienvedet. lähtelkät Vesi- ja ympäristöpiirit 
Harvinaiset ja uhanalaiset kasvit Kuntien ympärlstönsuoJelutoimistot, biologian opettajat, harrastajat 

TIESUUNNITELMA TIESUUNNITELMA 

Tlealueella säilytettävä kasviilisuus Aiemmat selvitykset 
Sällytettävän kaavtillsuuden hoito Ja kunnostus Maastokäynnit 
lstutussuunnitelma 
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lähes hävinneet karjan laidunnuksen siirryttyä pelloille. 
Maatalousympäristössä niittymäinen lienvarsiympäiistä 
voisi olla luontevaa. Puistomainen tieympäristä sopii 
vanhaan kulttuurimaisemaan ja taajamiin. 

Kasvillisuuden kannalta tien tekeminen on lähes aina 
menetys, sillä tien alle jää kasvupinta-alaa. Lajisto 
saattaa kuitenkin lisääntyä kasvuolosuhteiden muuttu-
essa. 

Tien läheisyyteen jäävää kasvillisuutta voidaan val-
mentaa kestämään tulevia muutoksia ennen varsinais-
ta tien rakentamista. Harvennettaessa tien reunalle 
jäävää metsikkää vähitellen jäljelle jäävät puut eivät 
ole niin alttiita tuulen kaadoille kuin kerralla tehtävän 
aukkohakkuun reunapuut. 

Kasvillisuus sitoo jossain määrin ilman epäpuhtauksia 
ja liikenteen päästäjä. Tienpito puolestaan aiheuttaa 
kasvillisuusvaurioita. Pöly ja tiesuola heikentävät kas-
vua ja vahingoittavat lähialueen havupuiden neulasia. 
Lehtipuut kestävät pälyä ja muita ilmansaasteita havu- 
puita paremmin, koska lehdistä uusiutuu vuosittain. 

Melun kannalta kasvillisuuden vaikutus liittyy lähinnä 
viihtyisyyteen; kun melunlähdettä ei näy ja ympäristö 
on muuten viihtyisä, haittaa ei koota yhtä voimakkaa-
na. Siksi istutuksillo tulisi varata aina tilaa tieympäsistössä. 

Kasvillisuus toimii myös tuulensuojana ja kinostumis-
esteenä. 

Tieympärlstässä Istutusten suunnittelun lähtökohtana 
on ympäräivä kasvillisuus. 

TIETOJEN KOKOAM 1 NEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Kasvillisuuskartoltus tehdään hankkeen alkuvaihees-
sa pääasiassa peruskarttojen, ilmakuvien ja muun kir-
jallisen materiaalin avulla. Olemassa olevasta aineis-
tosta ja suojeluviranomaisilta tarkistetaan onko suun-
nittelualueella luonnonsuojelukohteita tai muuten uhan-
alaisia tai harvinaisia kasvoja tai kasviyhdyskuntia, 
joiden sijainti voisi vaikuttaa tien suuntaukseen. Esi-
merkiksi lehdot tulisi aina kiertää. Lääninhallitusten ja 
kuntien ympäristänsuojelutoimistoista ja seutukaava-
liitoista voi tiedustella alueella tehtyjä erillisiä kasvilli-
suusselvityksiä. 

Tarkemmat kasvillisuuskartoitukset vaativat riittävästi 
aikaa kasvukaudella, joten niiden suunnittelu aloite-
taan heti kun pääsuunnasta on päätetty tai tien paran-
tamishankkeessa tiedetään pääpiirteettäiset toimenpi-
teet. Piirin maisomanhoitaja tai ympäristövastaava or-
ganisoi kasvistoselvitykset. Kasvillisuudeltaan vaihte-
levassa tai arassa maastossa selvitysten tekijänä on 

alan asiantuntija. Selvitysten laajuus on otettava huo-
mioon suunnitteluaikataulussa. Maastotöiden jakami-
nen kandelle tai useammallekin kasvukaudelle voi olla 
tarpeen laajoissa, tarkkuutta vaativissa kohteissa. 

Havaintoja kasvillisuuden valmentamisesta ja istutet-
tavista alueista tehdään yleissuunnitelmavaiheessa, 
Metsän hoitopiirit neuvovat tarvittaessa maariomistajia 
metsiköiden valmentamisessa. Tarkat istutussuunn 
telmat laaditaan rakennussuunnitelmaan. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Kasvillisuustietoja käytetään apuna tien sijoittamises-
saja linjauksessa sekä maisema- ja taajamakuvaselvi-
tyksissä. 

Tarkasteltavat kasviyhdyskunnat voidaan jaotella esim. 
seuraavasti: metsät, suot, kalliokasvillisuus, rantakas-
villisuus, vesikasvillisuus, pellot, pihatja puistot, taaja-
mien joutomaat ja puolikulttuurikasvillisuus. Kasvilli-
suuskuviot rajataan suunnitelmakartoille. 

Piha- ja puistokasvillisuus kartoitetaan tiesuunnitelma- 
vaiheessa hankkeen valkutusalueella yksittäisten kasvien 
tarkkuudella: sijainti, laji, koko ja kunto. 

Rauhoitetut, uhanalaiset, haivinaiset tai muuten merki-
tykselliset kasvit ja kasviyhdyskunnat on pyrittävä 
säästämään. Tielinjauksen alle jäävien kasvien siirto-
mandollisuudesta voidaan neuvotella Helsingin yliopis-
ton yhteydessä olevan kasvimuseon kanssa. 

Erityiskohteista tehtävät tarkemmat selvilykset liitetään 
suunnitelmaselostuksoen. 

TAUSTA-AINEISTOA 

- Luonnonsuojelulaki (71/23) 
- Asetus eräiden kasvien rauhoittamisesta (402/83) 
• Laki suojametsistä.(1 96/22) 
- Komiteanmietintö 1985:43 Uhanalaisten eläinten ja kasvien suO- 

jelutoimikunnan mietintö, osa III Suomen uhanalaiset kaavit 1985 
• VNp soidensuojelun perusohjelmasta ja sen täydentämisestä 

(19.4.1979, 26.3.1981) 
• VNp kansallis- ja iuonnonpuistojen kehittämisohjelmasta, 

(24.2.1978). 
- Malsemansuojelun 	kehittämistoimikunnan 	mietintö. 

Ympäristöministertö, Ympärlstönsuojeiuosasto: komiteamietintö 
4/1985 

• Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö, Ympäristöministeriö, 
Ympärlstönsuojeluosasto: komiteamietintö 16/1988 

- Valtakunnallinen Iehtojensuojeluohjeima kartat, Ympäristöminis-
terlä, Ympäristönsuojeluosasto: sarja C 4.4/1989 

- Puiden ja pensaiden siirto ja suojelu tienrakentamisessa, TVH 
tieverkkotolmisto, TVH 731620, 1984 

- Suomen Luonnonsuojeluliltto, Suoaapinen, Sarja A No 2, 1980 
- Suomen luonnonsuojeluliitto, Metsäaapinen, Sarja A No 3, 1980 
- KAUJOLA R. 1973: Suomen Kasvimaantiede, Porvoo 
- Maanmlttaushaliltus, Suomen Maantieteelinen Seura 1986: Suo.. 

men kartasto, vihko 141 Kasviilusuus ja kasvisto, Maanmittaus- 
hallituksen karttapaino, Helsinki 
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3.1.5 Elälmistö 

Monipuolisen ja rikkaan eläimistön hyvinvointi edel-
lyttää eläinten elinympäristäjen ja liikkumisreittien säi-
lymistä. Eläimistän esiintymisalueet eivät yleensä ole 
aivan tarkkaan rajattavissa. Eläimet liikkuvat jatkuvasti 
vuodenaikojen mukaan ja saattavat vaihtaa elinpaik-
kaa vuodesta toiseen. 

Eläimistän kannalta tärkeitä alueita ovat: 

- laajat, luonnonmukaiset esiintymisalueet. 
- pesimäalueet, poikastuotantoalueet 
- kutualueet 
- soidinalueet 
- ruokailualueet 
- vaellusreitit 

Teiden rakentaminen pirstoo tuonnonympäristää voi-
makkaasti. Eri eläinlajit reagoivat ympäristössä tapah-
tuviin muutoksiin hyvin eri tavalla. Toiset eläinlajit 
sopeutuvat esimerkiksi tiemeluun, kun taas toiset kato-
avat hyvin pientenkirt ympäristömuutosten ja -häiriöi-
den takia alueelta. Tiellä oleva liikenne on jo sellaise-
naan uhkana eläimille. Uhanalaiset eläinlajit tai muuten 
vaaravyöhykkeessä olevat lajit muodostavat oman 
erityisesti huomioitavan ryhmänsä. 

Eläimiställe ovat tärkeitä yhtenäiset luonnonalueet sekä 
näitätoisiinsa yhdistävät eläinten käyttämät vaellusrei-
tit. Nämä tulee ottaa huomioon jo tien sijainnin ja 
suuntauksen suunnittelussa. Tärkeät eläimistän esiin-
tymisalueet on mandollisuuksien mukaan klerrettävä. 
Jos tie rikkoo eläinten vaellusreittejä, yhteyksien kat-
kaiseminen lisää eläinonnettomuuksia ja heikentää 
liikenneturvallisuutta. 

Varsinkin hirvieläinten kulkureitit kannattaa selvittää jo 
suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Hirvet muuttavat 
kulkureittejään liikenteen ja asutuksen lisääntyessä. 
Tiensuunnittelussa tulisi ennakoida kohdat, joissa tar-
vitaan hirvi- tai poroaitaa tai muunlaista suojausta. 

Eläinten liikkumisreitit ovat usein riista- ja luontoihmis-
ten tiedossa. Toisinaan taas kulkureitti huomataan 
vasta tien rakentamisen jälkeen, kun eläimiä jää run-
saasti auton alle. 

TARV1TAVAT TIEDOT TIETOLÄHTEET 

TARVESELVITYS TARVESELV1TYS 

Elälmistön kannalta tärkeät tai kriittiset alueet Kuntien ympärietönsuojeiutoimlstot 
- 	 eläimistän suojeluaiueet ja rauhoituskohteet Lääninhallltusten ympärlstönsuojelutoimistot 
- 	 uhanalaisten eläinten esiintymisaiueet Seutukaavaliltot 
- 	 laajat iuonnontiiaiset ja iuonnonmukaiset ympäristö- 

kokonalsuudet Valtakunnalliset suojeiuohjeimat 
- 	 tärkeät pesimä-. kutu- ja poikastuotantoalueet - 	 lintuveslen suojeiuohjeima 

- 	 kansailispuisto-oh leima 
Nisäkkälden vaeilus- ja kulkureitit - 	 rantojensuojeiuohjelma 

Nykyiset iuonnonsuojeIuaiueet (LH:n rauholtuspäätökset) 
Vesi- ja ympäristöpiirit 

- 	 pienves3.inventointi 
- 	 erityissuojelua vaativat vesistöt 

YLEISSUUNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 

Kriittisten kohteiden tarkemmat tiedot Rflstanhoitopiirit ja -yhdistykset 
- 	 ympäristöoiosuhteet Ornitoiogit 
- 	 eläinlajiston pääpiirteet Hlrviseurat, poropaliskunnat 
- 	 eläimistän häiriöaittius Kalastuspiirit ja kalastuskunnat 

Paikalliset luonnon harrastajat ja asiantuntijat 
Meluolosuhteet Hiiviseurat ja poropaliskunnat 

Erilliset eläimistön ilsäselvitykset 
Tarvittavat suojausjärjestelyt Tievaihtoehtojen meluselvitykset 

TIESIJUNNITELMA TIESUUNNITELMA 

Suojaustolmenpiteiden suunnittelu Ylelssuunnitelman ympäristövalkutusseMtys 
Suunniteltavat uudet kulkureitit 
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TIETOJEN KOKOAMINEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Tiedot kootaan paikalliselta väestältä, rauhoi-
tuspäätäksistä, valtakunnallisista suojeluohjelmista sekä 
mandollisista seudullisista ja alueellisista erityisselvi-
tyksistä. 

Yhteistyökumppaneita tiedon keruussa ovat kuntien ja 
lääninhallituksen ympäristönsuojelutoimistot, riistan-
hoitopiirit, riistanhoitoyhdistykset, hirviseurat ja lintu- 
miesten yhdistykset, kalastuspiirit ja kalastuskunnat 
sekä muut paikalliset luonnontuntijat. Pohjoisessa 
saadaan paliskunnilta tietoja porojen liikkumareiteistä. 

Eläinbiologia käytetään arvioimaan tiestä eläimistölle 
koituvia haittoja siinä tapauksissa, että tie tulee kulke-
maan läheltä tiedossa olevaa elälmistän suojelualuetta 
tai muuten tärkeätä aluetta tai kulkureittiä. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Eläimistön kannalta tärkeät ympäristät selvitetään 
samanaikaisesti kuin kasvisto ja maisemakuva. Rau-
hoituspäätöksissä ja suojeluohjelmissa esiintyvät alu-
eet sekä muut tärkeät eläimistän esiintymisalueet 
kerätään kartalle, jota täydennetään selvitystyön ede-
tessä. Tarvittaessa alueet luokitellaan merkittävyy-
tensä mukaan. 

Eläimistän esiintyminen ja tien linjauksen poikki kulke-
vat reitit tulostetaan kartalle, jossa näkyvät tutkittavat 
linjausvaihtoehdot. Tarpeen mukaan esitetään eläin-
ten kulkua estävät rakennelmat sekä mandolliset uudet 
ohjatut kulkureitit. Lyhyt kirjallinen luettelo ja selostus 
eri tekijöistä varmistaa tiedon säilymisen myöhempiä 
suunnitteluvaiheita varten. 

Koottujen tietojen ja tutkimustulosten perusteella tai 
asiantuntijoiden avustuksella arvioidaan tien ja liiken-
teen vaikutuksia eläimiställe eri suunnitelmavaihtoeh-
doissa. 

Kuva 5. Poroja tiellä pohjoisen poronhoitoalueella. 

TAUSTA-AINEISTOA 

- Luonnonsuojelulaki (71/23) 
- Asetus eräiden lintujen rauhoittamisesta (405/83) 
- VNp soidensuojelun perusohjelmasta ja sen täy-

dentämisestä (19.4.1979, 26.3.1981) 
- VNp kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjel-

masta, (24.2.1978). 
- VNp valtakunnallisesta lintuvesiensuojeluohjelmas-

ta, (3.6.1982) 
- Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikun- 

nan 	mietintö; osat 1-111 Ympäristömisteriö, 
Ympäristönsuojeluosasto: komiteamietintö 43/1985 

- MaanmittaushaHitus, Suomen Maantieteelinen Seura 
1986: Suomen kartasto, vihko 142 Eläimistä, Maan- 
mittaushallituksen karttapaino, Helsinki 
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3.1.6 Malsemarakenne Ja malsemakuva 

Maisemalla tarkoitetaan tässä yhteydessä ympäristäko-
konaisuutta, johon kuuluvat luonnonelementit, kulttuu-
rielementit sekä ympäristön rakennetut osat. Tietyn 
alueen tai seudun maa- ja kallioperä, ilmasto ja vesiolo-
suhteet, kasvillisuusja eläimistä sekä kulttuurielemen-
tit muodostavat dynaamisen kokonaisuuden, jota kut-
sutaan maisemarakenteeksi. 

Perinteiselle suomalaiselle maaseutumiljäälle on omi-
naista voimakas maasto-ja luontosidonnaisuus. Pellot 
sijoittuvat maiseman viljaviin kohtiin, asumukset ja 
kylät viljelysmaiden laidoille mieluiten lämpimille ja 
kuiville rinteille. Tiestö on hakeutunut helppokulkuisiin 
maastokohtiin. Teiden linjaukset noudattelevat maas-
ton muotoja ja rinteiden kaltevuuksia. 

Teollistumisen ja urbanisoltumisen myötä on luonnos-
ta ja maisemarakenteesta piittaamaton rakentaminen 
yleistynyt ja ympäristön luontosidonnainen rakenne 
kärsinyt. Pelkästään teknisiin tavoitteisiin perustuva 
rakentaminen heikentää ihmisen elinympäristän laa-
tua. Urbaaninkin miljöön rakentaminen voi pohjautua 
ympäräivään kulttuuriin ja maisemarakenteeseen. 

Eri maakunnhlle tyypilliset maankäyttä-ja kulttuurimuo-
dot perustuvat seudun luonnonolosuhteisiin ja niistä 
syntyvään maisemarakenteeseen. Tyypilliseltä ii-
meeltään vaihtelevia maisema-alueita maan eri osissa 
kuvataan maisemamaakunta-järjestelmällä (RAU-
TAMAKI-PAUNILA 1983). 

Näkymät erilaisiin maisematiloihin muodostavat mai-
semakuvan. Maisematilaa rajaavat monet maisema- 
elementit, kuten kuperat maastonmuodot, kallioseinämät, 
metsän reuna tai rakennusryhmä. 

Maisemakokonaisuus koostuu yleensä peräkkäisten 
ja sisäkkäisten maisematilojen verkostosta. Esimer-
kiksi viljelymaata rajaavat nousevat maaston muodot 
ja metsänreunat. Laajan maisematilan sisällä voi olla 
kylä tai yksittäinen pihapiiri suppeampine maisemati-
loineen. En maisemaelementtien kohtauspaikat ovat 
maiseman solmukohtia. 

Ympäristön rakentuneisuuden mukaan voidaan erot-
taa eri malsematyyppejä. Näitä ovat luonnontilainen 
maisema, luonnonmukainen maisema, viljelymaise-
ma, taajama- tai kaupunkimaisema. Hallitsevan mai-
semaelementin mukaan puhutaan esimerkiksi vesi-, 
tie-, pelto- tai metsämaisemasta. 

Uikuttaessa tietä pitkin avautuu katsojalle sarja vaihte-
levia maisematiloja: laajoja ja suppeita, avoimia ja 
suljettuja. Peräkkäisistä maisematiloista muodostuu 
tielle visuaalinen sisäinen rytmi, johon vaikuttavat mm. 
tien linjaus ja ajonopeus. 

Kasviyhdyskunnat ja kasvillisuuskuviot vaikuttavat 
voimakkaasti maisemarakenteeseen, maisematiloihin 
ja näkymiin. Kasvillisuus rytmittää tiejaksoja, parantaa 
optista ohjausta ja helpottaa orientoitumista tien ver-
koltiseen rakenteeseen. 

TARVJUAVAT TIEDOT TIETOLÄHTEET 

TARVESELV1TYS TARVESELV1TYS 

Malsemarakenne Maankäytön ja luonnonolojen seMtykset 
• 	luonnonelementit . 	kartat, lima- ja satelilittikuvat 

kulttuurielementit 
- 	rakennetut elementft Maisema-alue- ja malsemamaakuntajaotukset 

YLEISSUUNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 

Maiseman tyypit Malsemarakenneanalyysi 
Malsematilat - 	kartat, Ilmakuvat 
Näkäalat - 	maastokäynnit 
Maamerkit ja maiseman dominantit 
Maisemavaurloalueet 

TIESUUNNITELMA T1ESUUNNITELMA 

Tie malsematilan osana Malsema-analyysit 
- 	tien Ulttäminen lähimalsemaan - 	kartat, llmakuvat, maastokäynnit 
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3.1.8 MAISEMARAKENNE JA MAISEMAKUVA 

TIETOJEN KOKOAMINEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Kunnat ja seutukaavaliitot ovat laatineet maa-aineslain 
tarkoittamia maisemaseivityksiä harjualueilta, ja ne 
ovat saattaneet tehdä alueeltaan myös muita maise-
maselvityksiä, joita kannattaa hyädyntää työssä. 
Museovirasto ja seutukaavaliitot ovat inventoineet sekä 
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä että muita maisema- 
kokonaisuuksia. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Maisema-analyysissä selvitetään luonnonelementtien 
ja kulttuurielementtien kytkennät ja kehityksen aste. 
Maisemarakenne ohjaa maankäyttätapoja erityisesti 
maa- ja metsätalousalueiila, mutta myös taajama- ja 
kaupunkimaisema voi noudattaa maisemarakennetta. 
Maisema-analyysi perustuu luonnonolosuhteiden ja 
maankäytön selvityksiin. 

Tietojen perusteella muodostetaan suunnittelualueen 
tai seudun maisemarakenteesta kokonaisvaftainen kuva 
ja tehdään laaja-alainen kartta, joka havainnollistaa 
maiseman perusrakennetta. Maisema-analyysissä 
voidaan osoittaa mm. maisemaa hallitsevia elemet-
tejä, maiseman suuntautuneisuutta sekä erilaisille toi-
minnoille sopivia alueita. 

Kuva 6. Vanha maiseman muotoja seuralleva tie. 

Kartalla korostetaan malsemarakenteen tärkeimpiä 
elementtejä: 

- vesistät ja vedenjakajat 
- harjumuodostumat 
- kallioperän muodot, siirrokset, ruhjeet yms. 
- viljellyt jokilaaksot ja muut viljelysmaat 
- maamerkit ja näkäalapaikat 
- kulkureitit 
- perinteiset asuinpaikat 

Maisema-alue voidaan jakaa kartalla asumisen, vilje-
lyn, metsätalouden, palvelujen, työympäristön tai vir-
kistäytymisen (inhimillisten toimintojen) kannalta edul-
lisiin ja epäedullisiin alueisiin. 

Maisematila-analyysissä eritellään erilaiset maisema- 
tilat ja niiden tärkeimmät tekijät. Tien suunnittelussa 
mietitään tieltä avautuvia näkymiä peräkkäisiin maise-
matiloihin. Näistä muodostuu tien sisäisen rytmin pe-
rusta. Toisaalta tarkastellaan tien sijoittumistayksittäi-
sun maisematiloihun siten, että näkymät tiellä ympäristöön 
ja ympäristöstä tielle muodostuvat mandollisimman 
miellyttäviksi. 

Maisematila-analyysi tulostetaan suunnitelman kartta-
pohjille. Analyysiä voidaan havainnollistaa valokuvin ja 
perspektiivikuvin. 

Maisematila-analyysissä voidaan esittää mm: 

- maisematilan muoto ja rajat 
- raajaavan elementin tyyppi ja muoto 
- maiseman solmukohdat 
- näkymät ja näkäalat 
- maiseman kohokohdat ja yksityiskohdat 
- maisemavaurlot. 

TAUSTA-AINEISTOA 

- Maisemansuojelun kehittämistoimikunnan mietintö, 
Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto: ko-
miteamietintö 4/1985 

- ISAKKILA, L  1977: Perustietoa maisemaan vaikut-
tavista luonnontekijöistä, Otakustantamo 410, 1977. 

- RAUTAMAKI-PAUNIL.A t Maisemamaakunnat, 
maakunnallinen viheraluejärjestelmä, Otakustan-
tamo 821 B:1983. 

- Tie ja ympäristö, Vapaan maisemajakson tiet. TVH 
723429, Helsinki 1989 

- Silta ja ympäristö. TVH Sillansuunnittelutoimisto 
TVH 723443, Helsinki 1987 
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3.2.1. KMVOITUSTILANNE 

3.2. MAANKÄYTrÖ JA RAKENNETFU YMPÄRISTÖ 

3.2.1. Kaavoltustilanne 

Rakennuslaki määrittelee kolmiportaisen kaavajärjes-
telmämme; seutu- yleis- ja detaljikaavat. Detaljikaavo-
ja ovat asema-, rakennus- ja rantakaavat. Jäjestelmän 
lainmukainen toiminta-ajatus on laatia ensin ylemmäna-
seisia kaavoja, jotka ovat vuorostaan ohjeina alemma-
nasteisia kaavoja laadittaessa. Vasta detaljikaavat on 
tarkoitettu ohjaamaan taajaan rakentamista. 

Todellisuudessa kaavajärjestelmä on toiminut lähes 
päinvastaisessa järjestyksessä; useimmat taajamam-
me olivat asemakaavoitettuja ennen kuin ensimmäl-
nenkään seutukaava oli valmis. Nykyään meillä on 
vahvistettuja seutukaavoja jokseenkin kattavasti koko 
maassa. Vahvistamattomia, ohjeellisia yleiskaavoja on 
runsaasti, mutta vahvistetuja yleiskaavoja puuttuu vielä. 
Vahvistettuja detaljikaavoja taas on runsaasti. 

Todellisuudessa on lisäksi syntynyt joukko kaavamuo-
toja, jotka perustuvat paikallisiin tarpeisiin ja sijoittuvat 
tämän hierarkian välitasoille. Osa niistä on varsinaisia 
kaavoja oikeusvaikutuksineen ja osa kaavojen kaltai-
sia ohjeellisia asiakirjoja. Mm. muutamien kuntien ko-
koisille ongelma-alueille laaditaan supistettuja seudul-
lisia suunnitelmia, parin kolmen kunnan alueella harjoi-
tetaan yleiskaavayhteistyötä sekä tehdään yleiskaavo-
ja kunnan osiin (osayleiskaavat). Kaavarungot sijoittu-
vat yleiskaavan ja detaljikaavan väliin. Detaljikaavoi-
tusta taas tarkennetaan yksityiskohtaisilla korttelisuun-
nitelmilla tai rakennustapaohjeilla. 

Varsinaisen kaavajärjestelmän ulkopuolelle jäävä kun-
tasuunnittelu ja sen tuottama kuntasuunnitelma sisältävät 
monissa kunnissa vähintäänkin yleiskaavoltukseen 
verrattavan esityksen kunnan rakenteellisista kehitys- 
tavoitteista. Kaavajärjestelmään liittyy läheisesti myös 
kunnallinen rakennusjärjestys. Se toimii pääasiassa 
detaljikaava-alueiden ulkopuolella. Siihen voidaan 
nykyään liittää alueellisia, sanallisessa muodossa ole-
via rakentamisen ohjeita, jotka voivat olla samankin 
kunnan eri osissa hyvin erilaisia. 

liensuunnittelun ja kaavoitustyän tulisi tapahtua rin-
nakkain. Kaavajärjestelmä on teoriassa kohtalaisen 
samanmuotoinen tiensuunnitelun hierarkian kanssa. 
Tarveselvitys asettuu periaatteessa seutu- jayleiskaa-
vojen välimaille, yleissuunnitelmassa tyäskennellään 
osayleiskaavan ja detaljikaavojen tasolla ja tiesuunni-
telmassa detaljikaavan tai hieman yksityiskohtaisem-
maila tasolla. Periaatteessa kaavat antavat lähtökoh-
dat tiensuunnittelulle. Toisaalta ainakin tarveselvitys-
vaiheen pitäisi useimmiten johtaa myös yleiskaavoituk-
sen tarkistamiseen. Vastaavasti tulisi kaavojen uudis-
tamiseen liittyä rutiininomaisen yhteistyön tieviranomais-
ten kanssa näiden suunnitelmien tarkistamiseksi. 

TARVITTAVAT TIEDOT TIETOLÄHTEET 

TARVESELVITYS TARVESELVITYS 

Voimassa olevat kaavat Seutu-, yleis., asema- Ja rantakaavat 
Tekeillä olevat kaavat Kunnan viranomaiset, kaavakonsultit 

Muut maankäyttäsuunniteimat Kunta, kuntasuunnittelu 
Lääninhallituksen kaavoitus- Ja rakennustoimisto 

YLEISSI.JUNNITELMA YLEISSLJLJNNITELMA 

Kaavatilanne Kaavan laatua 
Vaikutus kaavahankkelsiin 
RakennusJärjestys 

TIESUUNNITELMA TIESLJUNNITELMA 

Kaavojen muuttamistarve Kunnan kaavaviranomal8et 
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3.2.1. KAAVOITUSTILANNE 

TIETOJEN KOKOAMINEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Kunnan tahto on kaavoissa ilmaistuna varsin hajallaan 
ja kaavat ovat hyvin eri-ikäisiä. Yli kymmenvuotiasta 
kaavaa on usein pidettävä vanhentuneena. Siksi tien- 
suunnittelijan on tärkeää ottaa yhteyttä kunnan kaava- 
toimen henkilöihin suunnitelmien alkuvaiheessa. He 
pystyvät usein kertomaan asiakirjoja paremmin sen, 
mikä osa kaavoista vastaa kunnan ajankohtaista tah-
toaja mitä kaavoja mandollisesti olisi ryhdyttävä tarkis-
tamaan tiehankkeen rinnalla. 

Kaavoitustiedot on parasta muutoinkin koota kunnan 
kaavaviranomaisten tai pienissä kunnissa kaavakon-
sultin kanssa yhteistyössä, sillä varsinaisiin virallisiin 
kaava-aslakirjoihin sisältymättömät seMtykset ovat usein 
tiensuunnittelun kannalta ainakin yhtä käyttäkelpoisia 
tietolähteitä kuin varsinaiseen kaavaan kuuluva mate-
riaali. 

Rakennuslaln mukainen 

SEUTUKAAVA 

1 YLEISKAAVA 

ASEMA-, RAKENNUS- JA RANTAKAAVA 

RAKENNUSJÄRJESTYS  

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Eii kaavatasojen kaavojen yhdistelmä on tarpeen saada 
tai tehdä, sillä varsinkin detaljikaavat on usein laadittu 
ja muutettu palasittain. Yhdistelmässä on hyvä esittää 
tiedot kaavojen lästä ja tekeillä olevien kaavojen käsit-
telyvaiheesta niiden sitovuusasteen toteamiseksi. 

On syytä muistaa, että toteutunut maankäyttä ja kaa-
vat ovat monesti kovin erilaisia. Siksi kaavat on syytä 
tulostaa samassa muodossa kuin maankäytön ku-
vauskin. 

Yksityiskohtaisiin kaavoihin liittyy usein kuvaus niiden 
laatimisajankohdan rakennetusta ympätistästä ja myös 
arvio kaavan toteutumisaikataulusta. Yleiskaavojen ja 
detaljikaavojen sekä rakentamistilanteen vertailun avulla 
voidaan jossain määiin päätellä kunnan aikomien 
kasvusuuntien nopeutta ja reaalisuutta. Joka tapauk-
sessa on aiheellista neuvotella asiasta kunnan edus-
tajien kanssa. 

Käytössä oleva pääpllrteln 

SEUTUKAAVA-VAIHESEUTUKAAVA 

KAUPUNKISEUDUN OSA-SEUTUKAAVA 

ASUTUSRAKENNUSSUUNNITELMA 

1 YLEISKAAVA-OSAYLEISKAAVA 

KAAVARUNKO 

DETALJIKAAVAT - ASEMA-, RAKENNUS- JA 
RANTAKAAVA 

KOR1TELISUUNNITELMA 

RAKENNUSJÄRJESTYS 
RAKENNUSTAPAOHJEET 

TAUSTA-AINEISTOA 

- Rakennuslaki ja -asetus muutoksineen (370/58, 
266/59) 

- Rakennustietokortisto SM-20273: Yleiskaavamer-
kinnät ja määräykset 

- Rakennustletokortisto SM-201 35: Asemakaa-
vamääräyksiä koskevat ohjeet 

- Rakennustietokortisto SM-20272: Asema- ja ra-
kennuskaavamerkinnät 

- Yleiskaavoituksen ja tien yleissuunnittelun kytkentä. 
TIEH:n selvityksiä 6/1991. TIEL 3200006 

- Rakennustietokortisto SM-20409: Kaavoitustilan- 
ne- ja rakentamistilannekartastoa koskevia ohjeita 

- Kaavoitusohjeita 2/1983, Maaseututaajamien 
ympänstäsuunnfttelu ja osayleiskaavoitus, SM/KROS 

- KORHONEN, AHTI: Lählympäristön suunnittelu, 
Espoo 1979 

- KOPRA - SALMI: Asukas ja asemakaava, Raken-
nuskfrja 1983 

- Yleiset tiet kaava-alueilla. TIEH Tiensuunnittelu 1991, 
TIEL (luonnos 24.5.1991) 
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3.2.2 Rakennuskanta 

Taajamien todeDinen maankäyttö ei yleensä vastaa 
kaavoissa esitettyä tavoitteellista maankäyttää. Erot 
voivat olla hyvinkin suuria. Poikkeusluparakentaminen 
on saattanut viedä toteutuneessa maan käytössä sekä 
tehokkuuden että käyttätarkoituksen eri suuntaan kuin 
kaavoissa on suunniteltu. On tarpeen laatia ajan tasalla 
oleva kuvaus suunnitteluajankohdan todellisesta 
maankäyttätilanteesta ja kaavojen toteutumisesta Pääja-
otuksena käytetään rakennusmaan ja muun taaja-
makäytössä olevan maan erottamista. Rakennusmaan 
käyttätarkoitukset voidaan määritellä kaavoissa käy-
tettyä suurpiirteisemmin, varsinkin kun todellisuus on 
usein monivivahtelsempi kuin kaavojen melko jäykkä 
käytän määrittelytapa. Käyttätavan määrittelyssä voi-
daan erotella julkinen ja yksityinen omistus. 

Maankäyttötavan kuvauksen rinnalla on tarkoituksen-
mukaista laatia rakennuskannan kuvaus, josta selviää, 
mitä maan pinnalle (tai sen alle) on rakennettu. Kaava-
pohjakartta tai sitä tarkempi tonttikartta muodostaa 
hyvän lähtökohdan tälle kuvaukselle. Tarkoituksena on 
saada aikaan suunnittelua varten luotettava arvio ra-
kennetun ympäristön kokonaisuuksista, rakennusryh-
mistä ja yksittäisistä rakennuksista. 

Joissakin kunnissa on valmiita rakennuskannan koko-
naisvaltaisia kuvauksia. Rakennuskannan kuvaukset 
ovat yleensä kuitenkin vain kulttuurihistoriallisesti täi1eIstä 
tai muuten merkittävistä rakennuksista. Yksityiskohtai-
nen kuvaus koko rakennuskannasta on työläs tehtävä, 
eikä sitä tiensuunnitteluhankkeiden puitteissa ole tar-
koituksenmukaistakaan tehdä muutoin kuin välittömästi 
tiehankeen vaikutuspiirissä olevien kiinteistöjen osalta. 
Sen sijaan rakennettuihin ympäristöihin on aihetta kiin-
nittää huomiota riittävän laajalti. 

Rakennettua ympäristöä voidaan kuvata suunnittelu- 
hierarkian mukaisesti tarkkenevalla lähestymistavalla. 
Tarveselvitystasolla etsitään ja kuvataan rakennettuja 
kokonaisuksia, esim. yhtenäisiä pientaloalueita. Yleis-
sunnitelmavaiheessa tarkastellaan rakennettuja kort-
teleita tai muita rakennusryhmiä ja suunniteltavan tien 
välittämässä vaikutuspiirissa olevia yksittäisiä raken-
nuksia. 

TARVITTAVAT TIEDOT TIETOLÄHTEET 

TARVESELVITYS TARVESELVITYS 

Rakennukset Ja rakennusryhmät haja-asutusalueelia Kartat, ilmakuvat, osoitekartat 
Kylät 
Taajamien yhtenäiset rakentamisalueet Perus- ja kaavapohJakartat, limakuvat 
Suojeilut rakennukset Ja rakennuaryhmät 

Seutukaavan suojeluosa 
Kunnan rakennusvaivonta Ja kaavoitustoimi 

YLEISSUUNITELMA YLEISSUUNNITELMA 

Rakennusten käyttötarkoitukset ja niiden kunto Kunnan rakennusvaivonta 
Väestörekisterin kilnteistöosa 
Maastokäynnit 	 - 

TIESUUNNITELMA TIESUUNNITELMA 

Rakennusten omistus Kunnan klinteistörekisteri 
Maanomistus 
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3.2.2 RAKENNUSKANTA 

TIETOJEN KOKOAM 1 N EN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Rakennuskantaa koskevat tiedot eivät läheskään aina 
ole rutilninomaisestl saatavissa kunnista, vaan niiden 
tuottaminen vaatii sekä kenttätyätä että asiakirjojen ja 
kunnan virkamiesten kanssa työskentelyä. 

Rakennuskantatiedot ovat numerollisina yhteenvetoi-
na yleensä kohtalaisesti ajan tasalla kuntien hallussa, 
mutta kuvallisessa muodossa nekin vaativat useimmi-
ten projektikohtaista työpanosta. Yksittäisten raken-
nusten käyttötaikoituksen ja asukasmäätien seMttämistä 
tarvitaan mm. meluselvitysten lähtämateriaaliksi. 

Kunnan virkamiehistä rakennuskannan tunteva, kauan 
kunnassa työskennellyt rakennustarkastaja, palotar-
kastaja, nuohooja tai muu rakennuksissa kiertämään 
joutuva henkilö voi olla hyvä tietolähde. Paikallisen 
rakonnuskulttuurin tutkimista saatetaan myös harras-
taa kansalaisopistoissa tai kotiseutuyhdistyksissä. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Rakennuskantatietojen esittämiseen kaavapohjakar- 
tat ovat tarkoituksenmukaisia. Mittakaavat voivat tällöin 
olla samoja kuin vastaavat suunnitelmamittakaavatkin. 

Rakonnuskantatiedot on hyvä koota sekä kartalle 
(hakemistona) että muihin kuvallis-sanallisiin muotoi-
hin yleis- tai tiesuunnitelmavaiheissa. Olemassa olevat 
kulttuurihistoriailiset rakennuskantaseMtykset on yleensä 
tehty kortistoiksi. Sitä mallia voidaan tiensuunnitelun 
yhteydessäkin käyttää soveltaen. Rakennuskantaa on 
hyvä joka tapauksessa valokuvata systemaattisesti, 
sekä maasta että matalalla ilmasta ilstok.Mna Riittävän 
matalalta, jopa alle 100 metrin korkeudesta kuvatut 
viistoilmakuvat ovat käyttökelpoinen lähde myös moniin 
muihin selvityksiin kuin rakennuskannan tutkimiseen. 

i ___ 

Kuva 8. Esimerkki kyläalueen maankäyttä- ja rakennuskantaseMtyksestä 

TAUSTA-AINEISTOA 

- Rakennuslaki ja -asetus muutoksineen (370/58, 
266/59) 

- Rakennustietokortisto YM-20597jaYM-20646: Ra-
kennussuojelulaki 

- Rakennustietokortisto OpM-20309: Muinaismuis-
tolaki 

- Rakennustietokortisto YM-207766: Ympäristön 
parantaminen kaavoja uudistamalla 

- KORHONEN, AHTI 1978: Maisema ja rakennettu 
ympäristö, Espoo 
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3.2.3 Maa- Ja metsätalous 

Suurin osa taajamien ulkopuolisista alueista on maa-ja 
metsätalousalueita: maatilojen talouskeskuksia, pelto-
ja, laidunmaita ja talousmetsiä. 

Teiden rakentaminen ei saa vaarantaa maatalouden ja 
muiden maaseutuelinkeinojen harjoittamista. Maatilo-
jen ja kylien sekä yhtenäisten viljelysmaiden pirstoutu-
mista tulee välttää. Maa- ja metsätalousalueilla tulee 
tilarakenne ja tuotantosuunnat ottaa huomioon tien 
linjausta valittaessa. Maa-ja metsätalousalueiden arvo 
määräytyy yleensä sen mukaan, kuinka hyvin alueet 
soveltuvat viljelytoimintaan. Tien sijoittamisessa ja 
suuntauksen suunnittelussa on säästettävä etenkin 
viljelyarvoltaan parhaita viljelysmaita. 

Tiehankkelila ja tiellikenteellä voi olla voimakas haltal-
unen vaikutus erityisviljelmiin sekä maa-ja metsätalou-
den ohella harjoltettavaan maaseudun yritystoimin-
taan: 

- puutarha- ja taimitarhatuotanto 
- turkistarhaus 
- kalastus 
- porotalous 
- maatilamatkailu 

Jos tie katkaisee kulun tilan pelloille ja laidunmaille, 
tulee välttämättömät kulkuyhteydet turvata käytettävien 

koneiden koko huomioon ottaen. On tärkeää huolehtia 
sekä esteettämistä yhteyksistä viljelysmaille että jous-
tavasta kulusta kylistä ja yksittäisiltä tiloilta yleiselle 
tieverkolle. 

Tiehankkeet vaikuttavat usein merkittävästi myös pel-
to- ja metsämaiden kuivatusjärjestelmiin. Nykyaikais-
ten vaatimusten mukaisen kuivatustilan turvaaminen 
viljelysmaille edellyttää useimmiten vesilain mukaista 
ojitustoimitusta, jossa suunnitellaan tarpeelliset valta- 
ojat tien alituksineen sekä salaojitusten korjaukset. 

Tiestä vähentää sekä peltojen että metsän kasvupinta-
alaa. Tielinjaa varten raivattava aukko rikkoo paikoitel-
len metsikköä suojaavaa reunavyöhykettä, jolloin ai-
emmin tiheässä kasvanut metsä tulee alttiiksi tuulen-
kaadoille. Toisaalta metsätaloudelle on hyötyä tien 
läheisyydestä puutavaran kuljetusten, lastauksen ja 
varastoinnin kannalta. 

Vauiioiden vähentämiseksi tielirijauksen varrelle jäävää 
puustoa tulisi voida valmentaa hyvissä ajoin ennen 
avoimen linjan hakkuuta. Hankkeista tiedottaminen 
auttaa metsänomistajia suunnittelemaan mandollisia 
harvennuksiaja taimikoiden istutuksia etukäteen, vaik-
ka linjauksen alle jäävästä metsästä tehtäisiin kaupat 
vasta tiesuunnitelman vahvistuttua. 

TARVITTAVAT TIEDOT TIETOLÄHTEET 

TARVESELV1TYS TARVESELV11YS 

Pelto- ja metsäkuviot Peruskartat, ilmakuvat 
• 	yhtenälset taI laajat peltoalueet 
- 	maatilojen talouskeskukset, asuntotilat Ja kylät 

YLEISSUUNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 

Tuotantosuunnat: Maaseutupllrlt ja maatalouskeskukset 
- 	karjatalous Kuntien maatalousviranomalset 
• 	peltoviljely Metsälautakunnat, metsänhoitoyhdistykset 
• 	metsätalous Maa- Ja metsätaloussuunnitelmat 
- 	puutarha- ja taimltarhaviljely 
- 	turkistarhaus Maanomistuskartat 
- 	porotalous, kalatalous yms. 

LäänIn elintarviketarkastajat 
Tllarakenne: 

- 	talouskeskusten ja tilusten koko Ja sijainti Maanomlstajat 
- 	maanomlstus 

Peltomalden hyvyysluokitus 
Mandolliset vlljelyrajoltukset 

Valkutusalueeiie jäävien metsiköiden tila ja kasvatusvalhe 

TIESUUNNITELMA T1ESUUNNITELMA 

Haitaillsten vaikutusten torjuntatolmenpiteltä edellyttävät kohteet YmpärlstövaikutusseMtys 
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3.2.3 MAA- JA METSÄTALOUS 

TIETOJEN KOKOAMINEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Pääpiirteittäiset tiedot laajoista maatalousalueista 
näkyvät peruskartoissa. Pelto- ja metsäalueet muuttu-
vat kuitenkin jatkuvasti, ja tarkistus on välttämätön 
yleissuunnitelmaa tehtäessä. Tilarakennetta selvi-
tettäessä kartoitetaan maatllojer talouskeskusten Ja 
kylien sijainti, tilojen rajat, tilusten sijoittuminen sekä 
yhteystarpeet tilan pelloille ja metsiin. 

Parhaiten ajan tasalla olevat tiedot tilarajoista Ja tilojen 
rekisterinumeroista saataneen läänin maanmittaus-
konttorista ja tilojen omistajatiedot kunnan verotoimis-
tosta tai tuomiokunnan arkistosta. Myös maaseutupii-
reillä ja maatalouslautakunnilla on tietoja maatiloista 
sekä niiden pelloista ja tuotantosuunnista. Metsälauta-
kunnilla on monille tiloille valmiit metsänhoitosuunnitel-
mat, mutta näiden tietojen käyttölupaa joudutaan ky-
symään metsänomistajilta. 

Maa- ja metsätalouden yhteystarpeista, maatalousliit-
tymistä, metsäautotelstä sekä puutavaran lastaus- Ja 
varastopaikoista on suurten hankkeiden yhteydessä 
syytä neuvotella maanomistajien, kunnan maatalous- 
sihteerin, maaseutupiirin, metsälautakunnan tai met-
sänhoitoyhdistyksen kanssa. 

Eilkoisviljelmien ja esim. turkistarhojen toimintaedeliy-
tysten selvittäminen kannattaa aloittaa tilakohtaisesti. 
Tällöin tilan pitkäaikaisia hankkeita voidaan suunnitella 
ajoissa oikeille alueille, ja tielle voidaan etsiä yhdessä 
vähiten haittaavaa linjausta. Lisäksi maataloussihtee-
riItä voidaan tarkistaa mandolliset tuotantorajoitukset 
tien vällttömässä läheisyydessä 

Kunnan viranomaisten ja maiden omistajien kanssa 
selvitetään myös alueen muut mandolliset maankäyttötar-
peet. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Suunnitelmakartoilla korostetaan yhtenäistä metsä-ja 
peltoalueita sekä kyliä ja yksittäisiä suuria maatiloja. 
Taz1semmassa suunnittelussa alueiden luonnetta, käyttöä 
ja laatuluokitustatäydennetään. Tiedot kootaan alueen 
viljavuudesta, viljelykasveista tai puulajeista ja kasva-
tusvaiheesta. 

Alueilla ja hankkeissa, joissa maa- ja metsätalouden 
yhteystarpeet ovat suunnittelun lähtökohtana ja tavoit-
teena, laaditaan luokituskartta esim. maan viljavuu-
den, tuotantosuunnan tai viljelyarvon mukaan. Viljely- 
arvoon vaikuttavat mm. viljavuus, maanparannustoi-
menpiteet (esim. salaojitus), tuotantosuunta ja -vaihe 
(esim. metsikön ikä), alueiden yhtenäisyys Ja saavutet-
tavuus sekä alueiden sopivuus viljelykäyttöön. 

Mikäli luokituksella on selvä vaikutus linjausratkaisui-
hin tai se selittää valittua ratkaisua, on se syytätulostaa 
suunnitelmaraportin osana. 

TAUSTA-AINEISTOA 

• Maaseutuelinkeinolaki (1295/90) 
- Maaseutuelinkeinoasetus (248/91) 
- Yksityismetsälakl (412/67) 
- Laki suojametsistä (196/22) 
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3.2.4 Virkistysalueet ja -reltit 

Virkistysalueilla tarkoitetaan puistoja ,urheilu- ja ulkoi-
lualueitaja -reittejä sekä retkeily-ja matkailualueita. UI-
kollureitit voivat kulkea virkistysalueen sisällä tai yh-
distää en alueita toisiinsa. Yleensä puistot ja ulkoilu-
maastot muodostavat rungon, johon esim. leikki- ja ur-
heilualueet liittyvät. 

Virkistysalueiden laajuus ja käyttö vaihtelevat hyvin 
paljon. Retkeily- ja ulkollualueet tarvitsevat tieyhteyk-
siä, sen sijaan aamialueita tai muita erikoisten luon-
nonelementtien arvoihin perustuvia alueita ei tule heI-
koa teillä. 

liellikenteen aiheuttama melu on haittana aktiivisessa 
käytössä olevilla virkistysalueilla. Lääkintöhallituksen 
ohjekirjeen mukaan virkistysalueiden läheisyydessä ei 
tulisi sallia toimintoja, joista aiheutuu päivällä yli 45 
dB:n tai yöllä yli 40 dB:n ekvivalentti melutaso virkistys- 
alueille. 

Teiden haitat korostuvat alueilla, joissa oleskellaan 
eniten, kuten leikkipuistoissa ja uimarannoilla. Esimer-
kiksi aluemenetysten merkitys nippuu alueen käytöstä 
Ja koosta. Yksittäisen virkistysalueen merkittävyyttä 
arvioitaessa ja alueita sekä reittejä luokiteltaessa kiin-
nitetään huomiota mm. käyttäjämääriin, virkistysalue-
verkoston tiheyteen sekä viranomaisten ja käyttäjien 
näkemyksiin. 

Tien suunnittelussa on otettava huomioon virkistysalu-
eiden saavutottavuus, lilttymät ja pysäköintialueet. HMn 
hoidetut tien levähdysalueet voivat palvella myös vir-
kistys käyttöä. 

Ulkoilureitin kulkiessa tielinjan poikki joudutaan sel-
vittämään ali- tai ylikulkumandollisuuksia. Uimaranto-
jen, leikkipuistojen tai urheilupalkkojen jäädessä tien 
taakse tarvitaan uusia kevyen liikenteen väyliä. Ulkoi-
lualuelta halkovat tiet ovat vapaan liikkumisen esteenä 
myös muualla kuin ohjatuilla relteillä. 

Rakennettaessa vesistöjen poikki tai rannoille tulee 
muistaa veneretkellyreltit ja vesistöjen vlrkistyskäyttö. 

TIETOJEN KOKOAM 1 NEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Kunta vastaa pääosin virkistysalueiden ja ulkoilureit-
tien suunnittelusta ja hoidosta. Poikkeuksen muodos-
tavat valtion omistamat alueet, joista vastaa valtion 
maan haltija. 

Jos suunniteltava tie muodostaa esteen vlrkistysreitille 
Ja ulkoiluyhteyksille, neuvotellaan kunnan virkistysalu-
eista vastaavien henkilöiden kanssa uuden yhteyden 
luomisesta. 4Juelsta vastaavia henkilöitä kunnissa ovat 
esimerkiksi liikuntasihteeri, ympäilstönsuojelusihteeri 

TARVITTAVAT TIEDOT TIETOLÄHTEET 

TARVESELVITYS TARVESELVITYS 

Käytössä olevat ja suunniteliut Erlastelset kaavat 
- 	vlrldstyealueet ja ulkollureltit Kuntien ja läänien Ilikuntapaikkasuunnitelmat 
- 	muut ulkollu- ja urhellualueet Matkallusuunnitelmat 

Kuntien matkallutolmistot 
Vlrkistysaluelden yhteystarpeet 

- 	alueen sisällä 
• 	alueiden välillä 
- 	yhteydet muille alueille (asuntoalueet, koulut Jne) 

YLEISSUUNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 

Hankkeen valkutusalueelle Jäävien virkietysalueiden käyttö Ja Kuntien lllkuntasihteerit 
tolmivuus Läänin Illkuntatolmen tarkastaja 
Toimenpiteitä taviteevat kohteet Ulkoilu- ja urheliujärjestöt 

Kuntien ympäristönsuojelutarkastajat 
Kuntien metsänholtajat ja puutarhurit 

TIESUUNNITELMA TIESUUNNITELMA 

Tien Ja liikenteen haltalllsten ympärlstövalkutusten YmpäristövalkutusseMtykset 
torjuntakeinot 

Uudet kevyen liikenteen väylät ja alI- tai ylikulut 
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metsänhoitaja ja puutarhurl. Tietojen hankinnassa ja 
tulkinnassa kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan 
matkailuasiamieheen tai vastaavaan, sekä tarkistaa 
kaavolttajalta onko suunnitteilla oleviin kaavoihin tu-
lossa tien linjauksen kohdalle virkistysalueita. Tarkem-
paa tietoa alueiden käytöstä voidaan hankkia myös 
paikallisilta urheiluseuroilta. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Tiedot puisto-, urheilu- ja virkistysalueista sekä ulkoilu-
reiteistä kootaan kartalle virkistysalueiden yhteystar-
peiden tarkastelua varten. 

Kohteiden tolminnallisessa luokituksessa ercetaan 
nykyinen ja suunniteltu käyttö. Tiedot merkitään kartal-
le esim. seuraavasti: 

Virkistysalueet: 
- oleskelupuisto 
- leikkipuisto 
- muu puistoalue 
- urheilualue 
- virkistysalue, aktiivisessa käytössä 
- muu virkistysalue 
- retkeily- ja matkailualue 

Ulkoilureitit: 
- ulkoilutie ja -reitti 
- retkeilyreitti 
- hiihtolatu 
- luontopolku 
- kuntopolku 

TAUSTA-AINEISTOA 

- Ulkollulaki (606/73) 
- Rakennusiaki (370/58) 
- Lääkintöhallituksen ohjekirje 21/87: Terveydenhoi-

tolain (469/65) ja -asetuksen (55/67) nojalla annetut 
melun terveydelliset ohjearvot sekä niiden mittaa-
mista ja meluun liittyvien asioiden käsittelyä koske-
vat ohjeet. 

- Urheilualuetutkimus, liikuntapaikkojen suunnitteluoh-
jeet, Opetusministeriö, Urheilu- ja nuoriso-osasto 
1981 

- Valtakunnallisesti merkittävät virkistysaluekokonai- 
suudet ja retkellyreitit Ympänstöministeriö (5/1983) 

- Seutukaavaliittojen virkistysalue- ja ulkoilurelttisuun- 
nitelmat. 

VALTION VIRKISTYS- PÄÄASIALUSEEN KAUPUNKIRAKENTEE- VAIKUTUSALUEESEEN KASVIUJSUUDEN 
ALUEKOMITEAN TOIMINTAAN PE- SEEN PERUSTUVA PERUSTUVA JAKO YLEISLUONTEESEEN 
KÄYrTÄMÄ JAKO RUSTUVA JAKO JAKO PERUSTUVA JAKO 

retkeiiyalue retkeilypuisto kaupungin keskus- seutupuisto sosiaalinen Iuonnonsuo- 
(ulkollualueet) puisto Jelualue (talousmetsä) 

ulkollualue ulkollupuisto kaupunglnoearyh- aluepuisto ulkoilumeteä 
mäpuisto 

ulkollupuisto kävelypulsto kaupunginosapuisto palkallispuisto puistometsä 

oleskelupuisto korttelipuisto lähipuisto rakennettu puisto 

Kuva 9. Virkistysaluelta voidaan ryhmitellä erilaisten lähtökohtien mukaan. 
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32.5 Suojelualueet Ja -kohteet 

Tärkeimpiä suojel ukohteita ovat kiinteät mui-
naisjäännökset, kulttuurihistoriallisesti merkittävät 
kohteet ja rakennushistorialliset suojelukohteet, luon-
nonsuojelukohteet, maisemalliset suojelu kohteet, 
pohjavesialueet sekä tiemuseokohteet. Pohjavesialu-
eiden suojelua käsitellään tarkemmin kohdassa 3.1.2. 

Suojelun piiriin valitut kohteet ovat lajissaan tyypillisiä, 
edustavia, harvinaisia tai uhanalaisia. Suojelupäätäksillä 
pyritään arvokkaita kohteita säästämään opetuksen ja 
tutkimuksen tarpeisiin sekä yleisemmin jälkipolvien 
tarpeisiin tai turvaamaan luonnon ja yhteiskunnan toi-
mintojen jatkuvuus. 

Suojelupäätös ja -määräykset on voitu säätää lailla tai 
jonkin viranomalsen määräyksellä esim. luonnonsuo-
jelulain tai vesilain perusteella. Suojelu voi perustua 
myös eriasteisiin kaavoihin. Usäksi on lähinnä suosi-
tusluonteisia valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia 
suojelusuunnitelmia ja -ohjelmia. 

Suojelumääräykset ja -suositukset voivat vaihdella 
täydellisestä rauhoittamisesta vain erikseen määritel- 

tyjen toimenpiteiden rajoittamiseen. Suojelukohteet ja 
-alueet rajoittavat vapaata tien sijoittamista ja suun-
tausta maastossa tai aiheuttavat erityisvaatimuksia 
tien teknisille rakenteille. Suojelusuunnitelmien toteu-
tumista on tuettava suojeluarvon sällyttävillä suunnitel-
maratkaisuilla. 

Tiedossaolevia kiinteitä muinaisjäännöksiä ja mui-
naisjäännösalueita on tällä hetkellä noin 14000. Ra-
kennussuojelupäätäksin suojeltuja kohteita on noin 
1200; lisäksi kaavoilla on suojeltu rakennuksia. 

Lakeihin, asetuksiin ja valtakunnallislin suojeluohjel-
mun perustuvat suojelualueet on tietä linjattaessa kier-
rettävä, mikäli niiden suojeluarvo asiantuntijoiden mukaan 
vaarantuu. Joskus suojeltavia rakennuksia voidaan 
purkaa ja siirtää muualle, kun museovirasto on ne 
hankkeen toteuttajan kustannuksella tutkinut. Kiintel-
den muinaisjäännästen tutkimiseen kuluva aika (1-2 
kesäkautta) on otettava huomioon hankkeen toteutus- 
aikataulussa. Muinaisjäännösselvitysten käynnistämi-
nen kuuluu tarveselvitysvaiheeseen, viimeistään kui-
tenkin yleissuunnitelmavaiheeseen. 

TIEDOT -_ TARV1TAVAT TIETOLÄHTEET 

TARVESELVITYS TARVESELV1TYS 

Klinteät muinaisjäännökset Museoviraston, kuntien Ja seutukaavallittojen Inventolnnit, seutu 
KulttuurIhIstorIallIsestI merkittävät kohteet kaavat 
Rakennussuojelukohteet 
Luonnonmulstomerkit Kansalllspulatojen esitteet 
Luonnonsuojelualueet 
Luonnonpuistot Valtakunnalliset suojeluohjelmat 
Kansailispuistot Seudulllset ja paikalliset suojelukohteet 
HarJujensuoJeluohjelmaan kuuluvat harlut 
Rantojensuojeluohjelmaan kuuluvat rannat Kuntien maa-aineslain mukaiset malsemaseMtykset 
SoldensuoJeluohjelmaan kuuluvat suot 
Untuvesien suojeluohjelmaan kuuluvat veslalueet ja kostelkot 
Lehtojen suojeluohjelmaan kuuluvat kohteet 
Malsemailiset suojelukohteet 
Lihanalaiset kasvit 
Uhanalalset eläimet 

YLEISSUUNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 

Tarkennetut tiedot suoJelukohtelsta MuseovIrasto 
Suoja-alueet Maakuntamuseot 

LH:n ympärlstönsuoJelutolmlstot 
LH:n kaavoltus- Ja rakennustolmistot 
Seutukaavalllttot 
Kuntien ympärlstönsuojelutoimlstot 
Kotlseutuyhdlstykset 

TIESUUNNITELMA TIESUUNNITELMA 

Suojelutolmenpiteet tien valkutuspllrlin Jääville suojelukohtellle AslantuntlJavlranomalset ja muut asiantuntijat 
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TIETOJEN KOKOAMINEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Suunnittelun aloitusvaiheessa selvitetään suojelukoh-
teet ja niiden suojelumääräykset hankkeen lähtätie-
doiksi. Myös eri suojelusuunnitelmat on otettava huo-
mioon, vaikka niillä ei olisikaan lain voimaa. 

Erilaisia suojelualueita ja -kohteita on luetteloitu mm. 
seutu- ja yleiskaavoissa sekä erilaisissa suojeluohjel-
missa. Suojelukohteita etsittäessä, paikannettaessa 
tai rajauksia täsmennettäessä ympäristösuunnittelijan 
kannattaa neuvotella suojelusta vastaavien viranomais-
ten kanssa: 

- museoviraston esihistorian- ja rakennushlstorian 
osastot 

- maakuntamuseot 
- LH:n ympäristänsuojelutoimistot 
- kuntien kaavoitus- ja rakennusvalvontatoimistot 
- kuntien ympäristönsuojelutoimistot 
- seutukaavaliitot 
- vesi- Ja ympäristöpiirit 

Kiiriteiden muinaisjäännösten ja kulttuurihistoriallisesti 
merkittävien kohteiden rauhoitusta säätelevät muinais-
muistolaki Ja rakennuslaki. Klinteiden muinaisjäännösten 
rauhoitusta valvoo museovirasto, kulttuurihistoriallises-
ti merkittävistä kohteista vastaavat lääninhallitus, 
museovirasto ja kunnan rakennuslautakunta. 

Ajan tasalla olevat tiedot kiinteistä muinaisjäännäksistä 
saadaan toistaiseksi vain museovirastosta. Maanmit-
taushallituksen kiinteistätietorekisterin suunnitelmaosaan 
ollaan myös sisällyttämässä keskeisiä osia valtakun-
nallisesta muinaisjäännös- ja rakennussuojelurekiste-
ristä. 

Mikäli tien suunnittelun edetessä jokin suojelukohde 
jää tien vaikutusalueelle, on aina otettava yhteys suo-
jelusta vastaavaan viranomaiseen ja sovittava tarkem-
mista selvityksistä ja erikoisasiantuntijoiden käyttämi-
sestä. Asiantuntija selvittää suojelukohteen sietoky-
vyn, tarvittavat suojaustoimenpiteet ja suojaetäisyydet 
tai mandollisuudet suojelupäätäksen purkamiseen. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Kunkin suojelukohteen osalta selvitetään suoje-
lupäätöksen määräävyys (lainvoimaisuus ja suosituk-
set). Samalla tarkistetaan suojelupäätäkseen sisältyvät 
määräykset ja ohjeet, joita on noudatettava. 

Suojelukohteet ja -alueet merkitään suunnitelman 
karttapohjille rajauksina ja pistemäisinä kohteina. Kohteet 
numeroidaan ja ne voidaan varustaa suojelun luonnet-
ta kuvaavalla kirjaintunnuksella. Suojelukohteet säily-
tetään suunnitelmakartoilla koko suunnittelutyön ajan. 
Jos suojelukohteita ei voida kiertää riittävän kaukaa, 
suunnitellaan yksittäisen kohteen tarkkuudellatekniset 
ratkaisut kohteen säilyttämiseksi. Suojelukohteen tar-
vitsema suojavyähyke voi olla huomattavasti itse alue-
varausta laajempi. 

Kohteista laaditaan luettelo, josta ilmenee 
- kohteen nimi, numero ja tunnus 
- suojelun kohde ja suojelu 
- suojeluviranomainen 
- perustelu ja liitteenä-suojelumääräykset 
- tarvittaessa tarkka kartta suojelukohteesta. 

TAUSTA-AINEISTOA 

- Luonnonsuojeluiakl (71/23) 
- Vesiiaki (264/61) muutoksineen 
- Laki rakennusten suoJeiusta (60/85) 
- Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/85) 
- Muinaismuistolaki (295/63) 
- VNp soidensuojelun perusohjeimasta ja sen täydentämisestä 

(19.4.1979, 26.3.1981) 
- VNp kansallis- Ja luonnonpuistojen kehlttämlsohJelmasta, 

(24.2.1978). 
- VNp valtakunnallisesta llntuvesiensuojeluohJelmasta, (8.6.1982) 
- Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekoko- 

nalsuudet. Sisäaslainministerlö, Kaavoltus- ja rakennusosasto: 
Tiedotuksia 3/1983. 

- VNp valtakunnallisesta harjujensuojeluohjeimasta (3.5.1984) 
• Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma, Ympärlstömlnisterlö, 

Ympäristön- Ja IuonnosuJeluosaston Julkaisu D:6, 1984 
- Maisemansuojeiun 	kehittämistoimikunnan 	mietintö, 

Ympäristöministerlö, Ympäristönsuojeluosasto: komiteamletintö 
4/1985 

- Uhanalaisten eläinten Ja kasvien suojeiutoimlkunnan mietintö; 
osat 1-111, Ympäristöminlsteriö, Ympäristönsuojeiuosasto: komite-
amietintö 43/1985 

- Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö, Ympäristömlnisterlö, 
Ympäristönsuojeiuosasto: komiteamietintö 16/1988 

- Valtakunnallinen iehtojensuoJeiuohJelma; kartat, Ympäristöminis-
teriä, Ympäristönsuojeluosasto: sarja C 44/1989 

- Rantojensuojeluohjeima (valtioneuvoston periaatepäätös 
20.12.1990) 
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3.2.6 Taajama- Ja kaupunkikuva 

TAAJAMAKUVA 

Taajamakuvalla tarkoitetaan taajaman visuaalista ja 
tilallista ominaislaatua, mikä muodostuu: 

- taajaman asemasta maisemarakenteessa 
- maiseman ominaispiirteistä 
- taajamarakenteen ominaispiirteistä 
- kulttuurihistorian luomista ominaispiirteistä. 

Taajamat ovat perinteisesti sijoittuneet liikenteellisiin ja 
maisemallisiin solmukohtiin. Taajamatie on usein 
taajamarakenteen keskeinen tekijä, koska taajamat 
ovat kasvaneet vähitellen taajaman läpi johtavan tien 
molemmin puolin. Taajama on saattanut kuitenkin kokea 
rakenteellisen muutoksen, mikäli keskustan ulkopuo-
lelle on rakennettu ohikulkutie. Tällöin uusi tie on myös 
vetänyt läheisyyteensä maankäyttöä ja perinteinen 
taajamakuva on saattanut menettää selkeytensä. 

Taajamakeskusta voi rakenteeltaan olla tiivis tai väljä, 
maaseutumainen tai kaupunkimainen. Se voi olla viih-
tyisä, tasapainoisesti kehittynyt tai jäsentymätön, as-
faltoidun liikennetilan valtaama ja epäviihtyisä. 

Taajamissa tiensuunnittelu on usein läpi kulkevan tien 
parantamista. Samanaikaisesti tulisi olla mandollisuus 
myös ympäristön parantamiseen. Siksi ympäristön 
säilytettävien ja kehitettävien alueiden on oltava yksi-
tyiskohtaisesti tiensuunnittelijan tiedossa. 

KAUPUNKIKUVA 

Uuden kadun tai tien rakentaminen tai vanhan sanee-
raaminen muuttaa kaupunkikuvaa. Muutostöissä vai-
kutetaan moneen kaupungin ominaispiirteeseen, ku-
ten historiallisiin ilmentymiin, viihtyisyyteen ja perusra-
kenteeseen. Jotta uuden rakenteen sovittamisessa 
voitaisiin hyödyntää kaupungin ominaispiirteitä ja välttaa
peruuttamattomien haittojen syntyminen, on syytä 
tarkastella kaupunkikuvaa monelta näkäkannalta. 

Kaupunkikuvalla tarkoitetaan kaupungin visuaalisia ja 
tilallisia ominaisuuksia. Kaupunkikuva koostuu useista 
sisäkkäisistä tiloista ja näkymistä: 

• kaupungin sijainti suurmaisemassa 
- kaukonäkymät kaupunkiin ja kaupungissa, erityiset 

näkäalat 
- suljetut rakennetut tilat 
- avoimet tai puoliavoimet puistoalueet 
- rakennusten ja kasvillisuuden rajaamat katu-, tori- 

ja korttelitilat 
- maamerkit ja muut tärkeät elementit 

Kaupunkikuvan laatu vaihtelee suuresti eri kaupun-
geissajakaupunginosissa. Eri aikakausina on kaupun-
kikuvalle ja -rakenteelle asetettu erilaisia vaatimuksia, 
jotka heijastuvat kaupungin tämänhetkiseen tilaan. 

TARVITTAVAT TIEDOT TIETOLÄHTEET 

TARVESELVVYS TARVESELVITYS 

Taajaman sijainti maisemarakenteessa Kartta-, Ilmakuva- ja maastotarkasteiut, valokuvaus 
Taajaman rakenne Historiankirjat, kaupunglnmuseo, kaavat eri aikakauellta 
Eri toimintojen sijoittuminen Kaavat 
Suojelukohteet Aiemmat selvitykset ja suunnitelmat 

YLEISSUUNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 

Detaijikaavan perusrakenteet YmpärlstöseMtykset 
Huomattavat kaupunkitiiat Tietekniset suunnitelmat 
• 	kadut, torit, aukiot, kentät jne. YmpäriatövalkutusseMtys 
Rakennukset Maastomittaukset 
- 	suojeltavat, säiiytettävät ja saneerattavat rakennukset 
- 	tietilaa rajaavat rakennukset 
- 	liikkeet ja niiden edustilat 
- 	merkittävät rakennukset 
• 	rakennusten suhde tien tasoon 
Rakenteet 
Kasvillisuus 
Tärkeät kaupunkinäkymät 
Topografla 

TIESUUNNITELMA TIESUUNNITELMA 

Taajamakuvan viimeisteiy Suunnitelmat, selvitykset 



Ympäristötiedot Ja tletol&hteet 
	

35 
3.2.6 TAAJAMA- JA KAUPUNKIKUVA 

Yleensä kaupunkirakenteesta aiheutuu tiensuunnitte-
lulle rajoituksia ja pakkopisteitä, tien tulee mukautua tai 
alistua kaupunkirakenteeseen. Toisaalta suunnitelta-
vasta tiestä voi myös kehittyä kaupunkirakennetta vah-
vistavaja eheyttävä elementti, kun tien suunnittelussa 
onnistutaan hyvin. 

TIETOJEN KOKOAMINEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Taajamarakenrie ja -kuva on anaJysoitavissa esimerkiksi 
"TAAJAMATIET'-ohjeen mukaisesti taajaman osia 
tarkastelemalla. Maastokäynnit, valokuvat ja taajaman 
historiasta tai kehityksestä kertovat julkaisut auttavat 
analyysien laatimista. 

Maisema- tai ympäristäsuunnittelija kokoaa tiedot 
kaupunkirakenteesta ja -kuvasta. Tiedot muokataan 
tiensuunnittelun taipeisiin. Kaupunkikuvaa seMtettäessä 
kannattaa käyttää apuna kaupungin kaavoittajia, kau-
pungin museota yms. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TLJLOSTUS 

Kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan analyysillä py-
ritään löytämään ja kuvaamaan ne kaupungin yleispiir-
teet ja erityiskohteet, jotka ovat lähtökohtana, kun uutta 
tietä sijoitetaan kaupunkiympäristään. 

Kaupunkirakenteesta kertova tieto on muodoltaan ja 
tarkkuudeltaan varsin vaihtelevaa. Koko rakennetulta 
alueelta kerätään yleispiirteiset tiedot, joita tarkenne-
taan suunnittelualueen vaikutuspiirissä. Erilaiset kar-
tat, selvitykset, artikkelit ja kuvat voidaan kopioida tai 
kuvata helposti käsiteltävän tietokortiston muotoon. 
Hankkeen suunnittelun kannalta oleelliset tiedot kirja-
taan inventointikartoille, joiden mittakaava voi vaihdel-
la. 

Laaditaan kartalle kaupunkikuva-analyysi ja toimenpi-
detarpeet: 

- suojeltavat ja arvokkaat kohteet 
- viheralueet, merkittävä puusto 
- merkittävät rajat, rajausten puutteet 
- mittakaavallisesti epäsuhtaiset rakennukset 
- korjaamista kaipaavat julkisivut 
- merkittävät maamerkit 
- säilytettävät näkymät 
- parannettavat näkymät 

Kaupunkirakenteen yksinkertainen kuva voidaan 
sisällyttää tien suunnitelma-asiakitioihin suunnittelun 
lähtökohtia selvittävään osaan. 

__% 

I . 	 - 
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Kuva 10. Taajamakuvan muutoksia voidaan tarkastel- 
la piirretty/en havainnekuvien avulla (Branzell 1989). 

TAUSTA-AINEISTOA 

- Sisäasiainministeriä, Kaavoitus- ja rakennusosas-
to: Ympäristön parantaminen kaavoja uudistamalla 
(Kaavoitusohjeita 1/1981) 

- Kävelykatutyäryhmän mietintö, komiteamietintä 
1984:56 

- Taajamatiet, liikenneväylien ja tieympäiistön suun-
nittelu, TVH/Sts 1984, TVH 722326 

- KEKKONENA.,KUKKONENH. 1991:Taajamaku-
va, Suomen Kunnallisliitto, Helsinki 

- Pääväylät kaupunkialueella (TIEH kehittämiskes-
kus, luonnos 11.1.1991) 
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3.2.7 Taajamien maankäytön kehityssuunnat 

Taajamalla ja sen tieverkolla on erottamaton riippu-
vuus toisistaan. Tieverkon parantaminen, joko uusien 
väylien muodossa tai entisiä kohentamalla, on yleensä 
eräs niistä kynnystekijöistä, jotka saavat taajamakas-
vun liikkeelle seuduilla, joilla on ennestään luontaista 
kasvupotentiaalia. Siten tiensuunnittelu ei ole luonteel-
taan pelkästään sopeutumista kaavoihin tai niiden to-
teuttamista, vaan se on myös taajaman kasvuun ja 
kasvun suuntautumiseen vaikuttavaa toimintaa. 

Kuva kunnan taajamien kasvua ja kehittämistä koske-
vistatavoitteistatulisi näkyä kuntasuunnitelmasta, joka 
sisältää kunnan maankäyttään ja elinkeinopolitiikkaan 
liittyviä tavoitteita. Sen sisältä ja laajuus tosin vaihtele-
vat hyvin suuresti kunnasta toiseen. Kuntasuunnitel-
man seuraavalle viiden vuoden ajanjaksolle tähtäävä 
toteuttamisosa on realislisemmalla tasolla kuin pidemmän 
tähtäyksen suuntaviivoja antava tavoiteosa. Tavoiteo-
saa on puolestaan luettava rinnan yleiskaavojen kans-
sa. 

Taajamien sisäinen rakenne muuttuu tieverkon kehit-
tyessä. Suurin vaikutus taajaman kasvuun on tiever-
kossa tapahtuvilla painopisteiden muutoksilla. Uiken-
neväylät vetävät puoleensa erilaisia taajamatoiminto-
ja. Osa totutuista keskustatoiminnoista hakeutuu ulos 
ydinkeskustolsta taajamien sisääntulo- tai ohitusteiden 
varsille, useimmiten liittymien läheisyyteen. Uittymien 
siirtyminen entisiltä paikoiltaan uusiin saattaa muuttaa 
mm. taajaman keskustan paikkaa tekemällä uudet 
kohdat liiketoimirinari kannalta mielenkiintoisiksi. 

Tiayhteyksien nopeutuminen keskustoihin tai muihin 
taajamien osiin tekee uudet alueet kiinnostaviksi asuin- 
paikoiksi, mikä vuorostaan suuntaa taajaman kasvua 
näille alueille ja samalla vähentää kasvua jossain toi-
saalla. Helpommat yhteydet mandollistavat myös 
asumisen pelinteisten taajama-alueiden ulkopuolella 
maaseutuympäristäissä, kuten rannoilla ja kauniideri 
maisemien äärellä. Tässä kehityksessä uusilla väylillä 
ja niiden liittymisellä olevaan tieverkkoon on tärkeä 
osuus. 

Tiensuunnittelussa voidaan - ja pitääkin - nojautua ole-
massaoleviin suunnitelmiin ja kunnan kehitystavoittei-
sun. Samalla tulee kuitenkin olla valmis arvioimaan 
tiesuunnitelmien vaikutuksia kunnan suunnitelmiin, ja 
tarvittaessa tekemään kunnallisten suunnitelmien tar-
kistuskierroksia yhdessä tiesuunnittelun kanssa, Lisäksi 
on huomattava, että kunnalliset tavoitteet ovat aikaan 
sidottuja ja vanhenevat aikanaan. Myös tavoitteiden 
ikääntyminen saattaa olla riittävä aihe niiden uudel-
leenarviointeihin yhtä aikaa tiesuunnitelmien kanssa. 

Virallisten suunnitelmien lisäksi tulisi huomiota kiin- 
nittää myös kansalaismielipiteisiin eri kasvusuunnista. 

Naapurikuntien, seutu- ja läänintason käsitykset saat-
tavat myös poiketa kunnan kannanotoista. Kaikki nämä 
toiveet tulisi voida sovittaa yhteen ja laatia suunnitel-
mat mandollisimman monia hyödyntäviksi. 

TARV1TrAVAT TIEDOT TIETOLÄHTEET 

TARVESELVITYS TARVESELVITYS 

Kaavoitustilanne, maankäyttötilanne Kartat, ilmakuvat 
Ennusteet, arviot Ja tavoitteet asumisesta, etlnkeinotolminnastaja Kunnailispoliltikot. kunnan virkamiehet, elinkeinonhaiJoit- 
väestänkehityksestä tajat. asukkaat, yhdistykset 
Kaavojen toteutumisaikataulu 

Kuntasuunnitelma 
Kaavoitussopimukset 

YLEISSUUNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 

Ulttyminen muuhun tieverkkoon Tieverkkosuunniteimat 
Kaavojen uudistamishankkeet Yleiskaava 

TIESUUNNITELMA TIESUUNNITELMA 

Ulttymätarpeet ja -jäjesteiyt Kunnan kaavaviranomaiset 
Pysäköintitarpeet Asukkaat, eiinkeinonharjoittajat 



YmprIetötIedot Ja tietolähteet 
	 37 

3.2.7 TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN KEHITYSSUUNNAT 

TIETOJEN KOKOAMINEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Maankäytän tietojen kokoaminen on tapauskohtaista. 
Maankäyttää koskevat pyrkimykset ja tavoitteet ovat 
monesti piilossa muiden suunnitelmien sisällä, tai sit-
ten ne ovat lausumattomia pyrkimyksiä kunnaUipoliitik-
kojen tai virkamiesten mielissä tai elinkeinonharjoltta-
jien kehitysarvioissa ja maaspekulanttien toiveissa. 
Siksi niiden selville saaminen vaatii pääasiassa haas-
tattelutyätä. 

1929 
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TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Erilaiset suunitelmat, toiveet ja odotukset kootaan suun-
nitelma- tai kaavakartoille. Hankkeen oletettuja vaiku-
tuksia verrataan vallitsevaan tilanteeseen ja laadittui-
hin suunnitelmiin. Tarkkojen vaikutusarvioiden laatimi-
nen edellyttää yleensä erillisen selvityksen laatimista. 

Taajamien maankäytän kehitysmandollisuuksien tar-
kastelu liittyy selvimmin hankkeen tarveselvitysvaihee-
seen. Maankäytän kehitysnäkymillä tulee väyläkäytäviä 
muodostettaessa ja vertaillessa olla keskeinen sija. 
Maankäytän kehitysmandollisuudet on hahmotettava 
myäs 0-vaihtoehtojen osalta. 

TAUSTA-AINEISTOA 

- KANERVA K. 1989: Uikenneverkon vaikutus yh-
dyskuntaan. Espoo, Neste Oy 

- LAHTI P. ja muut 1989: Suurten liikennejärjestely-
jen yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset, kolme esi-
merkkiä, VTT:n Tiedotteita 1023 

- VIRTANEN, P.: Kaupunkien maapolitiikka. Kau-
punkiliitto C:21, 1976 

- Uikenneverkoston ja yhdyskuntien kehitys Vaasan 
läänissä. Vaasa 1989. Länsi-Suomen taloudellinen 
tutkimuslaitos, Vaasan korkeakoulu, n:o 22 
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Kuva 10. Kaaviosarja tien vaikutuksista taajaman 
kasvusuuntlln. 
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3.3 TIENPIDON JA LIIKENTEEN AIHEUTTAMIA YMPÄRISTÖÄ KUORMITTAVIA 
TEKIJÖITÄ 

3.3.1 Pakokaasupäästöt 

Pakokaasut sisältävät runsaasti typpeä, vesihäyryä ja 
hiilidioksidia. Pakokaasujen sisältämistä ympäriställe 
haitallisista aineista ovat merkittävimmät hiilimonoksidi 
eli häkä (CO), typen oksidit (NO),  hiilivedyt (HC) sekä 
erilaiset hiukkaset. Hiukkasissa on nokea, hiilivetyjä, 
rikkiä, lyijyä ja muita metalleja. Hiilidioksidipäästät vai-
kuttavat kasvihuoneilmiään. 

Hiilimonoksidia eli häkää (CO) syntyy polttonesteen 
epätäydellisen palamisen seurauksena. Häkä vaikut-
taa ennen kaikkea veren hemoglobiiniin ja sitä kautta 
muun muassa sydämen toimintaan. Hiilimonoksidi 
muuttuu ilmakehässä hiilidioksidiksi. Katalysaattorit 
muuntavat suurimman osan pakokaasujen hiilimonok-
sidista hiilidioksidiksi. 

Monenlaisia hiilivetyjä (HC) tulee sekä polttoaineen 
epätäydellisen palamlsen seurauksena että haihtumal-
la suoraan polttonesteestä. Hiilivedyistä haitallisimpia 
ovat polyaromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet, jois-
ta monet aiheuttavat mm. syäpää. Hiilivetyjen hajut 
vähentävät viihtyisyyttä. 

Pakokaasut sisältävät typpimonoksidia (NO), jonka 
katalysaattori muuttaa typpikaasuksi (N2). Typpimo-
noksidi muuntuu Omassa typpidioksidiksi, joka aiheut-
taa herigitysteiden ärsytystä. Typen oksidit (NO)  voi-
vat muodostaa auringon valon vaikutuksesta yhdessä 
hiilivetyjen kanssa otsonia (03). Otsoni on haitallista 
kasvillisuudelle ja ihmisten hengityseHmille. 

Rikkldioksidin (S02) kokonaistuotannosta on liikenteen 
osuus vain 1 - 2 %. Rikkidioksidi muodostaa yhdessä 
typen oksidien kanssa hapanta laskeumaa. 

Pälyä syntyy sekä pakokaasuista että tien pinnasta ja 
sen vierestä irtoavasta aineksesta. Uikenne nostattaa 
Ilmaan noin kymmenkertaisen määrän pälyä pakokaa-
supäästäihin verrattuna. 

Autoliikenne lisää merkittävästi ilman pilaantumista 
kaupunkien keskustoissa. Pakokaasut aiheuttavat sekä 
matalan päästäkorkeuden että liikenneympäristässä 
usein vallitsevien huonojen ilman sekoittumismandolli- 

TARVITTAVAT TIEDOT TIETOL.ÄHTEET 

TARVESELVIT?S TARVESELV11YS 

Tiedot liikenteestä ja sen päästöistä Ulkenneselvitykset 
- 	lilkennemäärät (nykytilanne, ennuste) 
- 	raskaiden ajoneuvojen osuus Lääninhailitusten ympärlstönsuojeIuohjeimat ja päästöreklsteiit 
- 	nopeusrajoltukset 
- 	katalysaattorlautojen osuus suunnitteluajankohtana Päästöjen laskentamallit 

Tiedot alueen muista päästölähteistä 

YLEISSUUNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 

Ilmansaasteiden päästöt ja pitolsuudet Ulkennetekniset suunnitelmat 
• 	Ilikennetiedot 
- 	tien polkkilelkkaukset mandollisista ongelmakohdista Kuntien ympäristön tilan raportit, ympärlstönsuojeluohjelmat ja II 

maniaadun selvitykset 
Tiedot ilmanlaadusta alueella 

- 	muut päästölähteet MaankäyttöseMtykset 
• 	Ilmanlaatuselvitykset alueelta - 	asukasmäärät 
- 	kasvililsuuden kunto 

Päästöjen ja pitoisuuksien laskentamallit 
Epäpuhtauksille arat tolmlnnot 

- 	Nykyinen Ja suunniteltu maankäyttö Luonnonolosuhteiden seMtykset 
- 	koulut 
- 	pälväkodit 
- 	saIraalat 
- 	vanhainkodit Ja muut hoitolaltokset 

TIESUUNNITELMA TIESUUNNITELMA 

Kevyen liikenteen väylät, pysäkit ja levähdyspaikat Pitolsuus- ja tuulitiedot 

Toimenpiteet_haittojenvähentämiseksi _____________________________________________________ 
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suuksien takia päästämääriin nähden huomattavan 
korkeita pitoisuuksia. Taajamissa liikkuvat ihmiset al-
tistuvat lähes hengityskorkeudelta ilmaan pääseville 
epäpuhtauksille. Liikenteen saastuttavaa merkitystä 
lisäävät vielä tienpinnasta irtoavat hiukkaset. 

Tieverkkosuunnitelman ja tarveseMtyksen yhteydessä 
tarkastellaan eri vaihtoehtojen aiheuttamia koko-
naispäästömäänä ja päästäjen muutoksia. Päästälas-
kelmat tehdään hiilimonoksidista, hiilivedyistä, typen 
oksideista ja hiilidioksidista. Tarvittaessa selvitetään 
myös lyijy-ja hiukkaspäästät. Suunnittelun yhteydessä 
kartoitetaan karkeasti saastepitoisuuksien ongelma- 
kohteet. 

Yleissuunnitelmavaiheessa tarkennetaan päästäarvio-
ita ja arvioidaan pakokaasujen aiheuttamat typen oksi-
dien ja hiilimonoksidin pitoisuudet tien läheisyydessä. 
Tien linjaus vaikuttaa päästäjon leviämiseen ja mah-
dollisuuksiin vähentää päästäjen aiheuttamia haittoja. 
Yleissuunnitelman yhteydessä arvioidaan tarvittavat 
suojavyöhykkeet ja toimenpiteet liikenteen päästöjen 
haittavaikutusten vähentämiseksi. 

Tiesuunnitelmassa voidaan maastonmuotoilujen, kas-
villisuuden ja meluseinlen avulla vaikuttaa epäpuh-
tauspitoisuuksiin tien läheisyydessä. Kevyen liiken-
teen väylät ja joukkoliikenteen pysäkit tulisi sijoittaa 
siten, että tieliikenteen päästäjen aiheuttama kuormi-
tus olisi mandollisimman pieni. 

TIETOJEN KOKOAMINEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Ilmasto-olosuhteista ja ilmansaastelähteistä saa tieto-
ja mm. Ilmatieteen laitokselta sekä läänien ja kuntien 
ympäristänsuojelutoimistoista. llmansuojeluilmoitusten 
tiedot on saatavissa myös vesi- ja ympäristähallituksen 
päästä- ja ilmanlaaturekistereistä. 

Tiedot liikenteen päästäille aroista kohteista kootaan 
aiemmin tehtyjen maankäytön ja luontoseMtysten avul-
la. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Tieliikenteen päästät lasketaan liikennesuoritteen ja 
päästäkertoimien avulla joko tietokonesovellutusta 
käyttäen tai käsin. Tielaitos on kehittänyt KEHAR-
laskentaohjelman Suomen päätieverkostolle. KEHAR-
ohjelmistoon sisältyy päästöjen laskentatieverkossaja 
eri väyläosuuksilla. Alueellisten päästäjen kunta- ja 
läänikohtaiseen laskentaan voidaan käyttää VTT:n LII-
SA-tietojärjestelmää. 

Katutilojen hiilimonoksidi- ja typpidioksidipitoisuuksien 
arviointiin on kehitetty Pohjoismainen ilman epäpuh-
tauspitoisuuksien Iaskentamalli. Väylille, joiden nopeus- 
taso on yli 70 km/h sovelletaan maantiemallia. 

Ympäristäselvityksessä raportoidaan tiehankkeen 
kokonaispäästät eri vaihtoehdoissa ja päästämäärissä 
tapahtuvat muutokset verrattuna nollavaihtoehtoon. 
Laskentamallilla saatuja pitoisuuksia verrataan val-
tioneuvoston antamiin ohjearvoihin. Eri väylävaihtoeh-
doissa lasketut pitoisuudet tien välittämässä läheisyy-
dessä on hyvä esittää suunnitelmakartalla. Siinä osoi-
tetaan kohdat ja alueet, joilla arvioidaan ilman epäpuh-
tauksien ohjearvojen ylittyvän. Kriittisillä alueilla mer-
kitään myös ilman epäpuhtauksille arattoiminnot kuten 
koulut, lastentarhat, sairaalat, vanhainkodit, asunto-
alueet sekä ulkoilu-, urheilu- ja virkistysalueet. 

TAUSTA-AINEISTOA 

- Ilmansuojelulaki ja -asetus (67/82, 716/82) 
- VNp ilman laatua koskevista ohjeista (537/84) 
- Ohje ilman laadun mittaamisesta, Ympäristäminis- 

teriä, Sarja B 7/1986 
- Ohjeet Ilmanlaadun seurannasta, Ympäristämlnis-

teriä, Sarja B 15/1989 
- Kehar 2.0 Käyttäjän käsikirja. TIEL 703603. Helsin-

ki 1990 
- Tieliikenteen pakokaasupäästöt. Perustietoja. Las- 

kentamenetelmät. TIEL 703611 Helsinki 1990 
- Kuntien tielilkenteen pakokaasupäästöt. Tietojärjes-

telmä LIISA:n laskentatulosteet. VTT Tie- ja liiken-
nelaboratorio, Tutkimusselostus 762. Espoo 1990 

- ilellikenteen pakokaasupäästät. Ennustava tie-
tojärjestelmä LIISA II. VTT Tie- ja Ilikennelaborato-
rio, Tutkimusselostus 826. Espoo 1990 

- Kauppi ja muut 1990: Happamoituminen Suomes-
sa. HAPROn loppuraportti. Ympäristöministeriä, 
Ympäristänsuojeluosasto, Sarja A 89 1990 

- Ilmansuojelu Suomessa. Ympäristäministeriä, 
Ympäristänsuojeluosasto. Esite 14 1989 

- Kulmala A. ja muut 1990: Tausta-asemien ilman- 
laatu Suomessa 1980- 1986. Ilmansuojelun julkai-
suja. Ilmatieteen laitos. Helsinki 1990 

- Kangas L ja muut 1990: Eri päästälähteiden merki-
tys päästäjen kehitysarvioissa, laskeumassa ja 
metsämaan happamoitumisessa. VVT, Tiedotteita 
1237 
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3.3.2 Tiesuola Ja muut tlenpltoalneet 

Tienpidossa käytetään liukkauden torjuntaan natrium-
kioridia ja pölynsidontaan kalsiumkloridia. 

Suola kulkeutuu pohjaveteen joko vajoamalla tien 
lähistöllä maakerrosten läpi pohjaveteen tai kulkeutu-
maila pintaveden mukana kauemmas vesistään, joka 
taas voi olla yhteydessä pohjavesivarastoon. Suola 
muodostaa haittatekijän vedenottamoiden suoja-alu-
eilla, jotka Suomessa yleensä ovat harjualueita. Suo-
lan kulkeutuminen maaperässä ja pohjaveden suoiau-
tumisaste riippuvat hyvin monesta tekijästä. Naitatekijöitä 
ovat mm. pohjavesivaraston suuruus, pohjaveden pinnan 
korkeus, pohjaveden virtaus, maaperän rakenne, 
sadomäärä ja levitetyn suolan määrä. Yksittäiset kai-
vot tien lähellä saattavat epäedullisissa olosuhteissa 
suolaantua suurien pohjavesialueiden vedenottamoita 
herkemmin. 

Ellei kasvukauden alussa sada, jää kasvien versoihin 
ja silmuihin talven aikana kertynyttä suolakuraa ja sen 
mukana muita tieliikenteen aiheuttamia epäpuhtauk-
sia. TaMsuolaus vaikuttaa kasveihin kandella tavalla: 
suoraan kasvin pintaan ja maaperän kautta juuristoon. 
Sekä natrium- että kloridi-ionit ovat haitallisia kasveillo. 
Kasvien pinnalle levittäytyvä pöly vaikeuttaa kasvien 
yhteyttämistä. Vaikutusalue on noin 10-20 m, enintään 
50m. 

Eri kasvit kestävät eri tavoin suoloja ja liikenteen ai-
heuttamia saasteita. Erityisesti suu rilehtiset kasvit sito-
vat saastefta pinnaileen. 1-lavupuut ovat kuitenkin yleensä 
horlempiä saasteiden vaikutukselle kuin lehtipuut. Jotkut 
viljelykasvit kärsivät kasteluveden suolapitoisuudosta, 
muuten vaikutus viljelykasveihin on toistaiseksi ollut 
vähäinen. 

Suola houkuttelee joitakin eläimiä tielle, mutta muuten 
suurta haittaa ei eläimistölle teiden suolauksesta ole. 
Suola leviää suurina pitoisu uksina vain kapealle kaista-
leelle teiden varsille. 

Uukkaudentorjuntaan käytetty hiekoitushiekka on hai-
tallista lähinnä pälyämisen vuoksi. Tien varren pälypi-
toisuudet nousevat kevään tuulisinä päivinä korkeiksi. 
Suurimmissa kaupunkikeskustoissa ja vilkkaasti lii-
kennöityjen teiden varsilla on ylitetty valtioneuvoston 
terveydellisin perustein asettamat ohjearvot ilman hiuk-
kaspitoisuudelle. Pälyhaitta koetaan myös viihtyvyyttä 
alentavana ja esteettisenä kysymyksenä. Sulamisve-
det ja kevään ensimmäinen kunnon sade vähentävät 
yleensä huomattavasti pälyhaittaa 

TARV1TAVAT TIEDOT TIETOLÄHTEET 

TARVESELVITYS TARVESELV1TYS 

Vedenhankinnalle tärkeät pinta- ja pohjavesialueet Vesi-Ja ympäristäpiiri 
Vedenottomat Ja nIiden suoJavyöhykkeet Peruskartta 

Pienet pintavesistät 

YLEISSUUNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 

TielinJan läheisyyteen Jäävät kaivot Maaperäkartat 
Pohja- ja pintaveden valumasuunnat Ja nopeudet Maastomittaukset 
Erikoisviljeimät Mandolliset vesistöseivltykset (vesi- ja ympäristäpiirit) 
Maaperän laatu 

Aluetavat suojaustolmenplteet Ja kustannukset 

TIESUUNNITELMA TIESUUNNITELMA 

Tiesuolan aiemmat käyttämäärät alueella Ylelssuunnitelman selvltykset Ja tekniset suunnitelmat 
SuoJaustoimenpiteet 
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TIETOJEN KOKOAMINEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Vesi- ja ympäristöpiirin pohjavesikartoista saadaan 
tiedot tärkeistä pinta- ja pohjavesialueista ja vesien 
virtauksesta. Vesi- ja ympäristöpiirissä yleensä tie-
detään, onko alueelta tehty muita pohjavesiselvityksiä 
ja ovatko pohjavesikarttojen tiedot ajan tasalla. 

Tielinjan läheisyyteen jäävistä kaivoista ja niiden veden 
laadusta saa asukkaiden lisäksi tietoa kuntien terveys-
tarkastajilta. He ottavat tarvittaessa lisää vesinäytteitä 
ja tutkituttavat ne hankkeen toteuttajan kustannuksel-
la. 

Luonnonolosuhteiden selvityksistä nähdään viljelyalu-
eet ja maaperä, tiedot erityisviljelmistä saadaan maa- 
ja metsätalouden selvityksistä. 

Jos tiesuolauksen oletetaan aiheuttavan haittaa raaka-
vedenotolle, vii jelyksille tai muulle merkittävälle kasvu-
lisuudelle, käytetään asiantuntijoita arvioimaan haitan 
määrää ja mandollisia suojaustoimenpiteitä. Tien suun-
nittelun yhteydessä pitäisi myös miettiä, onko alueella 
muita mandollisuuksia toteuttaa liukkaudenestoa tai 
pölynsidontaa kuin suolaus. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Tutkittavien väylien alle ja läheisyyteen jäävät vedenot-
tamot ja pohjavesialueet sekä alueen talousveden 
ottopisteet (kaivot) kootaan kartalle. Vedenlaatutiedot 
säilytetään tien rakentamisen jälkeistä vertailua var-
ten. 

Kohdissa, joissa tiesuolauksella voi olla haltallisia vai-
kutuksia, käytetään asiantuntijoita suorittamaan tar-
kemmat tutkimukset. Näillä alueilla on myös syytä 
ohjelmoida järjestelmällinen pohjaveden tilan seuranta 
ennen ja jälkeen rakentamisen. 

TAUSTA-AINEISTOA 

- MATILAINEN, E. 1986: Ympäristönsuojelu tien-ja 
maanrakennustöissä, Suomen Rakennusinsinöörten 
Uitto RIL ry, Helsinki 

- Maaperän ja vesien suojelu tie- ja vesirakennuslai-
toksen tienrakennustöissä TVH 731611, Helsinki 
1981 

- Vintervägsaltets miljöpäverkan VTI 197/1980 
- Vägens inverkan päomgivande natur VTI 175/1979 
- Suolauksen vaikutukset tienvarsikasviilisuuteen, Tie- 

laitoksen selvityksiä 4/1991, TIEL 3200004 
- SOVERI J., de COSTER A., VESTERINEN J. 

1991: Tiesuolauksen vaikutuksia pohjaveteen Sal- 
pausselän alueella, Tielaitoksen selvitys 21/1991, 
TIEL 3200020 

- Lääkintöhallituksen ohjeet talousveden laatuvaati-
muksista 15.2.1991 

- Pohjaveden suojaus tien kohdalla, TIEL 2140001, 
Helsinki 1991 
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3.3.3 Vaaraliisten aineiden kuijetukset 

Vaarallisia aineita kuljetetaan maanteillämme yli 10 
miljoonaa tonnia vuosittain. Näistä lähes 80 % on 
palavia nesteitä, (pääasiassa äljypohjaisia), syövyttäviä 
aineita on 15 % määrästä ja kaasuja 3 %. Useilla 
erityisesti palovaarallisiksi aineiksi luokitelluilla aineilla 
on myös myrkyllisiä vaikutuksia. 

Vaarallisten aineiden aiheuttamia onnettomuuksia ovat 
palo ja räjähdys, kaasupurkaukset, syövytys sekä va-
luminen maaperään ja pohja- ja pintavesiin. Yleisin 
vahinkotyyppi on aineen valuminen esim. törmäyksen, 
ylitäytän tai venttiilivian vuoksi. 

Vuoden 1990 aikana astui voimaan LM:n päätös vaa-
rallisten aineiden kuijettamisesta tiellä. 1.9.1990 voi-
maan astuneet kemikaalilaki ja kemikaaliasetus eivät 
varsinaisesti koske kemikaalien kuljettamista, mutta 
asetuksessa on määritelty vaarallisten kemikaalien 
luokat ja ominaisuudet. 

Uikenneministeriän kuljetusmääräysten mukaisia 
vaarallisia aineita ovat: 

- Räjähdysaineet ja niistä tehdyt esineet 
- Räjähdysaineita sisältävät esineet ja valmisteet 
- Pyroteknilliset valmisteet 
- Räjähdystarvikkeet 
- Puristetut, nesteytetyt tai paineen alaisina liuotetut 

kaasut 
- Palavat nesteet 
- Helposti syttyvät kiinteät aineet 

- Helposti itsestään syttyvät aineet 
- Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutues-

saan kehittävät palavia kaasuja 
- Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet 
- Orgaaniset peroksidit 
- Myrkyiliset aineet 
- Tympäisevät ja infektiota aiheuttavat aineet 
- Tartuntavaaraa aiheuttavat aineet 
- Radioaktiiviset aineet 
- Syävyttävät aineet 
- Muut vaaralliset aineet 

Luonnolle ja erityisesti pohjavesiin vaikuttavia vaaralli-
sia ja haitallisia aineita ovat: 

- öljyä sisältävät aineet 
- liuotinta sisältävät aineet 
- syövyttävää ainetta, kuten happoa tai emästä 

sisältävät aineet 
- raskasmetallimuotoisena olevat aineet 
- epäorgaanisia tai orgaanisia syanideja taikka isosy -

aniitteja sisältävät aineet 
- orgaanisia halogeenlyhdisteitä, kuten polykloorat-

tuja bifenyylejä (PCB) sisältävät aineet 
- fenoleja sisältävät aineet 
- torjunta- tai suojausaineita sisältävät aineet 
- lääkeraaka-aineita, lääkeaineita tai lääkevalmistei-

ta sisältävät aineet 
- räjähdysaineet, radioaktiiviset aineet sekä tartunta- 

vaaralliset aineet 
- muut lajiinsa tai laatunsa takia edellä mainittuihin 

jätteisiin rinnastettavat jätteet. 

TARVITTAVAT TIEDOT TIETOLÄIrrEET 

TARVESELVITYS TARVESELVITYS 

Kemikaaleja käyttävät laitokset Ja vaarallisten kemikaallen kulje- Teollisuuslaitokset 
tusreltit Palo- Ja pelastuslaitokset, kuntien vearaiiisten aineiden kuljetus- 
Asuinalueet refttien varrella ten reittisuunnitelmat (kunta ja LM) 
Ympäristön kannalta arat alueet, kuten tärkeät pohjavesiaiueetja Kuntien kemikaalivalvontavlranomalset 
vedenottamot suojavyöhykkeineen Teknillisen tarkastuskeskuksen piiritolmistot 

Kuntien terveysviraston valvontaosastot (sijoltuspalkkaluvat) 

YLEISSUUNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 

Ulkenteellisesti onnettomuusherkät alueet Tiemestarit 
Risteävät sillat ja niiden alikulkukorkeudet Kunnat, vesi ja ympäristöpiirlt 
Vaarailiset aineet ja niiden kuljetusreitit sekä klellot Kuntien vaarallisten aineiden kuljetusten reittisuunnitelmat 

- 	 muutokset reititykseen Oljyvahinkojen 	torjuntasuunnitelma 	(kunta 	ja 	vesi- 	Ja 
- 	 uudet tuotantolaitokset ympäristöpiiri) 

Asuinalueet, hoitolaitokset ja muut arat kohteet relttlen varrella Sijoituspaikkaluvat 
Onnettomuus- ja vahinkotyypit 
Alustavat suojaustolmenpiteet Ja niiden kustannukset 

TIESUI.JNNITELMA TIESUUNNITELMA 

Suojaustolmenpiteet Tekniset selvitykset Ja suunnitelmat 
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Jos suunniteltavalle tielle on tarkoitus ohjata vaarallis-
ten aineiden kuljetuksia muutakin teiltä, tulee yTnpäsistän 
suojaukseen kiinnittää erityistä huomiota. Taajama- 
alueilla onnettomuusiiskit ovat suurempia ja onnetto-
muuden sattuessa vaaralle alttiiksi joutuu enemmän 
ihmisiä kuin avoimessa maastossa. Toivottavaa on, 
että pohjavesialueet kierrettäisiin, mutta ellei se ole 
mandollista, tarvitaan huolellista suojausta. 

TIETOJEN KOKOAM 1 NEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Suunnittelussa on olennaista taajama-alueiden suoje-
lu. Mikäli tie suunnitellaan taajama-alueen lävitse on 
suunnittelussa otettava huomioon valmiudet toimenpi-
teisiin onnettomuuden sattuessa. Kunnan kanssa yh-
teistyössä mietitään, hakeeko kunta taajama-alueelle 
tai sen ohikulkutielle LM:ltä päätöstä tien luokittelusta 
vaarallisten aineiden kuljettamista varten tarkoitetuksi 
tieksi. 

Pohjavositiedot saadaan aiemmista seMtyksistä tai 
vesi- ja ympätistäpiiriltä. Muut luonnonympänstön herkät 
alueet tarkistetaan kasvisto- ja eläimistäselvityksistä. 

Tiedotterveydelleja ympäristölle vaarallisten kemikaa-
lien käyttäjistä on teknillisen tarkastuskeskuksen piiri-
toimistoilla sekä kuntien kemikaalivalvontaviranomai-
sula. Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisena voi olla 
kunnanhallitus tai tehtävään määrätty lautakunta. Tie-
dot terveydelle vaarallisten aineiden varastoista on 
myös terveyslautakunnan valvontaosastolla sijoitus-
paikkalupapäätöksissä. Valvontaosastolta voi löytyä 
myös kunnan suunnitelma varautumisesta kemiallisiin 
vaaratilanteisiin. Kuljetustarpeista Ja -reiteistä tietoja 
kannattaa kysyä joko suoraan teollisuuslaitoksista ja 
huoltoasemilta tai kunnan palopäälliköltä. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTLJS 

Eri linjausvaihtoehdoille voidaan laskea onnettomuus- 
todennäköisyyksiä kolarien tiheyden ja laadun sekä 
vuototapausten ym. onnettomuuksien lukumäärän ja 
laadun perusteella. Onnettomuustodennäkäisyyteen 
vaikuttavat myös vaarallisten aineiden kuljetusmäärät 
ja lastauspisteiden lukumäärä nyt Ja ennuste tulevai-
suudesta. 

Vaikutuksia tarkasteltaessa otetaan huomioon asutuk-
sen tiheys, liikenteellisesti onnettomuusherkät ja -arat 
alueet sekä luonnon arat alueet kuten pohjavosialueet, 
vedenottopalkat, suojelualueet ja arvokkaat luonto- 
kohteet. 

Kun tien linjaus on vahvistettu tarkennetaan suojaus-
toimenpiteet. 

TAUSTA-AINEISTOA 

- Kemikaalilaki (744/89) 
- Kemikaaliasetus (620/90) 
- LM:n päätäs vaarailisten aineiden kuljetuksesta tiellä 

(610178); osittain muutettu (344179); LM:n päätökset 
annetun LM :n päätöksen muuttamisesta (220/ 
90) (271/90) 

- MATILAINEN, E. 1986: Ympäristönsuojelu tien-Ja 
maanrakennustöissä, Suomen Rakennusinsinäöiien 
Uitto RIL ry, Helsinki 

- Myrkyt, terveydelle vaaralliset aineet, torjunta-ai-
neet, VAPK pieni käsikirjasarja no 28 

- Palavat nesteet, nestekaasut, VAPK, lakikoko-
elma 4 

- Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä, VAPK, lakiko-
koelma 6 

- TVATM, terveydelle vaarallisten aineiden tunnista-
mis- ja merkintäjätiestelmä, Työsuojeluhailitus, VAPK, 
Tyäturvallisuusmääräykset no 39 

- Palavien nesteiden maantiekuljetukset. Öljyalan 
keskusliitto 

- Suodatinkokeiden käyttö vesirakennuksessa (TVH 
752981) 

- Maaperän ja vesien suojelu TVH:n tienrakennustöissä 
1981 (TVH 73161 1) 

- PIPA1TI, LAUTKOSKI, FIENDT: Vaarallisten ai-
neiden kuljetuksiin liittyvät vaaratilanteet, VTT:380 
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3.3.4 Melu 

Tiensuunnittelun yhteydessä tehtävissä meluselvityk-
sissä tavoitteena on, että liikenteestä aiheutuva melu 
haittaisi mandollisimman vähän olemassa olevia toi-
mintoja ja maankäytön kehittämissuunnitelmia. Tien 
suunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi sekä Iii-
kennemelun aiheuttamiin häiriöihin että melualueen 
leveyteen. Melun ohjearvot eivät saisi ylittyä asuinalu-
eilla eikä erityistoimintojen alueilla. Melulle herkät luon-
tokohteet tulisi myös kiertää riittävän kaukaa. 

Ulkenteen aiheuttama melu riippuu ajoneuvojen 
määrästä ja laadusta, nopeudesta, ajotavasta, maas-
ton muodoista ja ajo-olosuhteista. Moottoriajoneuvo-
jen tärkeimmät melulähteet pienillä nopeuksilla ovat 
moottorin, voimansiirtokoneiston ja rungon mekaani-
set värähtelyt. Suurilla nopeuksilla rengasmelu ja ilma- 
virtauksen aiheuttama melu tulevat vallitseviksi. 

Ympäristämelua arvioitaessa määritetään yleensä 
samanarvoinen jatkuva äänitaso eli ekvivalenttitaso 
(L vastaanottopisteessä. Tie- tai katuosan melu 
muodostuu useiden ajoneuvojen yhteisvaikutuksesta, 
mutta myös yksittäisen ajoneuvon aiheuttamaa melua 
joudutaan tarkastelemaan varsinkin yäaikana. Päivä- 

ja yäajan ekvivalenttitasot lasketaan erikseen. Tarvit-
taessa määiitetään lisäksi maksimiäänitaso (L). 

Käytettäessä melumittauksia suunnittelun pohjana tulee 
varmistua, että mittaukset on toteutettu edustavasti. 
Mittauksia joudutaan tekemään eri vuorokaudenaikoi-
na ottaen huomioon mm. oikea mittauspaikka ja erilai-
set sääolosuhteet. 

Melu voi vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveydenti-
laan, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Vaikutukset ovat 
yleensä epäsuoria ja liittyvät eri tekijöiden yhteisvaiku-
tuksiin. Korkea ikä, heikko yleiskunto tai stressi voivat 
lisätä melun haitallisia vaikutuksia. 

Pitkäaikainen altistuminen melulle voi aiheutaa: 
o tilapäistä kuulon heikkenemistä tai pysyviä kuulo- 

vaurioita 
o unen häiriintymistä 
o elintoimintojen muutoksia esim. verenkien-ossa, mikä 

saattaa lisätä verenpainetaudin mandollisuutta. 

Väylät tulee linjata aina mandollisimman kauas melu-
herkistä toiminnoista. Rakennetussa ympäristössä tiet 
olisi hyvä sijoittaa teollisuusalueidon tai vastaavien 
tuntumaan. Maaston muotoja kannattaa käyttää hyväksi 

TARVITTAVAT TIEDOT TIETOLÄHTEET 

TARVESELVITYS TARVESELV1T'(S 

Väylän 55 dB:n melualueen leveys karkeasti Kaavat 
Alustavat tiedot hälriintyvien määrästä ja suojaustarpeosta 

- 	asuinalueet Kuntien terveyslautakunnan valvontaosastot 
- 	vanhainkodit 
- 	sairaalat Lääninhaliitusten ympärlstönsuojeiutoimistot 
- 	koulut 
- 	lastentarhat Kuntien ympärlstönsuojeiutoimlstot 
- 	virkistysalueet 
- 	turkistarhat ym. erltylskohteet 

Ympäristön kehlttämlssuunnitelmat 
Kunnan meluntorjuntasuunnitelmat 

YLEISSUUNNITELMA 
YLEISSUUNNITELMA 

Tiedot liikenteestä 
- 	ilikennemääräennuste Tleliikennemeiun laskentamalli 
- 	raskaiden ajoneuvojen osuus 
• 	nopeudet Ulkennesuunnittelun perustiedot 
- 	tien pituus- ja polkkllelkkaukset 
- 	lilttymät Rakennuskantarekisteri 

Tiedot toimintojen ja asukkaiden määristä 
Tiedot maasto-olosuhteista Lääkintöhallituksen ohjearvot korkeimmista saliltuista meluta- 

• 	maaston topografla soista 
• 	vastaanottopisteen korkeus suhteessa tiehen 

ja ympärölvään maastoon 
- 	maaperän laatu 
- 	kasvllllauuden pelttävyys 

Korkeimmat sailitut melutasot 

TIESUUNNITELMA 
TIESUUNNITELMA 

Meluvyöhykkelden sisään jäävät toimlnnot 
Yksitylskohtal8et meluntorjuntatoimenpiteet Melulaskennat 
Rakennusalkalset vaikutukset Meluesteiden tyypit 



Ympärletätiedot Ja tietolähteet 
	

45 
3.3.4 MELU 

ja sijoittaa ajorata leikkaukseen aina kun siihen on 
luonteva mandollisuus. Kun tien tasausviiva on 
ympäröivän maanpinnan alapuolella, saadaan aikaan 
sama vaikutus kuin meluesteellä. Penkereeltä ääni 
leviää hyvin. Eritasoliittymissä vilkasliikenteinen päätie 
sijoitetaan leikkaukseen ja sitä risteävä tie johdetaan 
ylitse. 

Tien rakentamisessa käytettäviä meluesteitä ovat 
meluvallit, -aidat, -seinät ja-kaiteet. Kussakin kohtees-
sa tarvittavat esteen pituudet ja korkeudet määritetään 
laskennallisesti. 

Suoran näköyhteyden puuttuminen melulähteeseen 
saattaa vähentää koettua haittaa. Meluntorjuntaa suun-
niteltaessa tulisikin arvioida myös meluntorjuntatoi-
menpiteen maisemalliset vaikutukset. Kasvillisuuden 
vaikutuksesta äänenvaimennukseen on ristiriitaisia 
tietoja, mutta vaikka todellinen äänenvaimeneminen 
olisikin melko vähäistä, voidaan puilla ja pensailla 
estää suora näköyhteys tielle. Samalla kasvusto vähentää 
pölyn leviämistä tieltä ympäristöön. 

TIETOJEN KOKOAMINEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

TarveseMtysvaiheessa meluselvityksen tavoitteena on 
saada aikaan riskikartoitus, jonka tuloksena saadaan 
alustavat tiedot häiriintyvien asukkaiden määrästä ja 
suojaustarpeesta. Melutilanteen ensimmäinen inven-
tointi tehdään taulukkomuotoisena tarkasteluna liiken-
teeseen ja tyyppipoikkileikkaukseen perustuvalla las-
kannalla. Tietoja paikkakunnan melutilanteesta saa 
läänien ja kuntien melutilan seurantaraporteista ja me-
luntorjuntaohjelmista. 

Yleissuunnitelmavaiheessa meluselvitysten pääpaino 
on vaihtoehtojen tarkastelussa. Tieliikenteen melulas-
kennat tulostetaan kartoille meluvyöhykkeinä. Tode-
taan melutilanteen muutos ja merkitään näkyville me-
lunsuojausta tarvitsevat alueet sekä kiinteistät ja niiden 
käyttäjien määrät ohjearvot ylittävillä melualueilla. 
Yhteisvaikutukset muiden merkittävien melulähteiden 
kanssa selvitetään. Rakennustyön melun häiriämah-
dollisuudet inventoidaan. Melunsuojauskeinot mietitään 
kohteittain. Ympäristöministeriä, lääninhailitukset ja kun-
tien ympäristänsuojelulautakunnat voivat osallistua suo-
jaustarpeen määnttelyyn. 

Tiesuunnitelmavaiheessa suunnitellaan suojaus yksi-
tyiskohtaisesti ja lasketaan sen kustannukset. Haitta- 
alueelle jäävien kohteiden inventointi tarkistetaan ja 
neuvotellaan mandollisista toimenpiteistä. Rakennus- 
aikaiset haitat ja niiden meluntorjuntatoimenpiteet sekä 
työmaa-alueella että maa-ainesten ottoalueilla tarkis-
tetaan. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Melutarkastelut tehdään käyttäen päiväajan (klo 7-22) 
ekvivalenttitasoa, tarvittaessa selvitetään myös yäajan 
(klo 22 - 07) ekvivalenttitasot ja maksimiäänitasot. 

Melulaskentoihin suositellaan käytettäväksi ATK-poh-
jaisia laskentamalleja. Tuloksena saadaan ensimmäi-
sessä vaiheessa taulukkomuotoinen meluseMtys, jossa 
on arvioitu kunkin kohteen melutaso. Melutasojaverra-
taan ohjearvoihin. Laskeminen käsin esim. Pohjois-
maisella tieliikennemelun laskentamallilla on myös 
mandollista. 

Tarpeen mukaan määritetään 55 ja/tai 65 dB:n meluta-
sokäyrät ja arvioidaan eri meluvyöhykkeillä olevien 
kiinteistöjen ja asukkaiden sekä muiden melulle arko-
jen kohteiden määrä. Meluarvoja verrataan voimassa 
oleviin ohjearvoihin. 

Tarkastelut tehdään sekä nykyiselle tieverkolle että 
suunnitellulle tielle nykyisillä ja ennustetilanteen lukon-
nemäärillä, jotta voidaan vortailla toimenpiteiden ai-
heuttamia melutasojen muutoksia. Meluhaittojen laa-
juuden perusteella arvioidaan tarvittavat meluntorjun-
tatoimenpiteet vaihtoehtoineen sekä selvitetään niiden 
kustannukset ja vaikutukset. 

Suunnitelmakartoilla esitetään eri meluvyöhykkeiden 
rajoja osoittavat melutasokäyrät nykyisellä tieverkolla 
sekä tulevalla tieverkolla ilman meluntorjuntatoimia ja 
niiden kanssa. Kerrostaloalueilla melutasoja voidaan 
havainnollistaa myös poikkileikkauspiirroksin. 

Meluntorjuntaratkaisuista laaditaan tarvittaessa havain-
nekuvia. 

TAUSTA-AINEISTOA 

- Tieliikennemelun laskentamalli (Sisäasiainministe-
riö 1981, A:lO) 

- Lääkintöhallituksen ohjekirje 21/87 
- Vähemmän melua. Opas tie-ja liikennesuunnitteli-

joille. TIEL (tulossa 1991) 
- Kehar2.0 Käyttäjän käsikirja. TIEL 703603. Helsin-

ki 1990. 
- Ympäristömelu psyykkisenä ja sosiaalisena haitta- 

teki jänä (Ympäristäministeriö 1984, A: 12) 
- Ympäristömelu - lähteet, leviäminen, arviointi, 

Ympäristöministeriö, selvitys 92/1990 
- VNp melutasoa koskevaksi yleiseksi ohjeeksi (laa-

dittavana) 
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3.3.5 Tärinä 

Tärinää syntyy mm. räjäytyksistä, tieliikenteestä sekä 
erilaisten koneiden käytöstä. 

Tärinä koetaan viihtyvyyshaittana. Tärinään suhtaudu-
taan usein tunnepitolsesti, joten pienikin tärinä koetaan 
epämiellyttäväksi. Pitkäaikainen voimakas altistus voi 
myös aiheuttaa ihmiselle terveyshaittoja, mutta tielii-
kenteen maaperään aiheuttama tärinä ei ole niin voi-
makasta. Uni ja keskittymistä vaativa työ voivat kuiten-
kin häiriintyä jo havaitsemiskynnyksen tienoilla Täiinästä 
valittavia ihmisiä saattaa tosiasiassa häiritä pientaajui-
nen melu. 

Ihmisten kyky tajuta tärinää vaihtelee taajuuden mu-
kaan. Raskaiden ajoneuvojen aiheuttama tärinä on 
yleensä taajuudeltaan 5-50 Hz. Liikenteen aiheuttama 
tätinä havaitaan kun heilandusnopeus on 0,1 -0,3 mm! 
s. Tärinä voi vaurioittaa rakennuksia ja rakenteita, kun 
nopeus on yli 3 mm/s. 

Tieliikenteen aiheuttaman tärinän leviämiseen ja voi-
makkuuteen vaikuttavat eri tekijät. Tien sijoitusta, ta-
sausta ja tekotapaa valittaessa voidaan ongelmia 
vähentää ottamalla huomioon maaperän rakenne. 
Tärinän voimakkuus pienenee nopeasti, kun etäisyys 
lähteeseen kasvaa. Uusia teitä suunniteltaessa voi-
daan tärinäogelmia vähentää varautumalla tiettyihin 
vähimmäisetäisyyksiin tien ja talojen välillä. 

Ajonopeuden alentaminen vähentää tärtnästä aiheutu-
via haittoja. Nopeuden aleneminen 70 km/h:sta 50km! 
h:iin vähentää tärinää 20 % ja hiljentäminen 50 km! 
h:sta 30 km/h:iin jopa 30 %. Tienpinnan tasaisuus 
vähentää huomattavasti tärinää. Tärinälähteinä vain 
raskailla ajoneuvoilla on merkitystä. 

Tiensuunnittelussa tärinän osalta keskeisin tekijä on 
vanhan rakennuskannan huomioonottaminen teiden 
linjauksissa ja erityisesti raskaan ajoneuvoliikenteen 
reittejä valittaessa. Tiehankkeissa tulee erottaa raken-
tamisaikainen tärinä ja liikenteen aiheuttamatärinä tien 
valmistuttua. 

TARVITTAVAT TIEDOT TJETOLÄHTEET 

TARVESELVITYS TARVESELV1TYS 

Nykyinen maankäyttö Seutu-, yleis- ja rakennuskaavat 
Tiedot alueen vanhasta rakennuskannasta Rakennuskantainvontoinnit 

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurlhistorlalliset 
ympäristöt 

Maaperän laatu Maaperäkartat, maaperätutkimukset 
- savikoiden esiintyminen 

YLEISSUUNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 

Etäisyystiedot Tietekniset suunnitelmat 
- tärinälle aittiiden kohteiden sijainti 
tlehen nähden 

Lilkennetiedot Ulkennetekniset suunnitelmat 
- liikennemäärä 
- nopeudet 
• raskaiden ajoneuvojen osuus 

TIESUUNNITELMA TIESUUNNITELMA 

Toimenpiteet tärinän vähentämiseksi Aiemmat seMtykset, tekniset suunnitelmat 
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3.3.5 TÄRINÄ 

TIETOJEN KOKOAMINEN JA TARVITTAVAT YH-
TEYDET 

Pääsääntöisesti tärinäselvityksiä ei suunnittelussa 
laadita. Täilnää tarkastellaan tarkemmin vain, jos tähän 
havaitaan erityisiä syitä. Tällöin hankkeen ympäristösuun-
nittelija ja geoteknikko inventolvat tärinähaitan potenti-
aaliset kohteet. Rakentamisen aikaiset haitat työmaal-
la ja maa-ainesten ottoalueilia inventoidaan rakennus- 
suunnittelun yhteydessä. Kohteissa, joissa tärinän 
voidaan olettaa aiheuttavan haittaa vanhalle rakennus- 
kannalle käytetään asiantuntijaa. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Alueet, Joissa tärinästä saattaa olla haittaa saadaan 
yhdistämällä tiedot vanhasta rakennuskannasta ja 
savikkoalueista. 

Olemassa olevista selvityksistä kootaan tiedot alueen 
vanhasta ja arvokkaasta rakennuskannasta. Maaperän 
laatu seMtetään maaperäkartastoista ja geoteknisistä 
tutkimuksista. Erityisesti savikkoalueet inventoidaan. 
Selvitetään ennustetun liikenteen aiheuttama tärinä, 
sen vaihtelu ja laatu. 

Uikenteen aiheuttamalle tärinälle ei toistaiseksi ole 
olemassa erillisiä ohjearvoja Suomessa. Saksalaisissa 
normeissa otaksutaan, että alle 3 mm/s tärinänopeus 
ei aiheuta vaurioita rakennuksille. 

TAUSTA-AINEISTOA 

- Vibrationer frn vägtrafik (Nordisk Vägtekniska 
Förbundet 2/84) 

- MATILAINEN, E. 1986: Ympäristönsuojelu tien-ja 
maanrakennustäissä, Suomen Rakennusinsinäänen 
Uitto RIL ry, Helsinki 

- Tieliikinteen tärinä TIEH/Skk (ilmestyy 1991) 
- Tieharikkeiden vaikutusselvitykset TIEH/Skk (ilmes-

tyy 1991) 
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3.3.6 Estevalkutukset 

Vaikka liikenneväylät on suunniteltu parantamaan 
yhteyksiä, ne muodostavat samalla esteitä poikittais-
suuntaiselle liikkumiselle. Uusia väyliä rakennettaessa 
vanhat yhteydet muuttuvat ja syntyy uusia, joskus 
pitkiäkin kiertoteitä. Vanhoilla väylillä estevaikutukset 
voivat olla jo olemassa, tai niitä tulee liikenteen kasva-
essa ja tieverkon luonteen muuttuessa ajan mittaan. 

Tien ja liikenteen aiheuttamia estevaikutuksia voidaan 
tarkastella eri näkäkulmista. Vilkkaasti liikennäidyt tiet 
vaikeuttavat poikittaissuuntaista kevyttä- ja ajoneuvo- 
liikennettä. Maatilaa halkova tie saatta aiheuttaa este- 
vaikutuksia tilan sisäisessä liikenteessä. Virkistys- ja 
ulkoilureiteillä tien ylitys koetaan estevaikutuksena. 
Luonnossa estevaikutuksia voi ilmetä esim. eläinten 
liikkumiselle ja pinta- ja pohjavesien virtauksille. 

Kevyen liikenteen liikkumista helpottavia ja turvalli-
suutta parantavia ali- ja ylikulkumandollisuuksia tai 
suojateitäja liikennevalojatarvitaan varsinkin koulujen, 
päiväkotien ja hoitolaitosten läheisyyteen. Vaivaton 
liikuminen julkisten kulkuneuvojen pysäkeille, virastoi-
hin ja ostoskeskuksiin on otettava huomioon suunnitte-
lussa. Myös punainen liikennevalo on tarpeeton este, 
silloin kun muuta liikennettä ei ole. 

Rakennettaessa uusia teitä taajamien ulkopuolelle voivat 
yksityistiet katketa ja pääsy talouskeskuksista tiluksille 
vaikeutua. Myös karjan liikuttelu laitumille voi hankaloi- 

tua tai estyä kokonaan. Yhteyksien katketessa tai 
liittymäpaikkojen siirtyessä rakennetaan valtion varoin 
yksityisiä teitä, joilla kiinteistät kytketään uusiin liit-
tymäpaikkoihin. Joskus tarvitaan myös siltoja ja alikul-
kutunneleita, joiden kautta vilkasliikenteistä tietä ris-
teävät yhteydet hoidetaan. 

Joissain tiehankkeissa entiset polut ja ulkoilu-ja hiihto- 
reitit ovat vaarassa katketa ja laajat yhtenäiset virkis-
tys—, ulkoilu- ja luonnonalueet pirstoutua. 

Eläimiställe ovat tärkeitä yhtenäiset luonnonalueet sekä 
näitä toisiinsa yhdistävät eläinten käyttämät vaellusrei-
tit. Eläinten liikkeet ja niiden käyttämät polut ovat usein 
riista-ja luontoihmisten tiedossa. Toisinaan taas kulku- 
reitti huomataan vasta tien rakentamisen jälkeen, kun 
eläimiä jää runsaasti auton alle. 

Tie muodostaa myös esteen veden vapaalle kiertoku-
lulle. Pengerrykset voivat muuttaa valuma-alueita ja 
vesiuomien virtausta. Virtausten muuttuessa vedet 
voivat reheväityä ja landenpohjukat tai vastaavat kas-
vaa umpeen. 

TARVITTAVAT TIEDOT TIETOLÄHTEET 

TARVESELVITYS TARVESELVITYS 

Nykyinen ja suunniteltu maankäyttä Rakennu8-, yleis- ja seutukaavat 
Risteävät tiet Kevyen liikenteen suunnitelmat 
Kevyen liikenteen yhteystarpeet pääpiirteettäln Matkalluyritykset 
Virkistysalueet, nykyiset ja suunnitellut Matkalluviranomaisot 

YLEISSUUNNITELMA YLEISSUUNNITELMA 

Tietä yllttävän kevyen liikenteen määrä Uikenneselvitykset ja -suunnitelmat 
Kevyen liikenteen reitit, yhteystarpeet Tietekniset suunnitelmat 
Ulkollureltit, hiihtoladut, vaellusreltlt Ulkoilurelttisuunnitelmat 
Muut laajat kulkuesteet, (esim. rautatiet) Kuntien ympäristönsuojelu- ja holtosuunniteimat 

Maa- ja metsätalouden yhteystarpeet 

TIESUUNNITELMA TIESUUNNITELMA 

Estevaikutusten torjunta Tietekniset suunnitelmat 
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3.3.8 ESTEVAIKUTUKSET 

TIETOJEN KOKOAMINEN JA TARVITTAVAT 
YHTEYDET 

Estevaikutusten kohderyhmät ja -alueet saadaan sel-
ville maankäytön ja luonnonolojen perusselvityksistä. 
Usätietoja koulujen, päiväkotien, liikuntapaikkojen tai 
muiden kevyen liikenteen väyliä tarvitsevien kohteiden 
sijainnista saa kunnan viranomaisilta. 

Eläimistöselvityksestä sekä haastattelemalla alueen 
riistanholtajia seMtetään eläimistön kannalta tärkeät 
vaellusreitit ja ekokäytävät. 

Vesien valumasuhteet seMtetään vesiolosuhdetarkas-
telun yhteydessä. Vesiaslantuntijaa käyttäen selvitetään 
tien vaikutukset vesien valumaolosuhteisiin. 

TIETOJEN KÄSITTELY JA TULOSTUS 

Seutukaavaliittojen ja kuntien maankäyttä-, ulkoilureit-
ti- ja ympäristäsuunnitelmista selvitetään nykyiset toi-
minnaliiset yhteystarpeet. 

Kartalla osoitetaan nykyiset ja suunnitellut kevyen lii-
kenteen reitit sekä ulkoilureltit. 

Maatalouden yhteystarpeet voidaan määrittää pääpiir-
teittäin peruskartalta. Kunkin tilan tarpeet joudutaan 
kuitenkin käymään tiesuunnitelmavalheessa yksityis-
kohtaisesti läpi. Tällöin tehdään yksityisten teiden liit-
tymä- ja järjestelysuunnitelma. Se kootaan erilliseksi 
suunnitelmaksi, koska sen virallinen käsittely ja vahvis-
taminen tapahtuu tiesuunnitelmasta erillään. 

TAUSTA-AINEISTOA 

Ulkoilureittien suunnitteluopas (Sisäaslainministe-
riä B:2/1981) 
Ekologisen käytäväri idean soveltamismandollisuu-
det pääkaupunkiseudun metsien ja maankäytön 
suunnittelussa (Y1V: B 1985:5) 
Estevaikutus, alustava laskentamalli T1EH/Skk 1990, 
TIEL 703437 
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TAU STA-Al N ESTOA 

1. Lait, asetukset ja muut säädökset 

Laki suojametsistä.(1 96/22) 

Luonnonsuojelulaki (71/23) 

Rakennuslaki ja -asetus muutoksineen (370/58, 266/ 
59) 

Vesilaki (264/61) muutoksineen 

Muinaismuistolaki (295/63) 

Yksityismetsälaki (412/67) 

Ulkoilulaki (606i73) 

VNp kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjel-
masta, (24.2.1978). 

VNp soidensuojelun perusohjelmasta ja sen täydentämi-
sestä (19.4.1979, 26.3.1981) 

Maa-aineslaki (555/81); 1, 3, 4 ja 7 

Maa-ainesasetus (91/82); 4-6 

llmansuojelulaki ja -asetus (67/82, 716/82) 

VNp valtakunnallisesta lintuvesiensuojeluohjelmasta, 
(3.6.1982) 

Asetus eräiden kasvien rauhoittamisesta (402/83) 

Asetus eräiden lintujen rauhoittamisesta (405/83) 

VNp valtakunnallisesta harjujensuojeluohjelmasta 
(3.5.1984) 

VNp ilman laatua koskevista ohjeista (537/84) 

Laki rakennusten suojelusta (60/85) 

Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/ 
85) 

Lääkintöhallituksen ohjekirje 21/87: Terveydenhoito- 
lain (469/65) ja -asetuksen (55/67) nojalla annetut 
melun terveydelliset ohjearvot sekä niiden mittaa-
mista ja meluun liittyvien asioiden käsittelyä koske-
vat ohjeet. 

KemikaaHlaki (744/89) 

Kemikaaliasetus (620/90) 

LM:n päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 
(610/78); osittain muutettu (344/79); LM:n päätökset 
annetun LM :n päätöksen muuttamisesta (220/ 
90) (271/90) 

Maaseutuelinkeinolaki (1295/90) 

Tiepoliittisen päätöksenteon uudistaminen, hankekoh-
taisen päätöksenteon vaiheistaminen, Liikennemi-
nisteriön päätös No 354/05/89, 23.11.1990 

VNp valtakunnallisesta rantojensuojelu ohjelmasta 
20.12.1990 

Maaseutuelinkeinoasetus (248/91) 

Lääkintöhallituksen ohjeet talousveden laatuvaatimuk-
sista 15.2.1991 

LM:n päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöön panonos-
taannetun LM:n päätöksen muuttamisesta 28.2.1991 

VNp melutasoa koskevaksi yleiseksi ohjeeksi (laaditta-
vana) 

2. Suojeluohjelmat 

Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma, Ympätistömi-
nisteilö, Ympäristön-ja luonnosujeluosaston julkai-
su 0:6, 1984 

Maisemansuojelun kehittämistoimikunnan mietintö, Ym-
päristöministerlö, Ympäristänsuojeluosasto, komi-
teamietintö 4/1985: 

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan 
mietintö, osa III Suomen uhanalaisetkasvit, komite-
anmietintö 43/1985: 

Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö, Ympäristöminis-
tetiö, Ympänstönsuojeluosasto, komiteamietintä 16/ 
1988 

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan 
mietintö; osat 1-111, Ympäristäministeriö, 
Ympäristönsuojeluosasto: komiteamietintö 43/1985 

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma; kartat, Ym-
päristäministeriö, Ympäristönsuojeluosasto: sarja 
C 44/1989 
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TAUSTA-AINESTOA 

3. TIEL:n Julkaisut 

Maaperän ja vesien suojelu tie- ja vesirakennuslaitok-
sen tien rakennustäissä, 1981 TVH 731611 

Maaperän ja vesien suojelu TVH:n tienrakennustöissä, 
1981 TVH 731611 

Tienpitoainesten ottosuunnitelmat, 1982 TVH 722316 

Puiden ja pensaiden siirto ja suojelu tlenrakentarnises- 
sa, TVH tieverkkotoimisto, 1984 TVH 731620 

Taajamatiet, liikenneväylien ja tieympäristän Suunnit-
telu, TVH/Sts 1984 TVH 722326 

Ohjeita kallion ottopaikkojen ja tieleikkausten louhin-
nasta ja maisemoinnista, TVi-L'Rr 1986 TVH 731631 

Silta ja ympäristö. TVH Sillansuunnittelutoimisto, 1987 
TVH 723443 

Tie ja ympäristö, Vapaan maisemajakson tiet, 1989 
TVH 723429 

Estevaikutus, alustava laskentamalli, TI EH/Skk 1990 
TIEL 703437 

Kehar 2.0 Käyttäjän käsikirja, 1990 TIEL 703603 

Kehar 2.0 Käyttäjän käsikirja, 1990 TIEL 703603 

Pakokaasujen ja melun arvottaminen tiesuunnittelus-
sa. Esiselvitys. TIEL ja VTT, Helsinki 1990 

Pakokaasupäästöt erityyppisillä teillä, 1990 TIEL 703605 

Tieliikenteen pakokaasupäästät. Perustietoja. Lasken-
tamenetelmät, 1990 TI EL 703611 

Pohjaveden suojaus tien kohdalla, 1991 TI EL 2140001 

SOVERI J., de COSTER A., VESTERINEN J. 1991: 
Tiesuolauksen vaikutuksia pohjaveteen Salpaus-
selän alueella, Tielaitoksen selvitys 21/1 991, TIEL 
3200020 

Suolaukseri vaikutukset tienvarsikasvillisuuteen, TIEH:n 
selvityksiä 4/1991, TIEL 3200004 

Yleiskaavoituksen ja tien yleissuunnittelun kytkentä, 
TIEH:n selvityksiä 6/1991, TIEL 3200006 

Yleiset tiet kaava-alueilla, TI EL Tiensuunnittelu 1991 

Pääväylät kaupunkialueella, TI EL (tulossa) 
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