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1. JOHDANTO 

Ympäristön merkitys 

Hyvä ja toimiva ympäristö on ehdoton valttamattöniyys 
ihmiskunnan hyvinvoinnille. Uutta rakentaessaan ihmisen 
tulee kunnioittaa ekologista systeemiä kokonaisuutena, 
ympäristöä hyödyntäen ja siihen sopeutuen. Ihmisen tu-
lee säilyttää arvokkaita yinparistökokonaisuuksia ja 
korjata ympäristövaurioita. 

Yleisten elinolosuhteiden parantuessa on yimpäristö muo-
dostunut yhä tärkeämäksi tekijäksi ihmisen elämisen 
laadulle. Ympäristön viihtyisyys, turvallisuus, terveel-
lisyys ja virikkeisyys on yhä merkityksellisempää talou-
dellisten ja sosiaalisten suhteiden ohella. 

Toisaalta myös ympäristön hyvinvointia, ekologista ta-
sapainoa vaarantavat tekijät kasvavat urbanisoitumisen 
ja yhteiskunnan teknistymisen myötä. Viimealkoina esille 
nousseet ympärlstörlskjt ovat jyrkästi lisänneet ihmis-
ten tietoisuutta ympäristönsuojelusta. Yleisesti ovat 
huolta herättäneet rwn. happosateet, ja metsäkuolemat, 
liikenteen päästöt ja kaupunkien ilmanlaatu ja meluisuus 
sekä elintarvikkeiden puhtaus. 

Luonnonympärst koostuu elottomista ja elollisista 
luonnon peruselementeistä: kallio- ja maaperästä, vesi- 
olosuhteista, ilmasto-olosuhteista sekä kasvllisuudes-
ta ja eläimistöstä. Kasvillisuus ja eläimistö kehitty-
vät alueen elottomien luonnonolosuhtejden tarjoamien 
mandollisuuksien mukaisesti. Kasvillisuus, eläjmjstö ja 
niiden eloton ympäristö muodostavat toiminnallisen koko-
naisuuden eli kysetselle paikalle ominaisen ekosystee-
min. Ekosysteefilit ylläpitävät luonnontaloutta, jonka 
toimivuuteen ihmiskunnankjri hyvinvointi perustuu. Luon-
nonyTnpäristö voi olla luonnontilainen - koskernaton - 
tai luonnonmukainen, jolloin ihmisen vaikutus on vähäi-
nen ja haitaton ekosysteemin toiminnalle. Suomessa tyy-
piflistä luonnonympäristöä ovat imn. metsät, järvi- ja 
saari stol uonto. 

Inhimillinen toiminta hyödyntää luonnon voimavaroja ja 
samalla muokkaa luonnonyrnpärlstöä kulttuurlympäritöks1. 
Agraariaikana ympäristön rakenne oTflvästj sidoksissa 
luonnonoloihjn ja luonto määräsi pitkälle minkälaista 
kulttuuriywpärjstöä rakennettiin. Pellot sijoittuivat 
maaston viljaville kohdille, rasennukset viljelysmaiden 
laltamille ja tiet kulkivat asurnukselta toiselle. Miljöö- 
tyypit kehittyivät paikallisten ympäristöolojen ja maj-
semarakenteen mukaan. 

Teollistumisen ja urbanisoitumisen edetessä ja teknii-
kan kehittyessä on Ihmisen teknosysteemi usein muodostu-
nut ympäristöä hallitsevaksi tekijäksi. Rakennettu ympä-
ristö voi muodostua teknisesti painottuneeksi ympäris-
töksi tai ympäristön lähtökohtia noudattavaksi orgaa-
niseksi miljööksi, jossa luonto ja tekninen rakenne ovat 
sopusoinnussa keskenään. Teollisuusalueet, suuret kau-
pungit ja valtaväylät on toteutettu pääasiassa teknisis-
tä lähtökohdista. Maa- ja metsätalousalueilla sekä maa-
seututaajamissa on orgaaninen yhteys luonnonympäristöön 
kuitenkin selvästi nähtävissä. 

Tien suhde ympäristöön vaihtelee johtuen tien toimin-
nallisesta asemasta liikenneverkossa. Pääväylät ovat 
usein rakenteellisestj ja toiminnallisesti irti ympäris-
töstä. Mitä aleninan luokan tie on, sitä kiinteämin se 
liittyy ympäristön rakenteeseen ja toimintaan. Kylätiet 
ja kaupunkien lähikadut ovat ympäristön tärkeitä raken-
neosia. Piha- ja hidaskatujen suunnittelussa liikenne- 
väylää käsitellään ympäristön kiinteänä osana. 



;. JOHDANTO 

Tie ympäristön osana 	 Ohjeen tavoitteet 

Vanhat tiet ovat syntyneet, uudet tiet on suunniteltu. 
Suunnittelun sisallölliset muutokset kuvaavat ihmisten 
arvomaailman kehitystä. Vielä l950-luvulla tie suunni-
teltiin mandolljsirrman suoraviivaiseksi. Tie suunnitel-
tiin pelkästään palvelemaan liikennettä. 

1960-luvulla tiensuunnittelussa tulivat käyttöön ksit-
teet optinen ohjaus ja ajodynarniikka. Tien pakkopisteik-
si otettiin maankäytöllisten ja teknisten tekijöiden li-
säksi maisema ja ympäristö. 

Taajama-alueilla tien asema on aina ollut sidoksissa 
maankäyttöön. Valmiiksi rakennettu ympäristö asettaa 
tiukkoja rajaehtoja, joiden puitteissa tiensuunnitte-
lija toimii. Vapaassa maastossa kauniisti linjattu, 
maisemaan sopeutuva ja sen muotoja korostava tie muuttui 
taajaniassa rakentamisen mittakaavaan sopeutumattornaksi 
elementjksi. 198O-luyun tieuudjstuksen tärkeimpiä kehi-
tysvaiheita on taajamateiden suunnittelumetodijkan ke-
hitys ympäristöystävälliseen suuntaan nm. TVN:n laati-
mien taajamateiden suunnitteluohjeiden ansiosta. 

Ympäristökysinysten voimakas tiedostaniinen l98O-luvun 
alkupuoliskon aikana on tuomassa uusia lainsäädännölli-
siä ja hallinnollisja velvoitteita tiensuunnftteluprc_ 
sessiin. Suunnittelun sisältö ja työmetodilkka kehitty-
vät luonnollisesti yleisen arvomaailman mukaan ,ja mie-
luumin sen edelläkävijänä. Tämän tavoitteen saavutta-
miseksi tiehallinto on käynnistäriyt suunnitteluohjeiston 
laadinnan tien sovittamisesta ympäristöön. Ohjeisto tu-
lee käsittämään kaksi osaa: 'Ympäristöselvjtykset" ja 
Tien sovittaniinen ympäristöön 0 . 

Perinteisesti tiet on rakennettu maisemaan sopeutuen 

Ohjeiston tavoitteena on edesauttaa hyvin ympäristöön 
sopivien ja ympäristön arvoja sällyttävien teiden toteut-
tamista sekä tien ja liikenteen vaikutusten tiedostamis-
ta ja mandolllslnnnan vähäisten haittojen tuottamista ym-
pärjstölle. Ohjeiston tarkoituksena on antaa selkeät 
toimintaohjeet ympäristöselvitysten laadintaa ja tieto-
jen hyväksikäyttöä varten. Erityisesti on tavoitteena 
antaa valmiuksia keskustella eri sidosryhmien kanssa ja 
luoda edellytyksiä eri intresslpijrejä tyydyttäviin rat-
kaisuihin. Ympäristövaikutusten seuranta tulee olemaan 
tärkeä osa tienpitoa ja tavoitteena on antaa perustiedot 
seurannan suunnittelua ja suorittamista varten. 

Ympäristöselvitykset ovat perustana tiensuunnittelussa 
sovitettaessa tietä ympäristöön sekä laadittaessa tieym-
päristösuunnitelmia Selvitykset sisältävät maankäytön, 
luonnonolosuhtejden ja malsemakuvan selvitysten laadin-
nan ohjeet, ohjeet tien ja liikenteen haittavajkutusten 
tarkasteltjsta sekä ohjeet ympäristöselvitysten tarkaste-
lusta ja esittämisestä sekä hyödyntämisestä suunnittelu- 
prosessissa, sidosryhrnätyöskentelyssä ja tiedottamisessa. 
Lisäksi tarkastellaan eri suunnitteluvaiheiden ja eri- 
tyyppisten hankkeiden ympäristöselvitysten laadintaa. 
Lopuksi esitellään ympäristöselvitysten sisältöä ja tu-
lostusta esimerkkier, valossa. Tien sopivuutta ympäristöön 
tarkastellaan sekä tienkäyttäjän että tieympärlstön käyt- 
täjän näkökulmasta. 

Tien rakentaminen aiheuttaa myös taloudellisia ja yhteis-
kunnallisia ympäristövaikutuksja m. sosiaaliseen kehi-
tykseen, maankäytön kehitykseen, teollisuuteen ja kaup-
paan, liikenneyhteyksiin ja -talouteen. Näitä näkökoh-
tia ei tässä ohjeessa tarkastella. 

Ohje on tarkoitettu tielaitoksen tie- ja ympäristösuun-
nittelijoille sekä apuväljneeksi keskusteltaessa ja neu-
voteltaessa eri sidosryhmien kanssa. 
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2. YMPÄRISTÖSELVITYKSET TIENSUUNNITTELUSSA 
2.1 Ympäristöselvitysten tarve 

Tielain 10 § edellyttää, että tie on suunnaltaan, ta-
saukseltaan, leveydeltään ja muutoinkin tehtävä siten, 
että tien tarkoitus saavutetaan mandollisimman edulli-
sesti ja tuottamatta kenellekaän enempää vahinkoa tai 
haittaa kuin tarve vaatii. Liikenneturvallisuuden, lii-
kenne- ja tieteknisten seikkojen lisäksi laki velvoit-
taa suunnittelijaa kiinnittämään huomiota ympäristön-
suojelunäkökohtiin. Tie on lain mukaan lisäksi sijoi-
tettava ja tehtävä siten, että tien ja liikenteen ympä-
ristölle aiheuttamat haitat jäävät mandollisimman vä-
häisiksi 

Tielain ohella teiden suunnittelua, rakentamista ja 
kunnossapitoa ohjaavat ja säätelevät useat ympäristöä 
koskevat lait, asetukset ja määräykset. Tärkeimpiä 
ovat erityyppiset ympäristönsuojelua, ympäristön pi-
laantumisen ehkäisemistä ja maankäyttöä käsittelevät 
lait. Kaikkien näiden lakien henki velvoittaa, että 
rakentamisesta aiheutuvat ympäristövaikutukset selvi-
tetään ennakkoon ja että ne otetaan huomioon suunnit-
tel ussa. 

Tien rakentamisesta aiheutuvat ysipäristövaikutukset 
voivat olla sekä positiivisia että negatiivisia. Tyy-
pillistä tien aiheuttamille ympäristövaikutuksille on, 
että ne ovat pitkävaikutteisia, muuttuvia ja käsittävät 
usein laajoja alueita. Ensimmäiset ympäristövaikutukset 
syntyvät, kun tietä rakennetaan. Tien valmistuttua vai-
kutukset lisääntyvät liikenteen siirtyessä tielle ja 
tien kunnossapidon alkaessa. 

Uuden tai parannettavan tien rakentaminen niuokkaa ympä-
ristöä ja muodostaa olemassaolollaan osan uutta ympä-
ristöä ja maisemaa. Valmis tie muuttaa aina myös alueen 
ympäristöolosuhteita ja maankäyttöä. Jotta tie voitai-
siin sijoittaa ympäristöön parhaalla mandollisella ta-
valla suunnittelija tarvitsee tietoja ympäri stöolosuh-
teista. Ympäristöselvityksillä tarkoitetaan näiden tie-
tojen kokoamista ja analysointia. Ympäristöselvityksiä 
tarvitaan: 

Tien sijainnin ja suuntauksen suunnittelussa si-
ten, että tie sopeutuu mandollisimman hyvin ympä-
ristöön ja että siitä aiheutuvat haitat ympäris-
tölle jäävät mandollisimman vähäisiksi. Toisaalta 
suuntauksen suunnittelun tavoitteena on suunnitel-
la tien linjaus ja tasaus siten, että tiellä liik-
kuminen on miellyttävää ja turvallista. 

- 	Tierakenteen suunnittelussa siten, että ekologiset, 
niaankäytölliset ja visuaaliset haitat jäävät mah-
dollisimman vähäisiksi. 

- 	rieympäristöa suunnittelussa siten, että istutukset, 
maastonmuotoilut ja erilaiset rakenteet yhdistävät 
tien sekä ekologisesti että visuaalisesti lähiympä-
ristöön ja toisaalta vähentävät tien ja liikenteen 
haittavaikutuksia. 

- 	Liikenteenohjaus- ja säätelytoimien, kuten nopeus- 
rajoitusten suunnittelussa, joilla on merkitystä 
liikenteen haittojen syntyyn. 

- 	Sidosryhmätyöskentelyssä, jolloin voidaan parem- 
min ottaa huomioon eri sidosryhmiennäkemykset 
ratkaisuja suunniteltaessa ja vertailtaessa. 



1 	. YMPÄRISTÖSELVITYKSET TIENSLJIJNNITTELUSSA 
2.1 Ympäristöse$vltysten tarve 

Esisuunnjtelmat 

Esisuunnitteluvaiheessa mpristselvityks1 tarvitaan: 

- 	Ympristövaikutuksille alttliden alueiden mrit- 
telyss ja luokittelussa. 

- 	Maisemakuvatarkaste]ujssa m r1tettess suunnit- 
telualueen maisernarakenteen päpiirteet, ominais-
piirteiden kannalta trket niaisemakokonaisuudet 
sekä fnerkittävt maisernatilat. 

- 	Tien standardin valinnassa tarkasteltaessa ymp- 
ristön vaikutusta tien sijoitus- ja suuntausperi-
aatteisi in, liittymjärjestelyperjaattejsi in ja 
siltapaikkaratkajsujhin 

- 	Tien luonteen mäarittelyssä, kun tarkastellaan 
maastonmuotojlu- ja läjitysperjaattejta, kokonais-
poikkileikkauksen tilajäsentelyperiaatteita ja Is-
tutusperiaatteita. 

- 	Suunnitelmavaihtoehtojen muodostamisessa ja vertai- 
lussa. 

- 	Yhteydenpidossa sidosryhmuin. 

- 	Mriteltäessä nipäristöä koskevia tavoitteita ja 
periaatteita seuraavaa suunnitteiuvaihetta varten. 

Tiesuunnitelma 

Tiesuunnitelrnalla hankintaan laillinen päätös tien to-
teuttamiselle. Tiesuunnitelmaa edeltää yleensä eslsuun-
nitelma (toimenpideselvitys tai yleissuunnitelma). 
Ymparistöselvityksia tarvitaan m 

- 	Tarkennettaessa esisuunnitteluvaiheessa määritel- 
tyjä tavoitteita. 

- 	Laadittaessa yhteenveto hankkeen perusteluista ja 
vaikutuksista. 

- 	Tiensuunnittelun lähtötietona m. suuntauksen, ra- 
kenteiden, kevytilikenteen väylien ja siltapaikko-
jen suunnittelulle. 

- 	Tieympäristösuunnittelun lähtötietona maastonmuo- 
toiIun, istutusten ja ympäristÖrakenteiden suun-
nittelulle. 

- 	Mandollisten suojaustoimien lopullisessa määritte- 
lyssa ja suunnittelussa. 

Sidosryhmätyöskentelyssä ja tiedottamisessa. 

Jälkiseurannan tarpeen määrittelyssä. 

Rakennussuunnitelma 

ESISUUNNITELMAT 

• YMPÄRISTÖVAIKUTUKSILLE ALTTIIDEN 
• ALUEIDEN MÄÄRITTELY JA LUOKITTELU 

• MAISEMAKUVATARKASTELU 

• TIEN STANOARDIN VALINTA 

• TIEN LUONTEEN MÄÄRITTELY 

• SUUNNITELMAVAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN 
JA VERTAILU 

• SIDOSRYHMÄYHTEYDET 

TIES UUNNITELMA 

• SUUNNITTELUTAVOITTEIDEN TARKENNUS 

TIENSUtJNNITTELU 

TIEYMPÄRISTÖSUUNNITTELU 

SUOJAUSTOIMIEN SUUNNITTELU 

TIEDOTTAMINEN 

JÄLKISEURANNAN MÄÄRITTELY 

RAKENNUSSUUNNITELMA 

• TIERAKENTEIDEN SUUNNITTELU 

• TIEYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU 

• HAITTA VAIKUTUSTEN TORJUNTATOIMENPITEIDEN 
SUUNNITTELU 

• RAKENNUSAIKAISTEN JÄRJESTELYJEN MÄÄRITTELY 

Ymparistöselvityksja tarvi taan rakennussuunnitelman 
laadinnassa m. seuraavissa yhteyksissä: 

- 	Tierakenteiden, massojen käytön, kuivatuksen jne. 
yksityiskohtaisessa suunnittelussa. 

- 	Tieympäristön suunnittelussa valittaessa kasvi- 
lajit, kasvualustat ja verhousmateriaalit seka 
maastonmuotoilujen, kasvustojen siirtojen ja suo-
jaustoirnenpjtejden jne. suunnittelussa. 

- 	Liikenteen ja tien aiheuttamien haittavaikutusten 
torkuntatoimenpiteiden suunnittelussa. 

- 	Rakennusvaiheessa mandollisesti tarvittavien suo- 
jausten, työjärjestelyjen jne, määrittelyssä. 



2. YMPÄRISTÖSELVITYKSET TIENSULJNNITTELUSSA 

2.2 Ympäristöselvitysten sisältö, laajuus ja tarkkuus 

Yksittaisessä tiensuunnitteluhankkeessa tarvittavien 
ympäristöselvitysten kattavuus, tarkkuustaso ja selvi-
tettävän alueen laajuus vaihtelee suuresti. Siihen vai-
kuttavat suunnittelualueen ympäristön ja tiehankkeen 
luonne sekä suunriittelutaso. Tässä esitettyjen yleisten 
näkökohtien lisäksi on liitteessä 2 tarkempia ohjeita 
ympäristöselvitysten sisällön, laajuuden ja tarkkuuden 
arvioimiseksi 

Ympäristön luonne ja'ympäristöselvitykset 

Ympäristön rakenne vaihtelee maan eri osien abioot-
tisten peruselementtien mukaisesti. Abioottisia 
peruselementtejä ovat min. maanpinnan topografia, 
maaperän rakenne, ilmasto-olot ja vesiolosuhteet. 
Tältä perustalta voidaan erottaa selviä maisema- 
maantieteellisiä aluekokonaisuuksia, rnaisemamaa-
kuntia, joiden biologinen rakenne ja kulttuuri- 
muodot eroavat toisistaan. Maisemamaakunnat antavat 
hyvan perustan suunnittelualueen maisemarakenteen 
selvittelylle ja kulttuuritaustan ynmiärtämiselle. 

Suunnittelualueen ympäristön luonne ja merkittävyys vai-
kuttavat tehtävien selvitysten painotuksiin ja laajuu-
teen. 

Ympäristön rakentuneisuus 

Suunnittelualueen maankäytön tehokkuus vaikuttaa voi-
makkaasti selvitysten kattavuuteen. Luonnontilaisilla 
alueilla ja metsä- tai rnaatalousalueilla selvitysten 
painopiste on luonnonolojen, maa- ja metsätalouden sekä 
rnaisemakuvan selvityksissä. Taajama- ja kaupunklympä-
ristössä painottuvat taajamarakenteen, kaupunkikuvan, 
alueiden virkistys- ja suojelukäytön sekä iftnlsten elin-
ympäristöön kohdistuvien haittavalkutusten selvityksiin. 

Ympäristön ekologinen ja visuaalinen sietokyky 

Ympäristön ekologinen ja visuaalinen sietokyky vaihtele-
vat suuresti eri ympäristötyypeissä. Heikosti muutoksia 
kestävässä ympäristössä tie muodostuu helposti hallit-
sevaksi elementiksi, jolloin tien sisäinen muoto on 
maisemakokonaisuuden kannalta merkittävä. Voirnakaspiir-
teisessä, kestävässä ympäristössä tie alistuu maisemaan, 
jolloin tien teknisen muodon tulee perustua maiseman 
perusmuotoihin. Sietokyvyltään hejkoilla alueilla sel-
vitysten tarkkuustasoa on lisätty. 

Ympäristön ja maiseman suojelu 

Suunnittelualueella olevat erilaiset suojelukohteet 
edellyttävät ympäristöselvityste tarkkuuden lisäämis-
tä. Tien ja liikenteen vaikutukset suojelukohteeseen on 
selvitettävä siten, että hanke voidaan toteuttaa kohteen 
suojeluarvoa vaarantarnatta. Toisaalta suojelukohtejden 
osalta on yleensä saatavana valmiita selvityksiä, mikä 
helpottaa tiedon hankkimista. 

Suunnitteluhankkeen luonne ja ympäristö.,- 
selvitykset 

Suunnitteluhankkeen luonteeseen vaikuttavat väylän toi-
minnallinen luokka, väylätyyppi, hankkeen koko ja toi-
menpiteen laatu, joka voi vaihdella uuden yhteyden ra-
kentamisesta vanhan tien vähäiseen parantamiseen. 

Luonteeltaan erilaiset hankkeet edellyttävät laajuudel-
taan, painopistealueiltaan ja tarkkuustasoiltaan eri-
laisi. 	'soäristöselvitytsiä. 

Tien toiminnallinen luokka 

Moottoriväylät edellyttävät aina laaja-alaisia ja tark-
koja ympäristöselvityksiä, koska niiden ympäristövai-
kutukset ovat aina erittäin merkittäviä. 

Pääväylät eivät liity toiminnallisesti viereisiin aluei-
siin, vaan muodostavat maankäytöstä erillisiä rakentei-
ta. Pääväylät ovat rakenteeltaan raskaita, lilkennemää-
riltään usein suuria ja nopeita väyliä, joiden ympäris-
tövaikutukset voivat olla merkittäviä ja laaja-alaisia. 
Vaikutukset koetaan tien varressa usein pelkästään hai-
tallisina. 

Pääväylien suunnittelu edellyttää yleensä laajalla 
alueella tehtäviä tarkkoja ympäristöselvjtyksiä, jotka 
kattavat kaikki eri osa-alueet: maankäytön, luonnon- 
olot, maisemakuvaa ja ympäristövaikutukset. 

Kokoojaväylien koko, rakenne ja suhde ympäristön maan-
käyttöön väTftelee suuresti. Vilkasliikenteisten kokoo-
javäylien suhde ympäristöön on saman kaltainen kuin pää- 
väylillä. Toisaalta kokoojaväylä vol olla perinteinen 
haja-asutusalueita palveleva pienililkentejnen tie. 
Yleensa kokoojaväylät eivät sitoudu ympäristöön kuten 
paikallisväylät. Kokoojaväylien ympäristövaikutukset 
ovat saman suuntaisia kuin pääväylillä, mutta voimak-
kuudeltaan vaihtelevampia. Ympäristöselvitysten tarve 
vaihtelee samalla tavoin. 

Paikallisväylät liittyvät sekä tolminnallisesti että 
visuaalisesti niitä ympäröiviin alueisiin. Taajarnatiet, 
kylän raitit, kaupunkien kadut ja kulttuurimalsemassa 
kiertelevät vanhat palkallistiet ovat oleellinen osa 
rakennettua kulttuurlympäristöä. Paikallisväylien suun-
nittelu on aina myös miljöösuunnittelua. 

Yrnpäristöselvitykset ovat selvärajaisia ja usein suppea- 
alaisia, mutta yksityiskohtaisia ja tarkkoja. Maankäyt-
tö- ja maisemakuvaselvitykset korostuvat luonnonolojen 
ja vaikutusanalyysien tarpeen vähetessä. 

Toimenpi teen laatu 

Ympäristöseivitysten tarpeeseen vaikuttaa myös se, 
suunnitellaanko uutta tietä vai parannetaanko vanhaa. 
Uuden tien suunnittelussa tarvitaan yleensä laaja-alal-
sempia selvityksiä kuin vanhan tien parantamista suun-
niteltaessa. Ympäristoselvitysten tarkkuus taas koros-
tuu, kun vanhan tien parantaminen tapahtuu tiiviissä 
taajamassa tai erityisen arassa ja arvokkaassa ympäris-
tössä. 
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2.2 Ympäristöselvitysten sisältö, laajuus ja tarkkuus 

Suunnittelutaso ja ympäristöselvitykset 

Ymparistöselvitysten sisältö, laajuus ja tarkkuus muut-
tuu suunnittelun edetessä esisuunnittelutasolta tie- 
ja rakennussuunnittelutasolle. Alussa tehtävät laaja- 
alaiset ja yleispiirteiset selvitykset tarkentuvat ja 
ne voidaan keskittää rajaturwnalle alueelle suunnittelun 
etenemisen ja tarkentumisen myötä. 

Esisuunnitelmat 

Esisuunnittelussa suunnittelun lähtökohtana on löytää 
mandollisiman hyvä ja toteuttamiskelpoinen suunni-
telrnaratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi. Esisuun-
nittelussa määritetään lisäksi tavoitteet jatkosuun-
nittelulle. Tehtävien yinpäristöselvitysten on pal-
veltava näitä tavoitteita. 

Tieverkko- ja pääsuuntaselvity 	yhteydessä tar- 
kasteltavat ympäristövaikutukset ovat laaja-alaisia 
ja koskevat alueellisia kokonaisuuksia. Tehtävät 
ympäristöselvitykset kattavat kaikki ympäristön 
osa-alueet ja niiden laajuus ja tarkkuus saattaa 
vaihdella suuresti. Yleispiirteiset ympäristöselvityk-
set ovat yleensä riittäviä, mutta niitä joudutaan usein 
täydentämään ongelmallisissa kohdissa hyvinkin tarkkaan. 

Toinienpideselvityksissä tarkastellaan parannettavjjn 
teihin kohvistuvia toimenpiteitä: Selvityksessä voidaan 
tarkastella yksinoniaan olemassaolevaan tiehen kohdistu-
via vähäisiä parannustoimenpiteitä, mutta kysymykseen 
voi tulla myös kokonaan uusien tielinjausvaihtoehtojen 
suunnittelu. Näin ollen toimenpideselvitysten yhteydessä 
tehtävät ympäristöselvitykset vaihtelevat myös suuresti. 
Nykyisillä teillä yrnpäristötoimenpitelden tarkoituksena 
on yleensä lähinnä korjata olemassa olevia vTnpäristö-
ongelmia. 

Yleissuunnitelmassa käsitellään tien ja ympäristön suh-
detta jo huomattavasti yksityiskohtais'rd-lalla tasolla. 
Lähtökohtana on tien ja siihen liittyvien järjestelyjen 
mitoituksellinen sovittaniinen maastoon. Yleissuunnitte-
luvaiheessa yinpäristöselvitykset korostuvat ja niiden 

osuus kokonaissuunnittelusta on suurinanillaan. Tällöin 
tarvitaan yleispiirteisten ja laaja-alaisten selvitysten 
lisäksi usein hyvinkin tarkkoja erillisselvityksia. 

Tiesuunnj telma 

Tiesuunnitelrnalla hankitaan laillinen päätös tien 
toteuttamiselle. Näin ollen se on tärkein suunnit-
telutaso sidosryhmien kannalta. Tiesuunnitelrnavai-
heessa korostuukin tehtyjen ynipäristöselvitysten 
tulosten esittely ja tiensuunnittelun aiheuttamien 
muutosten vaikutusten arviointi. Selvitykset on esitel-
tävä havainnollisesti ja kansantajutsesti ja niiden 
painoarvo ja merkitys suunniteltavaan hankkeeseen on 
pystyttävä arvioimaan mandollisirriiian yksiselitteisesti. 
Tiesuunnitelmassa on voitava tarkastella myös esisuun-
nitteluvaiheessa asetettujen tavoitteiden toteutumista. 
Tiesuunnitelmavaiheessa tarvittavat uudet ympäristösel-
vitykset ovat yleensä vähäisiä mikäli suunnittelua on 
edeltänyt toimenpideselvitys tai yleissuunnitelma. 

Rakennussuunni telma 

Rakennussuunnitteluvaihe on ympäristöön sovittamisen de-
taljisuunnittelua, teknisten ratkaisujen ja yksityis-
kohtien hioniista. Lähtökohtana on aiemissa suunnitte-
luvaiheissa rajattu tila, johon tasaus, luiskat ja 
penkereet sovitetaan ympäristön tarjoaman lähtökohdan 
mukaisesti. Ycnpäristöselvitysten tarve on yleensä vä-
häinen. Kysymykseen tulevat lähinnä edellisissä suunnit-
teluvaiheissa tehtyjen selvitysten tarkistijkset ja tar-
kennukset sekä tien rakennusvaiheessa tai myöhemin mah-
dollisesti tarvittavien toimenpiteiden läpikäynti. 

YMPÄRISTÖN LUONNE TIENSUUNNITTELIJ- SUUNNITTEL(JTASO 
HANKKEEN LUONNE 

YMPÄRISTÖN TIEN TOIMINNALLINEN ESISUUNNITELMAT 
RAKENTUNEISUUS LUOKKA - tieverkkosuunnitelma - kaupunki • Moottoriväylät - PaäSuuntaselvitys - taajama • Päävaylat 	- - Ioimenpideselvitys - reuna-alueel - valtaliet - yteissuunritelma - maaseutu - kantatjel - seudulliset tiet 

• '(okoojaväyIt 

YMPÄRISTÖN EKOLO- - seudulliset tiet 
7NNITELMA GINEN JA VISUAALINEN 

- kokoojallel 1 • Patkallisväylät 1 	KYKY yhdystiet rAISE=JAYMPÄ - ENPITEEN LAATU 

I RISTÖN SUOJELU- I 	- uusi tie SUUNNITELMA 
NÄKÖKOHDAT - parannettava tie 

YMPÄRISTÖSELVITYSTEN 
SISÄLTÖ. LAAJUUS JA 
TARKKUUS 

Ympärstöselvitysten sisältöön, laajuuteen ja tarkkuuteen vaikuttavat tekijät. 
Liitteessä 2 on esitetty kaavamainen malli eri tekijöiden arvioimisesta 
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2.3 Ympäristöselvitykset tiensuunnitteluprosessissa 

Ympäristösuunnittelu on osa tien suunnittelua kaikissa 
sen vaiheissa. Ympäristösuunnittelun maara ja laatu 
mräytyvät yksilölilsesti hankkeen laadun, suunnitte-
lutason ja ympäristön luonteen mukaan, mutta yleisella 
tasolla kaiken tyyppisiä tehtävia varten voidaan tar-
kastella yinpäristösuunnittelua käynnistysvaihees'sa, 
suunnitteluvaiheessa sekä tulostusvaiheessa. 

Käynnistysvaihe 

liensuunnittelun käynnistysvaiheessa laaditaan toimin-
tasuunnitelma koko tiensuunnitteluhankkeen prosessia 
varten ja tällöin tarkastellaan myös ympäristösuunnit-
telun tehtävät kyseisessa hankkeessa. Ympäristösuunn, 
telua koskevia toirnintasuunnitelman osia ovat 

- 	ympäristöselvitysten tarpeen maarittely, missä 
määrin ja kuinka laajalti selvityksiä tehdään se-
kä selvitysten taso ja tarkkuus. 

- 	ympäristösuunnittelun tason ja tarkkuuden määrit-. 
tel y 

- 	ynipäristösuunnittelijan ja erikoisasiantuntijoi1en 
nimeäminen ja asema suunnitteluorganisaatiossa 

- 	yniparistöselvityksiin ja -suunnitteluun kytkeyty- 
vien sidosryhmien nimeäminen sekä yhteistyön ja 
tiedotustoiminnan suunnittelu 

- 	ynipäristöselvitysten ja -suunnittelu ajoitus suh- 
teessa tiensuunnitteluprosessjjn. 

Käynnistysvaiheeseen liittyy lähtömateriaalin keruu ja 
ympäristöinventointi. Lähtöfnateriaalin keruuseen sisäl-
tyy 

perusniateriaalin (peruskartat, ilmakuvat) hankinta 
muut lähtötiedot, tiedot luonnonolosuhteista 
virkamiesten ja sidosryhmlen tietojen kerääminen 
haastattel emal 1 a. 

Käynnistysvaiheessa on hyödyllistä suunnitella mate-
riaalin keruu, maastotarkastelu, kuvaukset ja mittauk-
set yhdessä varsinaisten tiensuunnittelutehtävien kans-
sa, jolloin tiedot voidaan hankkia keskitetysti. 

Käynnistysvaiheessa tiedotetaan tiensuunnittelun käyn-
nistyniisesta, jolloin tulee esille myös ynipäristöselvi-
tysten ja -suunnittelun asema suunnitteluprosessissa. 

Nosturiautosta otetut viistokuvat ovat usein käyttökel-
poista perusmateriaal ja 

Suurmitteluvaihe 

Ympäristösuunnittelija osallistuu pääsääntöisesti hanke-
ryhmätyöskentelyyn, tarvittaessa ainakin asianuntija-
roolissa. Ympäristösuunnittelijan lisäksi yniparistöky-
symyksissä hankeryhmätyöskentelyyn voidaan ottaa mukaan 
myös eri ympäristösektoreiden asiantuntijoita. 

Ymparistöselvi tykset tehdään suunnitteluvaiheen alussa 
ja niitä täydennetään myöhemissä suunnitteluvaiheissa 
tarpeen mukaan. Ympäristökysymyksiä joudutaan tarkaste-
lemaan suunnittelun kuluessa hankeryhmässä useaan ottee-
seen. Yrnpäristökysyrnysten huomioonotto tapahtuu seuraa-
vien työvaiheiden yhteydessä: 

Nykytilan kuvaus 

Nykytilan kuvauksen yhteydessä tarkastellaan tehtyjä 
perusselvityksiä, jotka käsittävät yhteenvedot maankäy-
tön, luonnonolosuhtejden ja maisemakuvan selvityksistä. 
Näistä tiedoista analysoidaan tiensuunnittelun sekä tie 
ja liikenteen ympäristövaikutuksiin liittyvät näkökoh-
dat. Tässä yhteydessä määritellään myös tien ja liiken-
teen ympäristövaikutuksille alttiiden alueiden sijainti 
ja alttiusherkkyys. 

Ongelmat 

Tässä työvaiheessa tarkastellaan ympäristöselvitysten 
ooh.ialta odotettavissa olevia ongelmia ja mandollisesti 
kysymykseen tulevia toimenpiteitä eri vaihtoehtojn 
osalta Tarkastelut tehdään yleensä myös ns. nollavalh-
toehdolle. 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

Ympäristönhoidon tavoitetason lisäksi määritetään tien 
ja liikenteen aiheuttamien haittojen torjuntatavoit-
teet ja niiden edellyttämät toimenpiteet. Tässä yhtey-
dessä on tarkasteltava myös yTnpäristökysyniysten vaiku-
tusta tieratkajsulle asetettaviin tavoitteisiin. 

Vaikutusten kuvaus ja arviointi 

Suunnitelmaratkaisujen ja vaihtoehtojen käsittelyn yh-
teydessä niiden vaikutuksia on arvioitava ympäristöky-
symysten osalta tehtyjen ympäristöselvitysten ja asetet-
tujen tavoitteiden pohjalta. 

Suunnitelman kokoaminen 

Suunnitelman kokoamisen yhteydessä kootaan tehdyt ympä-
ristöselvitykset. Tässä yhteydessä tehdään myös tarvit-
tavat tieynipäristosuunnitelmat. Esisuunnitteluvaiheessa 
suunnitelmat ovat lähinnä tavoittee1lsia ja niitä vol-
den ja Joudutaan tarkentamaan myöhenTilässä suunnittelu-
vaiheessa. Suunnitelmasta on kuitenkin aina käytävä ilmi 
mitä osia voidaan muuttaa ja mitkä osat on sovittu lo-
puil isesti. 

Suunnitelman käsittely 

Suunnitelman käsittelyä tapahtuu koko suunnitteluproses-
sin ajan. Ympäristökysymykset kiinnostavat yleensä si-
dosryhmiä ja lausunnonantajia ja näinollen ympäristö- 
kysymyksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota suunni-
telmien esittelyssä ja pyydettäessä lausuntoja valmiis-
te suunnitelmista. 
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2.3 Ympäristöselvitykset tiensuunnitteluprosessissa 

Materiaalin tulostus ja dokumentointi 

Työn kuluessa tulostetaan kasivaraisia, luonnosmaisia 
analyysikarttoja (esim. peitepiirrokslna käyttäen va-
rejä), joiden avulla ympäristönäkökohtien vaikutuksis-
ta tiensuunnitteluun voidaan keskustella. Kaikki ai- 
neisto on syytä arkistoida mandollisia myöhempiä tar-
peita varten. Vähänkin mittavaninassa ja ympäristöar-
voiltaan merkittävänniiässä hankkeessa voidaan ympäristö- 
selvitys tulostaa erillisenä raporttina tai osana tien- 
suunnittelun tulostusasiakirjoja. Ympäristöselvitys 
palvelee informaatioaineistona laajaa sidosryhmäkent-
tää ja saattaa olla käyttökelpoinen useiden alueen 
hankkeiden suunnittelussa ja tällöin sen tulostus yh-
tenäisessä, selkeässä muodossa on tarkoituksenmukaista. 

Seurantavajhe 

Ympäristövaikutusten seurannan tarve arvioidaan ja suun-
nitellaan seurannan sisältö ja toimenpiteet. Tien ja 
liikenteen ympäristövaikutukset voivat muotoutua eri-
laisiksi kuin on ennakoitu. Mikäli tie aiheuttaa vai-
keasti arvioitavia vaikutuksia tai vaikutukset ovat 
kriittisessä määrin haitallisia, on syytä seurata ympä-
ristön tilaa pitkäaikaisen seurantaohjelman muodossa. 
Seuranta voidaan toteuttaa joko tielaltoksen ohjelmana 
tai yhteisohjelmana paikallisten laitosten kanssa (yli-
opistot, metsäntutkimuslaitos tms.). 

YMPÄRISTÖSIJ(JNNITTELU 

KÄYNNISTYSVAIHE 	SUUNNITTELUVAIHE 	 TULOSTUSVAIHE 	 SEURANTAVAIHE 

- toimintasuunnitelma 	- nykytilan tarlasteIu 	 - perusselvitykset 	 - seurantaohjelma 
- IhtörnateriaaRn 	 -. ongelmat 	 - analyysit 	 - seuranta hankinta 

- tavÖtteet 

- vaikutusten ar'uointi 

TIEN SOVITTAMINEN 
YMPÄRISTÖÖN 

TIENSU(JPINITTELU 
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3.1 Yleistä 

Se'vitysten käynnistys 

Ympäristöselvitys aloitetaan samanaikaisesti tiehank-
keen esisuunnittelun kanssa. Hankkeen paasuunnittelija 
Ja ympäristösuunnittelija (esim. piirin maisemanhoidon 
valvoja) maarittelevat tarvittavien ymparistöselvitys-
ten sisallön, laajuuden ja tarkkuuden (ks. luku 2.2). 
Samalla määritellään tleympäristösuunrijtelman ja mah-
dollisten ylnparistövaikutusselvitysten muoto, laajuus 
ja suunnitteluaikataulu, sekä arvioidaan ynipäristösel-
vityksijn ja -suunnitteluun tarvittavat resurssit. 
Käynnistys- Ja ohjelmointivaiheessa neuvotellaan tar-
vittaessa myös ympäristoviranomaisten (YM, LH) kanssa 
ymparistöselvitysten sopivasta muodosta ja volyymista. 

Lähdeaineiston hankinta 

Lähdeaineisto on muodoltaan ja tasoltaan sangen vaihte-
levaa. Monet eri organisaatiot ovat koonneet ja tulos-
taneet sopivaa aineistoa: 

- 	perus-, topografi- ja maaperäkartat yms. 
- 	ilmakuvat 
- 	erilaiset kaavat selvityksineen 
- 	luonnon- ja ympäristöntutkimukset 
- 	valtakunnalliset, alueelliset Ja paikalliset sel- 

vi tykset. 

Hankkeen suunnittelussa tarvittava lähdealneisto kannat-
taa koota keskitetysti, koska sama aineisto palvelee 
sekä tien- että ympäristönsuunnittelua. 

Landeaineistoa joudutaan usein täydentämään ja tarkenta-
maan maastokäynnein, kartoituksin ja kuvauksin. 

Tiedon käsately 

Landeainejston seulonta ja ivento1ntjtfeJon kokoaminen 
on tehtävä jarjestelmälljsesti. Karttatyöskentelyn ohel-
la on syytä tarkistaa asioita jatkuvasti maastossa. 
Ympäristötiedon inventoinnissa voidaan edeta esim. seu-
raavasti: 

- 	tutustutaan suunnittelualueeseen peruskarttojen, 
ilmakuvien ja maastokayntien avulla 

- 	tarkistetaan onko suunnitteluhankkeen vaikutuspii- 
rissa valtakunnallisten suojeluohjelmien, -suunni-
telmien ja -selvitysten kohdealueita 

- 	käydään läpi suunnittelualueen kaavoltustilanne; 
seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavat 

- 

	

	neuvotellaan eri intressiryhmjen kanssa: YM, LII, 
SKL, kunnat, järjestöt ja yhdistykset jne. 

- 	käynnistetään tarkistus- ja lisäselvitykset omana 
työnä tai konsultoivjen erikoisasiantuntijoiden 
avulla. 

Landeainejston ja lisäselvitysten pohjalta laaditaan 
ympäristö- ja maisema-analyysit, joita erillistietojen 
ohella käytetään hankkeen jatkosuunnittelussa. Tiensuun-
nittelun edetessä väyläkohtaisen tarkastelun tasolle 
laaditaan hankkeen 	päristövaikutusselvitykse 

Tiedon tulostus 

Tiedot tulostetaan kartoille varsinaisen suunnitelman 
mittakaavassa. 

Ympäristötledot tulostetaan tarpeen Vaatimalla selkeällä 
esitystavalla. Suunnittelun alkuvaiheessa riittää käsi-
varainen yhteenveto aihepiirelttäin ja kokonaisvaltaisen 
analyysin esitys esim. peltepiirroksena suunnitelman 
mittakaavassa. 

Tietojen esittämiseen käytetään asteittaisuutta ilmentä-
viä rastereita ja symboleja. 

Tulostuksessa seuraavat näkökohdat ovat tärkeitä: 

- 	selkeys, ei liian paljon asioita yhteen 
- 	loogisuus, yhteismjtallisja tai samankaltaisla 

näkökohtia yhteen 
- 	asian laatuun ja suunnittelutasoon sopiva tarkkuus 
- 	yksinkertaiset merkintöjen selitykset 
- 	tallennettava muoto 
- 	standardikoko 
- 	tarkasteltavista kohteista tarkemat oheisluettelot. 

Ympäristöselvltys koostuu selostuksesta, analyysikartois-
ta ja oheismateriaalista (valokuvat tms.). Tavanomaisten 
värillisten ja mustavalkoisten tulostusten lisäksi voi-
daan merkittävän hankkeen yhteydessä laatia ympäristö-
analyysikartat painettuna peitepiirroksena, Jota tarkas-
tellaan suunnitelmakarttojen päällä. 
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3.1 Yleistä 

Tietokortjt 

Luvussa 3 on käsitelty tiensuunnitteluun oleellisesti 
liittyvät ympäristöselyltysten osa-alueet, jotka jakau-
tuvat 
- 	perusselvityksiin 

- maankäyttö 
- lUOflflOflolosuhteet 

- 	maiseniakuvaan 
- 	yvlpäristövaikutusselyjtyksjjn 

Kunkin osa-alueen tietokortin alussa on lyhyt selvitys 
asian tai ilmiön olemuksesta ja merkityksestä yleensä 
sekä erityisesti tiensuunnitteluun. Tietokortjssa anne-
taan lista tarvittavjsta tiedoista ja tietolähtejstä 
erittelemättä niitä suunnjtteluhankkeen mukaan. Tästä 
listasta poimitaan kunkin hankkeen vaatimat tietotar-
peet ja -lähteet ja määritellään tiedon tarkkuus 4. lu-
vussa esitettyjen suunnittelutasojen kuvauksia hyväksi- 
käyttäen. 

Tietokortissa on esitettynä kunkin osa-alueen tarkaste-
lussa mandollisesti tarvittava erikoisasjantuntemus ja 
lähdekirjalljsuus. 

Tietojen tarkastelusta ja tulostuksesta on annettu oh-
jeet. 

Kuvat ovat esimerkkejä kerättävän tiedon muodosta 
(1. aukeama) ja tarkastelun tulostuksesta (2. aukeania). 

YMPÄRISTÖSELVITYSTEN LAATIMINEN 

SELVITYSTEN KÄYNNISTYS 

I YMPÄRISTÖN 
_______________ 	 LUONNE 	 ______________________ 

TARVITTAVA 

SUUNNITTELU- 	

YMPÄRISTOSELVITYSTEN 

H 

 ASIANTUNTEMUS 1 
JA TARKKUUDEN 	 ________________ 

ITIENSUUNNITTELU] 	
HANKKEEN 	______ SISÄLLÖN. LAAJUUDEN 

MÄÄRITTELY • 	 - 	

F- 	
LUONNE 

__________________ 	
SIDOSRYHMÄT 

__________ ___________ 	 TIEOOTTAM1NEN 
TASO 

LÄHDEAINEISTON HANKINTA 
	

TAVAT 

VALMIIT SIDOSRYHMÄT 
SELVITYKSET 

- viralliset 
- epaviralijaet 

JVAT 	 YMPÄR 
- vallakunnalllse 

T 	 - alueelliset 

TIENSUUNNITTELU 	

OKÄYNNIT IILak8150t 

L 	 ____ 

TIEDON KÄSITTELY 	 1 
J TIEN 	

YMPÄRISTÖTIETOJEN TALLENTAMINEN 
SOVITTAMINE 	

YMPÄRISTÖTIETOJEN LUOKITTELU TIENSUUNNITTELU 	
YMPÄRISTÖÖN 	 1 YMPÄRISTÖTIETOJEN ANALYSOINTI 

_______________ 	 1 	- 	

- YMPARISTÖTIETOJEN 

---_-1-_____ 
TDON TULOSTUS 

1 TIE- JA LIIKENNE 1 	1 TIEYMPÄRISTON 1 	YMPÄRISTÖANALYYSIT 
TEKNISET 	 1 	HOIDON 	 YMPÄRISTÖVA<UTUSSELVITYS SUUNNITELMAT 	 SUUNNITELMAT 

- 

Kaavio ympäristöselvitysten laatimisesta 
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3.2 Maankäyttö 
3.21 Suojelu 

Suojelulla tarkoitetaan jonkin alueen tai kohteen maan-
käytön rajoittamista siten, etta kohteen suojeluarvo 
sai] yy. 

Suojelupäätös ja -maaraykset on voitu säataa lailla 
(L eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta val-
tion maille 83/38, A eräiden kasvien rauhoittamisesta 
402/83), tai jonkin viranomaisen määräyksestä esim. 
luonnonsuojelulajn tai vesilain perusteella. Suojelu 
voi perustua myös eriasteisijn kaavoihin. lisäksi on 
lähinnä suositusluonteisla valtakunnallisia, alueelli-
sia ja paikallisia suojelusuunnitelmja ja -ohjelmia. 

Suojelumääräykset ja -suositukset voivat vaihdella täy-
dellisestä rauhojttamisesta vain erikseen määriteltyjen 
toimenpiteiden rajoittarniseen. 

Suojelun piiriin valitut kohteet ovat lajissaan tyypil-
lisiä, edustavia, harvinaisia tai uhanalaisia. Suojelu-
päätöksiliTä pyritään arvokkaita kohteita säästämaan ope-
tuksen ja tutkimuksen tarpeisiin sekä yleiseninin jälki-
polvien tarpeisiin tai turvaamaan luonnon ja yhteiskun-
nan toimintojen jatkuvuus. 

Suojelukohteet ja -alueet rajoittavat vapaata tien si-
joittamjsta ja suuntausta maastossa tai aiheuttavat 
erityisvaatimuksja tien teknisj]le rakenteille. Ylei-
sesti hyvaksyttyjen suojelusuunnjtelmjen toteutumista 
on tuettava suojeluarvon säilyttävillä suunnitelmarat-
kaisuilla. 

Suunnittelun aloitusvaiheessa tulee suojelukohteet ja 
niiden suojelumääräykset selvittää hankkeen lähtötie-
doiksi. Myös erilaiset yleisesti hyväksytyt suojelu- 
suunnitelmat on otettava huomioon, vaikka niillä ei oli-
sikaan lain voimaa. 

Erilaisia suojelualueita ja -kohteita on luetteloitu 
m. seutu- ja yleiskaavoissa. Tärkeimpiä suojelutyyppe- 
jä ovat esihjstorialljset ja rakennushistorial]jset suo-
jelukohteet, luonnon suojelukohteet, malsemalliset suo-
jelukohteet sekä pohjaveslalueet. Pohjavesialueiden 
suojelua käsitellään tarkemmin kohdassa 3.3. 

Tarvittavat tiedot Tietolähteet 

Kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaisrmiis- SKL:n ja museoviraston jnventoinnit, seutukaavat. yh- 
tolailla 	(295/63). teydenotto museoviraston esihistorian osastoon: 
Muinaisjäännösten kalvaminen, peittäniinen, muuttaminen, 

- kartat ja kohdeluettelot 
vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoeminen 
on 	kielletty. 

Kulttuurihistoriallisesti 	huoniattavat rakennukset on 
suojeltu lailla tai 	kaavoilla. 	Naillä rakennuksilla voi Seutu- ja yleiskaavat, mand. 	SKL:n ja rnuseovlrasto 
olla joko valtakunnallista, 	alueellista tai 	paikallista 

selvitykset 
- kartat, kohdeluettelot ja selvitykset merkitystä. 

Luonnonmuistomerkit on rauhoitettu luonnonsuojelulain Seutukaavat, Lil:n ympärlstönsuojelutolmistot: 
nojalla. 

- luettelot, kartat 

Luonnonpuistot ja kansallispuistot ovat laajempia alue- Puistojen esitteet ja kartat 
kokonaisuuksia, joiden rauhoitusaste vaihtelee. 

Harjujen suojelu perustuu eritylseen suojeluohjelmaan. Valtakunnallinen harjujen suojeluohjeirna, monlnaiskäy- 
tön suunnitelma, seudulliset suojeluohjelmat (SKL), 
kuntien maa-aineslain mukaiset rnaiseinaselvltykset. 

Soidensuojelu Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma 1 ja 	II, 
seudulliset ja paikalliset suojelukohteet. 

Lintuvesien suojelu Valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelma 

Maisemalliset suojelukohteet Maisematolmikunnan mietinnöt, SKL:n selvitykset 

Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjaves{- Yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeät pohjavesivarat 
varat. -kirja, VH ja vesi- ja yinpäristöpijrlt 

Vedenottamoiden suoja-alueet Vesi- ja ympäristöpilrit, vedenottamot 
- pohjavesialueen selvitykset 
- suoja-aluepäätokset 

avesien suojelukohteet Vesi- ja ympäristöpiirit 
Vesiensuoje]uyhdistysten selvitykset 
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Selvitysten tekijät ja tarvittavat yhteydet 

Suojelukohteita etsittäessä, paikannettaessa tai rajauk-
sia täsmerinettäessä voi ympäristösuunnittellja neuvo-
tella suojelusta vastaavien viranomaisten kanssa: 

- 	museoviraston esihistorian- ja rakennushisturian- 
osastot 

- 	LH:n ympäristönsuojelutoimistot 
- 	vesi- ja yTnpäristöpiirit 
- 	seutukaavaliitot. 
- 	kunnat 
Mikal. tien suunnittelun edetessä jokin suojelukohde 
jää tien vaikutusalueelle on aina otettava yhteys suo-
,jelusta vastaavaan viranomaiseeri ja sovittava tarkein-
mista selvityksistä ja erikoisasiantuntijoiden käyttä-
misestä. Erikoisasiantuntija selvittää suojelukohteen 
sietokyvyn, tarvittavat suojaustoimenpiteet tai mandol-
1 isuudet suojelupäätöksen purkamiseen. 

- 	 J.J_!;S,d,J..,uv,J¼. IIIUlI  

Lähdekirjail isuutta: 

- 	laki kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten 
suojelusta (572/64) 

- 	Asetus kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennus- 
ten suojelusta (279/65) 

- 	Asetus valtion omistamjen kulttuurihistorjaflisesti 
huomattavien rakennusten suojelusta (278/65) 

- 	Muinaismujstolakj (295/63). 1 luku 

- 	LUOnnonsuojelulakj (71/231. 19 f 

- 	Vesilaki (264/61) 

- Maa- ja metstalousmjnjsterjä 
Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen kunnallis- 
ja luonnonpuistojen kehittärnisohjelma. Helsinki 1979 

Ks. lisäksi kirjal 1 isuusluetteloa. 
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Tietojen tarkastelu 

Kunkin suojelukohteen osalta selvitetaan suojelupaatök-
sen maaräavyys: lainvoimalsuus, suositukset. 
Edelleen selvitetaan suojelupaatokseen sisaltyvat mäa-
raykset ja ohjeet, joita on noudatettava. 

Erilaiset suojelukohteet voidaan luokitella joko suoje-
lupäätöksen maäraavyyden mukaan tai sen mukaan, kuinka 
voimakkaasti suojelumääraykset rajoittavat muuta maan- 
käyttöä. Jälkimaisen luokittelun mukaisesti on muodos-
tettava mm. pohjaveden ottamoiden suojavyöhykkeet. ve-
denottamoalue, lähisuojavyöhyke ja kaukosuojavyöhyke. 

Lakehin, asetuksiin ja yleisesti hyväksyttyihin valta- 
kunnallisiin suojeluohjelnijjn perustuvat suojelualueet 
on tietä linjattaessa klerrettäva, mikäli niiden suo-
jeluarvo vaarantuu tien rakentamisesta. Suuri osa kun- 
teistä muinaisjäannöksistä voidaan purkaa, kun ne on 
ensin tutkittu museoviraston toimesta rakentajan kustan-
nuksella. Muinaisjäännösten tutkimiseen kuluva aika 
(1-2 kesäkautta) on otettava huomioon hankkeen toteutus- 
aikataulussa. 

Pohjavesialuejlla ja vedenottamojden suojavyohykkejljä 
voidaan pohjaveden suojaus tehdä luiskia ja ojia tiivis-
tämällä sekä johtamalla pintavedet alueen ulkopuolelle. 
Rakenneratkajsut ovat kuitenkin suhteellisen kalliita. 

Suojelukohteet sjlytetään suunnitelinakartoilla koko 
suunnittelutyön ajan. Jos suojelukohtejta ei voida kier-
tää riittävän kaukaa, suunnitellaan yksittäisen kohteen 
tarkkuudella tekniset ratkaisut kohteen säilyttämiseksi 
tai selvitetään mandollisuudet suojelun purkamiseksi. 

Luokittelu tulostetaan erilliselle kartalle. Luokat ero-
tetaan esim. erilaisilla rasterejila. 

Tietojen tulostus 

Suojelukohteet ja -alueet merkitään suunnitelman kart-
tapohjille rajauksina ja pistesnäisinä kohteina. Sopiva 
tarkaste]umjttakaava on yleensä 1:10000-1:2000. Kohteet 
numeroidaari ja voidaan varustaa suojelun luonnetta ku-
vaavalla kirjaintunnuksella, esimerkiksi: 

E 	esihistoriallinen suojelukohde 
R 	rakennus- ja kulttuurihlst.suojelukohde 
L 	luonnonsuojelukohde 
M 	maisemansuojelukohde 
PV 	pohjaveden suojelukohde. 

Kohteista laaditaan luettelo, josta ilmenee 1) kohteen 
numero ja tunnus, 2) kohteen nimi, 3) suojelun kohde, 
4) suojeluviranoqnainen, 5) perustelu ja tarvittaessa 
liitteenä suojelumääräykset ja tarkka kartta suojelu- 
kohteesta. 

Suojelukohteet voidaan luokitella esim, kolmeen luok-
kaan tien tekoa rajoittavjen määräysten perusteella: 

1 luokka, EI-alueet (kierrettävä) 
- 	luonnonmujstomerkjt, soidensuojelualueet, linnuston 

suojelualueet, vedenottamoalueet, jotkut muinais-
jäännökset jne. 

II luokka, tien vajkutusalueelle jäävä kohde aiheuttaa 
erityistolmenpjtejtä (erikoisasjantuntijat) 

- kiinteät muinaisjäännökset (yleensä), kulttuuri-
historialliset kohteet, harju- ja maisemakohteet, 
vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeet jne. 

III luokka, vähäisiä rajoituksia tai toimenpiteitä ai-
heuttavat suojelukohteet: 

- 	maisernalljset suojelukohteet, vedenottarniden kau- 
kosuojavyöhykkeet jne. 

sessa 	 . 	 yIluunnnelmap1irustuK- 
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3.2: Maankäyttö 
3.22 Virkistys 

Virkistysalueet käsittävat laajiimijllaan puistot ja 
muut viheralueet, urheilu- ja ulkoilualueet, retkeily-
alueet, matkailualueet (leirintäalueet, venesatamat, 
hiihtokeskukset) sekä ulkoilureitit ja -väylät (ulkoi-
lu- ja lenkkipolut. hiihtoladut, suunnistusrejtit, 
veneily- ja kanoottoreitit), Yleensä puisto- ja ulkoi-
lumaastot muodostavat rungon, johon esim, leikki- ja 
urheilualueet liittyvat. Puistot voidaan jakaa oleske-
lupuistoon, kävelypuistoon, ulkoilupuistoon sekä ret-
keilyalueisiin. Virkistysalueiden sijainnin suunnittelu 
tapahtuu pääasiassa osolttamalla tähan tarkoitukseen 
alue jossakin erlasteista rakennuslain mukaista maan- 
käyttöä koskevassa suunnitelmassa (seutukaava, yleis-
kaava, rakennuskaava, asemakaava ja rantakaava). 

Virkistystä koskee myös ulkoilulakj, jossa säädetaan 
ulkoilureittien, valtion retkeflyaluejden seka leirin-
täalueiden perustamista sekä liikuntalaki. 

Taajama-- ja seutupohjaiset virkistysalueet voidaan ja-
kaa seuraavasti: 

Ulkoilupuisto. 	hyvin saavutettava, lähimpänä asun- 
to- tai työpaikka-alueita sijaitse-
va virkistysalue. 

Ulkoilualue, 	palvelee myös taajamaväestö. Si- 
jaitsee taajaman sisällä tai reuna- 
alueilla ja sille tulee olla häiriö-
tön jalankulku- sekä julkisen lii-
kenteen yhteys. 

Retkeilyalue, 	palvelee lähinnä viikonloppuvapaan 
virkistystaryetta. Retkeilyalueet 
muodostavat laajoja kokonaisuuksia. 

Luonnonresurssi- 	lomavapaan viettoon soveltuvia erä- 
pohjaiset virkis- 	maaluontoisia alueita (metsähalli- 
tysalueet, 	tuksen luonnonhoitometsät, valtion 

retkeilyalueet, kansallispuistot). 

tilkoilureitit, 	reitit voivat kulkea virkistysalueen 
sisällä tai yhdistää eri virkistys- 
alueita toisiinsa. Reittien tulee 
olla jatkuvia ja turvallisia ja ne 
tulee sijoittaa mandollisinman häi-
riöttömälle alueelle. 

Ulkoilu- ja virkistysalueiden merkitys ihmisille on ko-
rostunut toisaalta vapaa-ajan lisääntyessä ja toisaalta 
kaupunkien kasvaessa ja asutuksen tihentyessä. 

Tarvittavat tiedot 	 Tietolähteet 
Kaavojen mukaiset virkistysaluevaraukset ja virkistys- 	Eriastejset kaavat reitit. 	

- 	seutukaavat (ent, suojelu- ja virkistyskaavat 
(SUVI) 

- 	yleis- ja osayleiskaava 
- 	kaavarungot 
- 	asema-, rakennus- ja rantakaavat 

Suunnitellut virkistysalueet ja -reitit. 

Virkistysaluejden toiminnallinen luokitus (aktiivinen 
urheilualue, oleskelupuisto, luonnontjlajnen ulkoilu- 
alue jne.) 

Muut maankäyttösuunnjt] 
Lii kuntapaikkasuunni telmat 

Ul koi lureittisuunnitelmat 
Matkajiusuunni telmat 

Ympäristoministerjön virkistysaluerekjsterit 
Iiikuntasjhteenjt 

Virkistysalueiden yhteystarpeet alueen sisällä, aluej- 	Urheilujärjestö 	liikuntasihteeri in alueisiin äli 1 läsekäyhteydetmuih . 

Virkistysalueiden arvoluokjtus 
linen, valtakunnallinen). 
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Selvitysten tekijät ja tarvittavat yhteydet 

Ympristösuunnittel ija tekee selvitystyön paosiltaan 
itse. Jos suunniteltava tie muodostaa esteen virkistys- 
reiteille ja -alueille käytetaan ulkoilun asiantuntijaa 

Tietojen hanIinnassa ja tulkinnassa kannattaa ottaa 
yhteyttä kunnan liikuntasihteerlin, matkailuasiamie-
heen tai vastaavaan. Tarkempaa tietoa alueiden kaytös-
tä voidaan hankkia myös palkallisilta urheiluseuroila. 

Landeki rjal ii suutta: 

- 	Valtakunnallisesti merkittävät virkistysaluekoko- 
naisuudet ja retkeilyreitit (Ymp.min. 5/1983) 

- Yhteenveto seutukaavaliittojen ensininaisjsta vai-
hekaavojen virkistys- ja suojelualueista (Ymp.min. 
4/83) 

- 	Seudullisten virkistysalueiden toteuttamistyöryhmä 
(Ymp.min. 2/85) 

- 	Ulkoilureittien suunnitteluopas (SISM. 8:2/81) 
- 	Virkistysaluevaraukset seutukaavoituksessa (VTT 

8/74) 
- 	Liikuntapaikkojen suunnitteluoheet (Opetusministe- 

riö 1981) 
- 	Liikuntasuunnjttelu (Liikuntatieteellinen Seura 

77/81 
- 	Kuntien ulkoilureittisuunniteinat sekä liikunta- 

paikkojen tavoitteellinen palveluverkko 
- 	Seutukaavaliittojen virkistysalue- ja ulkoilureit- 

ti suunni telmat 

. - - - - 

1 
1 
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1 
Penaatekaavio virkistysaiuciden ja ulkoilureittien muodostairiasta 
kokonaisuudesta. 

Taajania-alueisiin liitty':i Icvycn 1iikentecn reitti 

Virkistysalueita ja luonnon yleiskäyttöalueita 	 - 
palveleva ulkoi lurci tti 

Luontopolku, kuntopolku 

vrIstysalueet ja ulkoilureitit kunnan yleiskaavassa 
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Tietojen tarkastetu 

Nykyiset valtakunnalliset, seudulljset sekä kuntatason 
virkistysalueet ja -reitit kootaan kartalle. 
Osoitetaan virkistysaluelden toiminnallinen luokitus 
kartalla. Kootaan kartalle kunnan viranomaisten tiedot 
(liikuntasjhteerj, kaavoittaja) tiedot puisto-, urhei-
lu- ja virkistysaluejsta sekä ulkoilurejtejstä. 
Erityisesti kiinnitetään huomiota virkistysaluejden 
yhteystarpeiden tarkasteluun. Selvitetään suunnitellun 
tien vaikutukset nykyisiin ja suunniteltuihin virkis-
tysalueisiin 

- 	aluemenetykset 
- 	meluvaikutukset 
- 	saastevaikutukset 
- 	estevaikutukset. 

Selvitetään keinot, joilla mandolliset haitalliset vai-
kutukset voidaan poistaa. 

Tien suunnittelussa on otettava huomioon virkistysaluel-
den saavutettavuus, liittymät ja pysäköintialueet. Tien 
levähdysalueet voivat palvella myös virkistysaluejden 
käyttäjiä. 

Yksittäisen virkistysalueen merkittävyyttä arvioitaessa 
ja alueita sekä reittejä luokiteltaessa kiinnitetään 
huomiota mm: 

- 	käyttäjämääriin 
- 	virkistysalueverkoston tiheyteea 
- 	viranomaisten ja käyttäjieri näkemyksiin. 

Tietojen tulostus 

Nykyiset ja suunnitellut virkistysalueet ja -reitit 
merkitään suunnitelman karttapohjalle aluerajauksjna 
ja reitteinä. Sopiva tarkastelumjttakaava on yleensä 
1:20000 - 1:5000. Kohteiden nykyinen toiminnallinen 
luokiutus merkitään kartalle esim. seuraavasti (erote-
taan nykyinen ja suunniteltu) 

Virkistysalueet 
- 	oleskelupuisto 
- 	muu puistoalue 
- 	urheilualue 
- 	virkistysalue, aktiivisessa käytössä 
- 	muu virkistysalue 
- 	retkeily- ja matkailualueet. 

Ulkoilureitjt 
- 	ulkoilutiet ja -reitit 
- 	retkeilyreitit 
- 	hiihtoladut 
- 	luontopolut 
- 	kuntopolut. 

Sekä virkistysalueiden että ulkojlureittjen luokitus 
merkitään merkitsevyyden mukaan kartalle 

- 	paikallinen (alue tai reitti) 
- 	seudullinen (alue tai reitti) 
- 	valtakunnallinen (alue tai reitti). 
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3. YMPÄRISTÖTIEDcyr JA TIETOLÄHTEET 
3.2 Maankäyttö 
3.23 Maa- ja metsätalous 

Suurin osa taajamien ulkopuolisista alueista on maa- ja 
rnetsätalousaluejta: tilakeskuksia, peltoja, laidunmaita 
ja talousmetsiä. Metsätalouden maa käsittaä varsinaiset 
metsämaat, kitumaat sekä kaiken sellaisen joutomaan, 
joka liittyy metsämaan muodostamaan kokonajsuuteen eikä 
jää maatalousmaan tai asutuksen sisäpuolelle. Metsäta-
louden muu maa käsittää lisäksi metsätiet, varastoalueet 
jne. 

Seutukaavoissa on varattu alueita, joiden säilyminen 
maa- ja metsätalouden piirissä on katsottu tarpeelli-
seksi sekä alueita, joilla maa- ja metsätalouden ohella 
on otettava huomioon myös ulkoilun, virkistyksen ja ym-
päristönsuojelun tarpeet. Suurinta osaa maa- ja metsä-
talousvaltaisista alueista ei ole merkitty vahvistettui-
hin seutukaavojhin. 

Maa- ja metsätalousalueet ovat hoitoon otettua kulttuu-
riyinpäristöä, joka on suhteellisen lähellä luonnonyinpä-
ristöä. Maa- ja metsätalousalueiden luonteeseen ja ra-
kenteeseen vaikuttavat voimakkaasti vallitsevat luon-
nonolosuhteet. 

Maa- ja metsätalousalueiden arvo määräytyy sen mukaan, 
kuinka hyvin alueet soveltuvat viljelytoimintaan: 

Alueiden painoarvoa lisäävät myös virkistyskäyttömah-
dollisuudet ja ympäristönsuojelun tarpeet, esim. suoja- 
metsät. 

Varsinaisen maa- ja metsätalouden ohella MM-alueilla 
harjoitetaan sivu- ja liitännälselinkeinoja, joihin 
tiehankkeilla voi olla voimakas vaikutus: 
- 	puutarhatuotanto 
- 	porotalous 
- 	turkistarhaus 
- 	kalastus 
- 	maatilamatkailu 

Maa- ja metsätalousalueiden tilarakenne ja tuotantosuun-
nat vaikuttavat alueiden viljelyarvon ohella tien suun-
nitteluun. Teiden suunnittelu ja rakentaminen ei saa 
vaarantaa maa- ja metsätalouselinkeinojen harjoitta- 
mista. 

Taajaman läheisten peltojen luokitus (seutukaavaliitto) 

Tarvittavat tiedot Tietolähteet 

Pelto- ja metsäkuviot ' poronhoitoalueet Peruskartat, 	Ilmakuvat 

Pelto- ja metsäluokitukset 	, jotka ilmentävat vii- Veroluokituskartat (verotoimistot) 
jelymaan hyvyyttä 

Tilarakenne, 	tilakeskusten ja tilusten sijainti 	ja Maanoimistuskartat, tiluskartat 
koko 

Tuotantosuunnat, karjatalous, peltoviljely, metsä- Maatalouspiirit ja -keskukset, kunnat 
talous, erikoisviljelykset 	porotalou 

Metsätalouden rakenne, metsän omistus, metsätiet, Metsätaloussuunnjtelmat (piirimetsälautakunnat, 
puun korjuu- ja varastoalueet jne. metsähoitoyhdistykset) 

Säilytettävät pelto- ja metsäalueet; alueet, 	jotka Kaavat 
tuisi 	säilyttää maa- ja metsätalous elinkeinon 
piirissä. 



3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.2 Maankäyttö 
3.23 Maa- ja metsätalous 

SeIvitystn.tekijät ja tarvittavat yhteydet 

Ympäristösuunnittelija ja tlensuunnittelija kynnistä-
vät selvitykset yhteistyönä. Maa- ja metsätalouden yh-
teystarpeista, maatalouslltttyinistä, metsäautoteistä, 
puutavaran lastaus- ja varastopaikoista on suurempien 
hankIeiden yhteydessä syytä neuvotella maatalouspiirin 
ja piirirnetsälautakunnan tai maatalouskeskuksen ja met-
sänhoitoyhdistyksen kanssa. Erlkolsviljelmien ja esim. 
turkistarhojen toimintaedellytysten selvittäminen saat-
taa edellyttää yhteydenottoa esim. tuotantoalakohtaisiin 
erityisjärjestöihin: Kauppapuutarhalijtto, Turkistuotta-
jain liitto jne. 

o - 	 . - a 	 .,, i&.__, 	-. 
4 	 'Z3 

-j' ---- 
.-'---------i-' 	_. 	-.-. 	- 	- 
.IIJ -;'* : 	.•. 

M':» 

• 	'• 

.•.. 	\ 	
... 	1 	•• 

p. 	 . 	- 

Peltokuvjot peruskartalla 

Lähdekirjal 1 isuutta: 

Kamppi P. Kellomäki S, Saastamoinen 0 
Metsäaapinen, Luonnonsuojelujulkalsuja Sarja A, n:o 3, 
Forssa 1980 
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Tietojen tarkastelu 	 Tietojen tulostus 
Pienimittakaavaisessa tarkastelussa eroteliaan tärkeim-
mät tuotantoalueet kokonaisuuksina: metsät, oellot, 
poronhoitoalueet. Tarkeninassa suunnittelussa selvite-
tään tilarakenne: rajat, tilakeskusten ja kylien si-
jainti, tilusten sijoittuminen, yhteystarpeet r)eiloil-
le ja metsäkuvioille. Viljelysmaiden inventointia täs-
mennetään boniteettiluokituksella ja viljelysuunnitel-
milla. Pelto- ja ruetsämaat voidaan luokitella maan vil-
javuuden, tuotantosuunnan ja -vaiheen (esim. metsikön 
ikä) tai viljeiyarvon mukaan. Viljelyarvoon vaikutta-
vat nin. viijavuus, oarannustoirnenoteet (esim. sala-
ojitus), tuotantosuunta ja -vaihe, alueiden yhtenäi- 
syys ja saavutettavuus seka yleensä alueiden sopivuus 
vi ijelykäyttöön (muut rnaankäyttöpaineet). 

Maa- ja metsätalousalueilla on tien sijoittamisessa ja 
suuntauksen suunnittelussa säästettävä viljelvarvol - 
taan parhaita viljelysmaita. Tilojen ja kylien sekä 
yhtenäisten viljelysmaiden pirstoutumista väitetään. 
Samalla huolehditaan joustavista kulkuyhtevksistä ky-
listä ja yksittäjsltä tiloilta yieiselle tieverkolle 
ja toisaalta esteettömistä yhteyksistä viljelysmaille. 
Metsätaloudeile on hyötyä lähellä kulkevasta korkea-
laatuisesta tiestöstä sekä puutavaran varasto- ja las-
tauspaikoista. 

Maa- ja metsätaiousaiueiden rakennetta myötäilevä 
tiestö sopeutuu yleensä hyvin maatalousmäisernaan ja 
tienäkymät Ovat vaihtelevia, mielenkiintoisia ja kau-
niita. 

Pienimittakaavaisessa (1:20000 - 1:5000) tulostuksessa 
suunniteimakartoilla korostetaan metsä- ja oeltoalueet 
sekä kylät ja yksittäistilat. TarkenTnassa suunnittelus-
sa MM-aluejden luonnetta, käyttöä ja laatuluokitusta 
täydennetään tarpeellisilta osin: suunnitelmakartoille 
merkitään tiedot alueen viljavuudesta, viljelykasveista 
tai puulajeista, kasvatusvaiheesta jne. lnventointikart-
ta tulostetaan etupäässä käsivaraisesti ja tallennetaan 
myöhempää tarvetta varten. 

Alueilla ja hankkeissa, joissa maa- ja metsätaloudel-
la on huomattava vaikutus suunnittelun lähtökohtina ja 
tavoitteena laaditaan MM-alueiden luokituskartta esim. 
viljeiyarvoon, viljavuuteen tai tuotantoon perustuen. 
Luokitus voi olla esim. kolmeluokkainen. Mikäli luoki-
tuksella on selvä vaikutus linjausratkaisuihin tai se 
selittää valittua ratkaisua, on se syytä tulostaa suun-
nitelmaraportin osana. 

,j 	o.gIQus4IueIQI riøviuiuiiinen kuvaus eritasollittymän suunnittelussa 
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Kaavoitustilanne kuvaa kaupunkien ja taajamien rakennet-
tujen tai myöheimiin rakentuvien alueiden kehityshisto_ 
riaa, nykytilannetta sekä tavoitteita ja ennusteita tu-
levasta kehityksestä. Kunnat ohjaavat maankäytön kehi-
tystä alueellaan lähinnä yleis-, asema- ja rakennuskaa-
voilla ja rakennusvalvonnan avulla. 

Vanhat kaupunkikeskustat on rakennettu asemakaavojen mu-
kaan. Sitävastoin monet maaseututaajamat ovat kehitty-
neet ilman tarkempaa kaavalljsta ohjailua satturnanvaraj-
sesti. Tällä hetkellä Etelä-Suomen kaupunkien voimakas 
kasvu ja toisaalta pienenmiissä kaupungeissa ja maaseutu-
kunnissa tapahtuva voimakas rakennemuutos aiheuttaa pai-
neita uusien kaavojen laatimiseksi ja vanhojen tarkista-
miseksi 

Kaavoitustyö edellyttää lähes aina myös tie- ja liikenne-
kysytnysten suunnittelua. Yleiskaavojtus aiheuttaa yleen-
sä tieverkko- tai esisuunnitelmjen tarpeen. Rakennus- 
ja asemakaavoitusta varten tarvitaan tarkempaa tietoa 
tie- ja liikennealueen laajuudesta. 

- 

L 
Ilmakuva 

Nykytilanteen maankäyttö 
osa-alueet, 	asutus, 	keskustatoiminnat. 

erus- ja 	Ilmakuvakartat, 	ilmakuvat, 	kaavakartat, 
teollisuus jne. maastokäynnit. 

Kaavoitustilanne Seutu-, yleis-, asema- ja rakennuskaavat, kaayayh-
distelmä- ja 	kaavoitustilannekartat 	valmisteilla ______ 
olevat kaavat. 

Maanomistus Kunnan maanomistuskartat 

aytön mandollisuudet 
- kaavamuutostarpe Kunnan kaavoittajat, kuntasuunnitelmat, seutukaa- - 

- 	kehittärnjssuunna 
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Selvitysten tekijät ja tarvittavat yhteydet 	Lähdekirjal 1 isuutta 

Rakennuslaki ja -asetus (370/58, 266/59) Tiensuunnittelija kokoaa yleensä maankäyttötiedot kunnan 
viranomaisten avustuksella. Suunnitteilla olevan tie- 

Sisaasiainmjnjsterjo. kaavoitus- ja rakennusosasto hankkeen ja maankäyttösuunnjtelmjen väliset vuorovaiku- 	Asema- ja rakennuskaavamerkjnnät Kaavoitusohjeita 
tukset selvitetään yhteistyössä kunnan kaavoittajan, 	1/1980 
tiesuunnittelijan ja ympäristösuunnittelijan kesken. 
Taajamia ja kaupunkeja sivuavissa hankkeissa kaavoitta- 	Sisäasiainmnsteriö, kaavoitus- ja rakennusosasto 
jan on syytä osallistua tiiviisti suunnitteluryhmän työs- Maaseututaajamien  ympärist-nsuunnittelu ja osayleiskaa-
kentelyyn erityisesti esisuunnitelmavaiheessa. 	Voitus, Kaavoitusohjejta 2/1983 

Kaupunkili itto 

Kunta ja asuinympäristön parantamine. julkaisu C 120 

Korhonen, Ahti 
Maisema ja rakennettu ympäristö. [spoo 1978 

(i ) 	
hoteU 
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asema Kaavan navai nnepi 1 rroS 

raeIluaL -  , lKoI tdS Ote kunnan kaavayhdist&lciäkartasta 



Tietojen tulostus 

t'laankäytön nykytilanne on hyvä tulostaa käytössä ole- 
ville suunnitelmapohjille. Alueet voidaan erotella 
esim. 

- 	asuntoalueet 
- 	julkisten ja kaupallisten palvelujen alueet, 

jotka yleensä muodostavat ydinkeskustan 

- 	teollisuus- ja työpaikka-alueet 
- 	virkistys-, matkailu- ja loma-asutusalueet, ks. 

3.2.2. 
- 	liikennealueet 
- 	erityistoimintojen alueet 
- 	erilaiset suojelualueet, ks. 3.2.1. 
- 	maa- ja metsätalousalueet, ks. 3.2.3. 

Eri toiminnat voidaan rasteroida tai värittää. 

Kunnat laativat yleensä kaavoitustilannekarttoja ja 
kaavayhdistelmäkarttoja sekä varsinaisia yleis-, osa- 
yleis-, asema- ja/tai rakennuskaavoja. Valmiita kart-
toja voi käyttää sellaisenaan tai havainnolljstettuna 
tarpeellisilta osiltaan. 

Maankäytbn kehityksen ennusteita ei yleensä tulosteta 
raportteihin. Poikkeuksena suunnitelmat, joissa eri 
vaihtoehtojen vertailu perustuu maankäytdn kehitysnäky- 
mun. 

AIue'arausmerkintöjen värit 
Alucv arausnrkintä Numcrc: 

\ 	AP. AR. AO. 	4M 	iUske. saalea 
AM.AV 

.AK.AL. AH 	471 	nskca 

s . 	II. YL. 	O. 	26 	 nlpunncr 
•;YM.YE. 

K K. KL. KT 	 57 	orans%inpunancn 

T. TT. TV. TV 	421 	harmaa 

V Vp. VL. VE . 
VIJ. VR. VV 

R. RA. RM. RT. 	I2 	keltainen R 
A 	A 

U.).1 L. LT. LYS. LYT. 	i<$ 	punainen (rcunu,.t 1. LR.LL.LS.LK . 
LV. LP 

L H LH. LA . LPV. LPA 1X7 	punainen. 

L. ET. EK. EO.31q 	turkosn.i 
EN. EA. EP. 	V 

Js ] 

S. SL. SM 	 174 	turL,sn.i. vaalea 

'.1 	 X 	ihrea 

1 	(VIT 	1 ?.tT. MI' 	 5i(h 

1 	., 	l ' 	 2'40 	sininen 

3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.2 Maankäyttö 
3.24 Kaavoitustilanne 

Tietojen tarkastelu 

Nykyisen maankaytön selvittaminen on kaytannössa vallit-
sevan tilanteen kartoittamista. Näin saadaan taajaman 
tai kaupungin maankäytöstä yksi ajallineri poikkilejk-
kaus. Samalla voidaan tarkastella paikkakunnan maankay-
tön aiempaa kehitysta, eri osa-alueiden ikärakennetta 
ja rakennuskannan kuntoa. Tassa vaiheessa on myös hyvä 
selvittää tarvittavat, tarkeliriat mittaukset karttojen 
taydentamiseksi mii. kasvillisuuden ja erilaisten raken-
teiden osalta. 

Valmiita ja valmisteilla olevia kaavoja verrataan ny-
kyiseen maankäyttoön ja suunniteltavaan hankkeeseen. 
Kaavoitustilanteen selvityksistä ilmenee eri toiminto-
jen leviamissuunnat ja vanhojen rakennettujen alueiden 
saneeraustavoi tteet. 

Kaavoista selvitetään suunniteltavan tien suhde muuhun 
maankäyttöön. Aleman liikenneverkon, liittyunien, pysä-
köinnin ja tonttien sisäisten järjestelyjen suunnitte-
lulle saadaan lähtökohta kaavatilanteesta. Tien ja lii-
kenteen haitallisten vaikutusten eliminoinnjssa on eri-
laisilla suojavyöhykkejilä ratkaiseva merkitys: 

- 	viheralueet liikennealueen ja häiriintyvän alueen 
välillä 

- 	istutettavat tontinosat liikennealuetta vasten 
- 	liikennealueelle sijoitettavat suojarakenteet ja 

-istutukset. 

Maan jakautuminen kunnan, valtion, yksityisten ja eri-
laisten yhteisöjen ornistukseen vaikuttaa alueen kehittä-
mispainelsiin ja -tarpeisiin. Maanomistuksen rakentees-
ta saadaan viitteitä alueen tulevasta kehityksestä. 
Kunnat pitävät yleensä maanomistuskarttoja ajantasalla 
kuntasuunnittelua ja kaavoitusta varten. 

Maankäyton kehityksen ennakoiminen on tehtävä nykyisten 
olosuhteiden, kaavatilanteen, maanomistusolojen ja kun-
nan kehitysnäkyiiiien ja -tavoitteiden perusteella. Tässä 
vaiheessa on erityisesti tarkasteltava suunniteltavan 
tiehankkeen vaikutuksia ja tarpeita. Jo rakentuneilla 
alueilla tienparantaminen edellyttää usein aiempaa laa-
jempaa liikennealuetta esim. jalankulku_pyörätjetä var-
ten. Tien tai kadun varrella olevien tonttien halkominen 
aiheuttaa usein huomattavia muutoksia taajamakuvassa ja 
asuinolosuhtejssa. Uusien sisääntulo- ja ohitusväylien 
tuntumaan kehuttyy yleensä uutta teollisuutta ja asu-
tusta. Nämä kehityssuunnat on ennakoitava tiensuunnit-
telussa. 

1< 	 - 

EIItlIIIII Srokunta 

"nIto 

Rakennu,.aI,,i l,,I,.., Kv,,nnoll,suuden I'saamisck,.i 'rivaa astanoruake 
k(,ntelalucen vänn tummemmalla svyIl. 

L _____. 	____________________ __________ _______ 

Ote kunnan maanomjstuskartasta 
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3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.3 Luonnonolosuhteet 
3.31 Maankamara 

'1 

Kallioperä muodostaa perustan Suomen topografialle. 
Myös maiseman suurimittakaavalnen muoto ja Suuntautu-
neisuus on usein peraisin kallioperan rakenteesta, ruh-
jeista, siirroksista yms. Irtonaiset maakerrokset ta- 
saavat yleensä kallioperan muotoja. Kuitenkin niannerjaa-
tikön seurauksena syntyneet harjut ja moreenimuodostu-
mat esiintyvät itsenäisinä ja voimakkaina ympäristö-
elementteinä. 

Maaperän muodosto on lähtökohtana vesiolosuhteille, 
korkeat kohdat muodostavat vedenjakajia, järvet ja 
larnnet muodostuvat maaston alimille kohdille, joista 
vedet purksutuvat edelleen puro- ja jokiuomia myöten 
kohti merta. 

Yhdessä vesiolosuhteiden kanssa on maankamaran maala-
jeilla ratkaiseva vaikutus kasvistoon ja eläimistöön 
ja pienilmasto-oloihin. Maankainara on yksi tien suunnit-
telun tärkeimpiä lähtökohtia: 

— 

Maaperäkartoituksen tilanne Suomessa. Geologisten kart-
tojen lisäksi on saatavilla maataloudellisia maaperä- 
karttoja (agrogeologisia karttoja) 

Tarvittavat tiedot 

Topografia 
- maisemamuodot 
- vedenjakajat 
- lakialueet 
- laaksot 
- maaston kaltevuus 
- selänteet 

Maa- ja kallioperä 
- kalliopaljastumat 
- maalajijakaurna 
- rakennettavuus  

- 	maaston muodot ohjaavat tien sijoittamista ja suun- 
tauksen suunnittelua 

- 	maaperäolosuhteet vaikuttavat ratkaisevasti tien 
rakentamiskustannuksj in 

- 	tien rakentamisen tärkeimät raaka-aineet ovat 
maa-aineksia; soran ja kallion hankinta on tärkeä 
suunnittelukohde teknisesti, maisemallisesti ja 
luonnontaloude]] isesti. 
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Seutukaavaliitot laativat alueeltaan selvityksiä sora- 
ja hiekkavaroista sekä kiviaineksen käytöstä 

T ietolähteet 

Topografi kartat 

Maaperäkartat 
- maataloudellinen maaperäkartta 1:20000 
- geologinen maaperäkartta l:2Q000/l:50000/l:l000Ci 

1 

Maankamaran erityispltrteet 	 Soravarojen inventoinnit 
- harjumuodosturnat 	 Harjuluonnon selvitykset 
- moreenimuodostumat 	 - valtakunnallinen harjujen suojeluohjelma 
- gemorfologiset erityismuodot 	 - harjujen moninaiskäyttöselvitys 

- muinaisrannat 	 - SKL:n selvitykset 
- dyynit 	 - TVL:n piirien omat selvitykset 
- supat 
- kalliojyrkänteet 
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Lähdeki rjalli suutta: 

- Maa-ajneslaki (555/81); 1. 3, 4 ja 7 § 

- Maa -aineasetus (91/82); 4-6 § 

- Ympäristöministerjö 
Maa-aineslaki ja rakennuslain uudet toimenpidekieltoja 
koskevat säännökset 3597/501/81 

- Ympäristöministerjö 
Maa -aines]akj ja asetus sekä rakennuslain uudet toimen-
oidekieltoja koskevat Säädökset 493/501/82 

- Yrnpäristömjnjsterjö 
Maa-aineslain mukaisten lupien kästte1eminen 2931/501/ 
82 

Ymprj stöniinjsterjö 
Maa-aineslajn mukaisten maa-ainesten ottamista koske- 
ylen luoieni seuranta 2529/504/83 

Selvitysten tekijät ja tarvittavat yhteydet 

Maa- ja kallioperän rakenteen selvityksissä voidaan 
käyttää hankkeen geoteknikon apua. Topografialtaan 
jyrkästi vaihtelevassa maastossa on selvitykset tehtä-
vä maisemasuunnittelijan toimesta tai avustuksella. 

Maa-ainesten ottopaikkoja, kalhioita ja sora-alueita 
varattaessa ja ottosuunnitelmja laadittaessa käytetään 
apuna piirin omia asiantuntijoita tai lääninhallituk-
sen, seutukaavaliittojen ja kunnan viranomaisia. 

Ote maaperäkartasta 1:20000 
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Tietojen tarkastetu 	 Tietojen tulostus 

Kytbssa olevan karttamateriaalin ja maastokayntien avul- 
Topografiaa voidaan havainnollistaa korostamalla la muodostetaan yleiskuva suunnittelualueen topografias- eri 	korkeustasojen vltsi 	alueita. ta ja maaperolosuhteista. Maankamaraltaan erityyppiset 

osa-alueet erotellaan toisistaan esim. 	rakenaettavuuden 
tai 	korkeusvaihtelujen mukaan. Suomessa voidaan erottaa Jyrkat rinteet voidaan esitt 	esim. 	vilvoituksella, 
korkeusvajhtelultaan erilaisia alueita (J.G. 	Granö): rinteiden suuntaa voidaan havainnollistaa viettovjlvoi- 

tuksella. 

- 	 tasanko 	 alle 5 m 
- 	 lakeus 	 5-10 m Maaperä- ja topografikartat slsltavt sellaisinaan 

- 	 kankaremaa 	 10-20 m runsaasti 	tietoa, joka on suhteellisen havainnollisessa 
- 	 mkimaa 	 20-50 m muodossa. 

- 	 vuorimaa 	 50-200 ru 
- 	 ylhiömaa 	 yli 	200 m 

Suunnittelualueen maankamarakuvaa taydennetän erityis- 
piirtei1l: 

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

Maankamaratietoja käsiteltäessä on hyvä käynnistää myös 
maa-ainesten ottoalueiden ja läjitysalueiden etsintä ja 
suunnittelu. 

Suunniteltavan tien tai 	tieosien luonne määräytyy pit- 
kalti 	topografian ja maaperäolosuhteiden mukaan. 	Tie 
sovitetaan maaston rytnilin. 	Tien rakenteiden, 	leikkaus- 
ten ja penkereiden tulee olla oikeassa suhteessa ympä- 
röivjjn maastonmuotoihjn. 

Erilaisia topografian havainnollistamisesimerkkeja 
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Maaston kaltevuus (Ins.toiniisto Paavo Ristoa) 
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3.32 Vesiolosuhteet 

Vesi voidaan jakaa sen esiintymisen mukaan pinta- ja 
pohjavesiin. Pintavedet voidaan jakaa merialueisiin, 
virtaaviin vesiin (joet) ja järvialueisjjn Vesi on 
elämän perusedellytyksjä, jota ilman elollinen luonto ei 
tule toimeen. Vesi on luonnossa jatkuvassa klertokulussa. 

- 	 ----. 	 rn. 

' 1 	 S.d.n. 	 -- 	- 

. , » -d/_:,-i--- Iz 

Veden kiertokulku uonnossa 

Sateesta osa pidättyy kasvillisuuteen ja haihtuu siitä 
takaisin ilrnakehään. Maanpinnalle tuleva vesi valuu 
osaksi pintavaluntana vesiuomlln, osaksi Imeytyy välit-
tömästi maaperäan, josta muodostuu pohjavesi, joka sekin 
on jatkuvassa lilketilassa. 

Meri- ja Järvialueilla muodostaa ns. ranta-alue biologi-
sesti rikkainiiian alueen. Sekä meri- että järvialueilla 
vaihtelevat rantatyyptt ranta-alueiden syvyyden mukaan. 

Pohjavettä esiintyy maa- ja kallioperässä. Sadevesi 
imeytyy maahan vajovetenä muuttuen pohjavedeksi, joka 
puolestaan voi purkautua m. lähteiden ja purojen kaut-
ta pintavesistöön. 

Maa- ja kallioperän vesiä koskevat nimitykset eivät ole 
alan kirjallisuudessakaan kovin yhdeamukajsia. Pohja-
veden pinta on tosin aina käsitetty siksi rajapinnaksi, 
jonka alapuolella oleva huokostila on kokonaan veden 
täyttämää. Sen sijaan pohjavedellä ei ole yleensä käsi-
tetty kaikkea tässä kyllästetyssä vyöhykkeessä olevaa 
vettä, vaan ainoastaan sitä vettä, joka on painovoiman 
liikuteltavissa. Muu osa kyllästetyn vyöhykkeen maaperän 
huokosissa olevasta vedestä on ns. sidonnaisvettä, johon 
vaikuttavat painovoimaa voimakkaamin erilaiset maa-
hiukkasjsta ja niiden keskinäisestä asennosta aiheutuvat 
voimat. 

Veden kiertokululla sekä pinta- että pohjavesillä on 
ratkaiseva vaikutus luonnontalouden toiminnalle. Maape-
rä- ja ilmasto-olosuhteiden ohella vesitalous säätelee 
mm. erilaisten kasviyhdyskuntien muodostumista. 

Vesistöillä on taloudellista ja yhteiskunnallista merki-
tystä mm. kulkuväyljnä, voimataloudessa, virkistystol-
minnassa ja raakavesilähteenä. Pohjavesjvaroja käyte-
tään lähinnä raakavesilähteenä. Yhdyskuntien vedensaanti 
perustuu suurelta osin pohjaveden käyttöön. 

Tiensuunnittelussa on otettava huomioon vesilain ja 
-asetuksen määräykset. Pintavedet tulevat tarkastelun 
kohteiksi, kun vesistöjä ylitetään tai sivutaan sekä 
kosteikkoalueilla. Tärkeät pohjavesialueet sijaitsevat 
yleensä harjualuejlla. Pohjavesi muodostuu yleensä 
kriittiseksi tekijäksi maa-ainesten hankinnassa ja tien 
kulkiessa pohjavedenottamon suoja-alueilla. 

Tarvittavat tiedot Tietolähteet 

Pintavedet 
Vesihallitus 

- vesistötyypit 
- vedenjakajat, valurna-alueet, virtaussuunnat 

Vesi- ja ynlpäristdpijrit 
Perus- ja topografjkartat 

- pinnan vaihtelut, 	säännöstely 
- hydrologiset tiedot, 	sietokyky 

Vesistojen käyttö 
- - vesilukenne, 	uitto, aukkovaatimukset Vesihallituksen ja vesi- ja ympäristöpiirien slvityk- 

- virkistyskäyttö set 
- kalastus, 	talouskaytto Seutukaavaliittojen ja kuntien selvitykset ja kaavat 
- voimatalous 

Pohiavesialueet 
- 	alueen 	luokka 	(1 	- 	111) Vesi- ja ympäristöpiirjen selvitykset 

- pohjavesialueen rajat 
- pohjaveden muodostumisalue 
- pohjaveden pinnan korkeus 
- virtaussuunnat ja 	-nopeus 

Vedenottamot 
- käyttömaära ja kapasiteetti 

Vesi- ja ympäristöpiirit 

- veden laatu 
Vedenottamot (laitokset) 

- vahvistetut tai arvioidut suojavyöhykkeet 
- tutkitut vedenottanion paikat 
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Selvitysten tekijät ja tarvittavat yhteydet 

Mik1i hankkeeseen liittyy pinta- tai pohjavesialueita 
tulee aina kntya vesi- ja y1i1pristöpiirin puoleen 
hanketta aloitettaessa. 

Erityskohteiden osalta kaytetäan vesiasiantuntijaa. 
Näitä kohteita ovat m. kosteikkoalueet, ranta-alueet, 
landenpoukmat, virtaavat vedet jne. 
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Pohjavesien muodostumisalue ja suojavyöhykkeet- 
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Landen kaupungin pohjavesialueet. Ote maisema-analyysi-
kartasta 

Lähdekirjal 1 isuus: 

- 	Vesien kaytön kokonajssuunnjtelrnat (Vesihallitus) 
- 	Yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeät alueet 

(Vesihallitus Tiedotus 225/1983) 
- 	Vesien valtakunnallinen suojeluohjelma 

(Komiteamietjntö 1877:49) 
- 	Seutukaavaliittojen pohjavesiselvitykset 
- 	Ymparistönsuojelu tie- ja maanrakennustöissä 

(RIL 163/1986) 
- 	Seutukaavaliittojen ja kuntien vesialueiden kehit- 

tämisohjelrna ja -selvitykset 
- 	Vesiensuojelun ja vesistötutkjmuksen perusteet 

(Heinonen 19874) 
- 	Vesiensuojelu, Kaupunkiliitto 8-93, 1982 

riesemaen .dupu1lyirI y111par1SLQnnQll.uuunn1LeImd. rIr'1. -
vedet ja niiden laatuluokitus, pinta- ja pohjavedenotta-
mo t 
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Tietojen tarkastelu 

Vesi (pinta- ja pohjavesi) muodostaa erään tärkeirmn 
peruselementin koko ekosysteemin toiminnalle. Vesiesjin-
tyliiät, vesityypit, virtaukset jne. näkyvät koko muun 
yinpäristön rakenteessa Vesiolosuhtejta tarkasteltaessa 
on keskeisintä kasjtel]a vesialueita kokonajsuuksjna 
huomioiden valumao]osuhteet, virtaussuunnat, vedenjaka-
jat, vesien sietokuky sekä kyseisen vesialueen merki-
tys. Vesiolosuhtejta tulee siis tarkaste1la toiminnal-
lisjna kokonajsuuksjna 

Tietojen tulostus 

Laaditaan topografiakarttojen avulla vesistöaluejako-
kartta. Kartalla osoitetaan veslstöalueet ja veden vir-
taussuunnat. 

Vesiasiantuntijaa käyttäen arvioidaan tien vaikutuspii-
riin joutuvien vesien kesto ylmpäristömuutoksjlle 
- erityisesti pienet ja rehevät vedet 
- erityisesti vesistöalueiden lasku-uomat 
- arvokkaat vesjstöalueet. 

Vesistöjen merkittävyys suunnittelutyössä mäaritelläan 
ekolo9isen sietokyvyn, maisemallisen tilan sekä visuaa-
lisen sietokyvyn seka vesistön käyttömuotojen mukaan. 

Vesialueen sietokyky iparistössä tapahtuville muutok-
sille riippuu paitsi vesialueen koosta ja virtaussuh-
teista, vedentyypjstä ja nykyisestä tilasta. Järvien 
limnoloyiset tyypit ovat oligatrofinen (karu jarvi), 
dystrofinen (humuspitoinen) ja eutrofinen (rehevä jarvi). 
Samalla tavalla vaihtelevat meri- ja jokialueiden vesi- 
tyypit. 

Tien katkaistessa valuma-alueen se vaikuttaa vesistöön 
tulevaan vesimäärään. Erityisesti pienissä vesistöissä 
ja kosteikkoalueilla valuma-aluejlla tapahtuvia rnuutok-
sia tulee tarkastella tarkasti. 

Pohjaveden suojelu perustuu paljolti vesilaissa määri-
teltyyn pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskieltoon 
(467/87, 18 §, 22  §). Pohjavesialueet on luokiteltu 
vesihallituksen toimesta vuosina 1973-76 ja 1977-82 
vedenhankjnnan kannalta merkittäviin ja muihin aluei- 
siin. 

Vesi- ja ympäristöpiireissä ollaan parhaillaan (1987) 
käynnistämässä pohjavesialueiden uutta inventointia. 
Pohjavesialueet tullaan luokittelemaan kolmeen luokkaan: 

1 Vedenhankinnalle tärkeät pohjavesialueet 
- 	vuoteen 2010 mennessä alueita tullaan käyttämään 

taajamien tai haja-asutusalueiden vedenhankintaan 
- 	tehtaiden tai laitosten tarpeisiin 
- 	tai kriisiajan tarpeisiin 

1! Vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet 
- 	vesi hyvän laatuista 
- 	käyttötarpeita ei ole toistaiseksi ilmennyt 

III Muut pohjavesialueet 
- 	mandollisesti käyttöön soveltuvia 
- 	tarkerimiat tutkimukset puuttuvat. 

L1SGKS pohjavesialueiHa on ote...ava huomioon veden- 
ottamat ja niille mandollisesti määrätyt suojavyöhyk-
keet suojelurnääräyksjneen. 

Tarkeilla (myöhemmin luokitelluilla) pohjavesialueilla 
on varauduttu pohjaveden suojaustoimenpjteisjin tien 
vaikutusalueella. Pohjavesien suojauksesta soranotto-
alueilla määrätään maa-airieslain mukaisessa ottoluvassa. 

Pohjavesialueet osoitetaan olemassa olevien selvitysten 
perusteella topografiakartalla. Mikäli pohjavesialueesta 
on käytössä ja siitä on laadittu ottamosuunnitelma suo-
javyöhykkeineen osoitetaan suojavyöhykkeet kartalla. 

TUPUN VESPuRi 

TÄRKEÄT POHJAVESIALUEET 	1982 
0 	PtooT', 
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3.32 Vesiolosuhteet 

PINTA- JA POI-(JAVEDET 

PTAESESrnTy.* 

Esimerkki pinta- ja pohjavesiasloiden eslttämisestä (Jorvaksen osaylelskaava, Kirkkonumn) 

S.lu,nen noce-, 02 ri 	 — 
P.2Iy3Iett 	 V 

0.2 r" 	 -. 

Lailttunul POt3afT'&a 	 . 	-. 

Tieluiskan suojaus pohjavesialueella. Suojaus voidaan määrätä 
tehtäväksi VEO:n suoja-aluepäätöksen yhteydessä. 
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3.3 Luonnonolosuhteet 
3.33-  Ilmasto-olosuhteet 

Ilmastolla tarkoitetaan sään yleistä luonnetta keski-
maaraisina arvoina pitkällä ajanjaksofla. Ilmaston vai-
kutus kaikkeen iiipärlstjn ja etenkin elolliseen luon-
toon on varsin rnerklttava. Tarkelmät ilmastoon vaikut-
tavat tekijät ovat säteily, Ilman lampötila, sade ja 
ilman kosteus sekä tuuli. Koko Suomen kattavista saa-
havaintoasemjen mittauksjs-ta saadaan m. edella kuva-
tut muuttujat kattavat ilmastotilastot. Mailla voidaan 
kuvata suurilmastoa eli makroilmastoa. Paikalliset olo-
suhteet muuttavat suurilmastoa. Paikallisilmasto saat-
taa poiketa paljonkin suurilmastosta. Mikroilmastolla 
eli pienilniastolla tarkoitetaan kasvukerroksen eli 
maanpinnan yläpuolella olevaa 2 metria korkean kerrok-
sen ilmastoa (kts. kuva). 

	

Horisont. 	Vertikaal inen 

	

ulottuvuus 	ulottuvuus 

Suurilmasto (makro) 	 200 km 	1 - 100 km 
Mesoilmasto 	 1 - 200 km 	1 m - 6 km 
Paikallisilmasto 	 100 m-l0 km 	1 dm- 1 km 

	

Mikroilrnasto (maanpjnta) 10 m -100 	m 	1 cm- 10 m 

	

Suurjirnasto 	- — 

paikallisilmasto 

Suomen säähavaintoasemat  

enilmasto 

Ilmasto-olosuhteista lahinnä lumen kinostuminen, mustan 
jään ja sumun nluodostumjnen haittaavat tieliikennettä 
ja tienpitoa. Edellisten Ilmioiden esiintyminen johtuu 
päaasjassa tuulen suunnasta ja tuulisuudesta, topogra-
fian muodosita ja alueen vesjolosuhtejsta. 

L1I(e,vv.L tuuiruuusta, 	sadoa 	ueen tuuli- 
olosuhteet 

Tarvittavat tiedot. Tietolähteet 

Alueen yleiset ilmastotiedot Saaasematilastot Suomen ilmastosta 
- 	 tuulisuhteet 
- 	 sadanta Mandolliset laaditut alueelliset 	ilmastoselvitykset 
- 	 lämpötila 

Topografia 
- 	 korkeustjedot Maankrn3ran inventoinnista saadut topografiatiedot 

maastomuodot 

Mikrokljmaattjset tiedot Maastotarkastelut 
epäedulliset tuul ialueet Ilmastoanalyysit 

- 	 kylmät alueet 
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- 	3.3a Ilmasto-olosuhteet 

Selvitysten tekijät ja tarvittavat yhteydet 

Mik1i ympäristösuunnitteljjan laatiniissa yleispiirtei-
sissa liniastoselvityksissä on tullut esille kriittisia 
kohteita, joissa lumen kinostuminen, tuulisuhteet, sumu 
ja musta jä muodostavat ongelmia, teetetn erikois-
asiantuntijalla tarkempi Ilmastoselvitys haittojen mmi-
moimiseksi. 

Landeki rjal 1 isuutta: 

- 	Tilastoja Suomen ilmastosta (Ilmatieteen laitos) 
- 	Shavajntoasemjen tilastot 
- 	Ilmasto (Esko Elomaa) 
- 	Laaditut alueelliset (kunta, seutukaavaliitto) il- 

mastoselvitykset 

1 \-i H 

---- (:JI 

A 	 8 

Paikallisjimastoiljaen tutkimuksen () ja alue- 

jaon (8) suorittamjnen vaihtelevan topografian 
alueella (PASZfl;SKI, 1 963). 
A 	1) nets 	2) rantaniitty 	3) mittauspisteet 

Aluejaon numerot vastaavat tekstissa esitettyja 
numeroita 

kirxrteUy (R a.U. 95% )'.kiirsis -ta 
P.-95-l00% 
R yli 105% 
r:y1t 	t 

- S.Lm-in 
ytna elttyy 

poWa tir?tyy 	a hyvin iein 
- 	 joillatintyy stzm rrsttIn 

Suora auringonsteily, minimulanipötjlat ja sumualueet. 
Malminkartanon alueella 

Haitalljset tuulet eraassa laaksossa 
Tuulen kayttaytymjnen kukkulan laheisyydessa termisesti 
stabiilissa tilanteessa 
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Tietojen tarkastetu 

Tien linjausta suunniteltaessa laaditaan alueen mikro-
klimaattinen alueluokitus, jossa osoitetaan 

- 	epäedulliset tuuliset alueet 
- 	kylmät alueet 
- 	mandolliset inversioaltaat. 

Kerätty mikrokiirnaattista tietoa hybdynnetän selvi-
tettess 

- 	tuulillealttijtalueet 
- 	lumen kinostumjsalueet 
- 	mustan jn alueet 
- 	sumulle alttiit alueet. 

Tietojen tulostus 

Ilmasto-olosuhteista esitetään kartalla 

- 	vallitseva tuulen suunta 
- 	alavat, sumulle alttiit alueet 
- 	lumen kinostumisen kannalta kriittiset alueet. 

Oetaljjsuunnjttelutasolla suunnitellaan tarvittavat 
lumi- ja vastaavat esteet. 

IittL1.n ky1t tI.t 

ia.axi.tj  hait..U1m1t tu.I.t 

tu.11i.et  &LLt • 1O sirp t,1i.saa kuin ta..&tLa 

yIi1tA 	Lilta sja1at &lu..t 

Tuulisuhteet ja lumen kasaantuminen Malminkartanon 
alueella Ilmaston edullisuus Malminkartanon alueella 
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VUODEN SAOEMAARAW 
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Vuoden savemrä (m) 1937-60,Ilrnatieteen laitoksen 
tilastokartta Lumipeitteen keskimräjnen syvyys (cm) maaliskuun 15. 

paivän 19l1-1960 	Ilmatieteen 1.itnkpn fi1t.ti- 

ASEMA TURKU LEHTOASEMA JAKSO 	1961- 1980 TUULEN SI.1JR4TA 	(AST.) 
STATIOP4 AIRPORT P99100 VINO DIRECTION (0669.) 

KUUKAURET IONTIIS VUOSI VUOO(NAJ*T 
56*9 SCASORS 

1 11 III IV V VI VII VIII IX 8 Xl XII 1-OlI 811-11 	111-4 	VI-VIIl 18-01 

3.60 3.0 2.7 2.7 3.7 2.8 2.4 2.9 2.5 3.1 1.7 1.8 2.5 2.7 2.7 3.1 2.6 2.2 
350 1.2 1.2 1.3 1.5 1.3 1.2 1.9 1.6 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.5 1.6 1.4 
340 1.9 1.3 1.7 1.9 2.0 2.1 1.8 1.9 1.8 2.0 1.9 1.6 1.8 1.6 1.9 1.9 1.9 
330 1.7 2.2 2.1 2.4 2.0 3.0 2.7 3.0 2.1 2.6 1.6 1.5 2.2 1.? 2.1 2.9 2.1 
320 2.0 2.4 4.0 3.5 3.1 3.9 4.0 3.9 4.0 2.9 2.1 2.5 3.2 2.3 3.5 5.9 3.0 
3.10 0.8 1.5 1.7 2.1 1.7 2.4 2.3 2.4 2.5 2.4 2.0 1.4 1.9 1.2 1.8 2.4 2.3 
300 1.6 2.4 2.3 2.2 	3.0 3.9 3.8 3.7 2.1 3.7 1.8 1.7 2.7 1.9 2.3 5.8 2.5 
290 1.3 2.1 1.3 2.0 1.8 2.4 2.9 2.4 3.0 2.8 2.3 2.3 2.2 1.9 1.7 2.6 2.8 
280 1.5 1.3 1.1 1.7 1.6 2.? 2.3 2.1 1.8 2.7 1.8 2.0 1.9 1.6 1.3 2.4 2.1 
270 2.9 2.9 2.4 2.9 2.3 3.9 2.6 5.7 3.3 3.6 3.1 2.9 3.0 2.9 2.5 3.4 3.4 
260 1.? 1.3 1.4 1.3 1.6 2.3 1.9 1.6 2.6 2.1 2.4 2.2 1.9 1.8 1.5 2.0 2.3 
250 2.1 1.6 2.2 1.6 1.7 1.9 1.7 2.0 2.3 2.7 2.2 2.? 2.1 2.1 1.9 1.9 2.4 
240 2.2 2.7 2.6 2.3 2.7 4.2 3.3 2.7 2.5 4.3 3.6 3.4 3.0 2.8 2.5 3.4 3.5 
230 5.7 4.1 4.3 5.? 3.6 3.5 3.4 3.1 4.1 5.1 4.1 6.0 4.2 5.5 3.8 34 4.5 
220 3.3 3.6 4.1 3.1 3.8 5.6 4.6 3.4 4.? 5.0 4.1 3.8 4.1 3.6 3.7 4.6 4.6 
210 4.1 4.0 3.8 4.2 3.7 5.5 5.? 4.8 4.6 4.2 5.1 4.1 4.5 4.0 3.9 5.3 4.6 
200 3.7 5.8 5.2 4.0 4.9 4.5 4.? 4.1 5.0 5.6 4.4 3.9 4.5 3.8 4.? 4.3 5.0 
190 2.1 2.9 4.0 2.? 2.9 3.7 3.3 2.7 3.3 2.0 2.8 2.2 2.9 2.4 3.2 3.2 2.? 
180 3.7 4.1 4.8 6.0 5.1 5.5 6.4 5.6 4.6 4.7 4.0 2.5 4.8 3.4 5.3 5.8 4.4 
170 2.2 2.2 2.6 2.? 2.3 2.6 2.3 5.1 2.9 2.2 2.3 2.1 2.5 2.2 2.5 2.6 2.5 
160 2.9 3.4 3.3 3.0 5.1 2.2 2.3 2.3 2.9 1.9 3.2 2.3 2.7 2.9 3.2 2.3 2.7 
150 3.6 3.5 2.9 3.2 2.4 3.1 2.9 2.1 2.3 2.6 3.8 3.6 5.0 3.5 2.8 2.7 3.0 
140 3.4. 3.6 2.6 2.6 3.4 1.9 2.5 2.6 3.4 3.5 3.5 3.5 3.0 3.5 2.9 2.3 3.5 
130 3.?  2.2 2.6 2.5 1.5 1.3 1.5 2.1 2.6 2.0 5.0 2.5 2.5 2.8 2.2 1.6 2.5 
120 5.4 3.6 3.9 2.8 2.6 2.5 2.9 3.0 3.4 3.0 5.0 4.0 5.5 4.3 3.2 2.8 3.8 
110 3.4 3.4 2.5 1.5 2.1 1.3 1.9 1.3 2.1 2.3 3.0 2.9 2.3 5.2 2.1 1.5 2.4 
100 2.9 3.1 2.4 1.9 1.8 1.1 1.8 1.6 1.8 2.5 2.6 2.6 2.2 2.9 2.0 1.5 2.3 
90 3.9 4.6 3.3 3.3 3.5 2.2 2.5 2.2 2.4 3.3 3.1 2.3 5.0 3.5 3.4 2.3 2.9 
80 1.9 5.4 1.9 2.2 2.3 1.5 1.4 1.3 1.5 2.2 2.0 1.9 1.9 2.4 2.1 1.4 1.9 
70 2.1 3.2 1.7 2.0 2.? 1.4 1.3 1.9 2.0 1.5 2.5 2.8 2.1 2.1 2.1 1.5 2.0 
60 3.7 2.8 33 3.0 3.6 2.0 1.7 2.4 2.4 2.3 2.6 3.5 2.8 3.4 5.3 2.0 2.4 
50 2.8 1.9 2.3 3.0 2.9 1.3 1.5 7.0 1.2 1.3 1.6 3.1 2.1 2.6 2.7 1.6 1.4 
40 2.1 2.3 2.3 3.3 '.0 2.2 2.4 3.2 2.4 1.4 1.9 2.? 2.5 2.4 3.2 2.6 1.9 
30 1.8 1.5 2.0 3.0 2.7 2.1 1.? 2.3 1.3 1.1 1.4 2.3 2.0 1.9 2.6 2.1 1.3 
20 2.5 1.8 1.? 2.3 2.9 1.8 2.2 2.0 1.3 1.? 1.8 2.2 2.0 2.2 2.5 2.0 1.4 
10 1.5 2.0 1.4 2.4 2.3 1.6 1.9 2.3 1.4 1.5 1.2 1.6 1.7 1.6 2.0 1.9 1.4 
0 4.1 3.1 4.?  3.0 2.0 3.2 5.3 4.9 5.9 2.?  2.5 3.7 1.4 5.6 3.0 3.8 5.0 

5LJlYlA/SLJM(X) 100.0 100.0 100.0 100.0 I00.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
«*8./DOS. 2480 2260 2480 2400 2480 2400 2480 2480 2400 2480 2400 2480 29220 7220 7360 7360 7280 

Esimerkki shavaintoaseman tilastosta, tuulen suuntajakautuma 1961-1980 



3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.3 Luonnonolosuhteet 
3.34 Kasvillisuus 

Suurin osa Suomesta kuuluu boreaa]iseen alueeseen. 
Boreaalinen alue on osa koko maapallon kiertavästa 
havumetsävyöhykkeestä. Ahvenanmaa ja pieni osa lounais- 
rannikkoa kuuluvat hemiboreaallseen havumetsa- ja leh-
timetsävyöhykkeen vaihturnisiTiiseen. Pohjois-Suornessa 
metsärajan yläpuolella olevat alueet kuuluvat arktis-
aippiiniseen vyöhykkeeseen. 

P OOREAALIH(N 

E-OREAALIHEN 

ATLANT1INN 
	

( 'HEHIOOREAA1INEN 

ATLANTTIN(M-.. 

Fennoskandian kasvimaantieteellinen aluejako  

Kasvt ja muut eliöt muodostavat erilaisia yyskuntia 
eli biokenooseja, jotka yhdessä elottoman luonnon, 
biotoopin eli 	noosin kanssa muodostavat !!ystee- 
min. Tietyn rajatun kasvTyhdyskunnan biotooppia nimite- 

kasvupajkaksi. Kasvupaikkojen ominaisuudet johtu-
vat kasvupaikkatekjjcjjstä: 

- 	ilmsstolliset eli klirnaattjset tekijät 
- 	maaperäl]jset eli edafiset tekijät 
- 	bioottiset tekijät. 

Kasvupaikkatekijöitä on yleensä vaikea mitata. Yleisim-
min kasvupaikan laatu eli boniteetti määritetäänkin kas-
villisuuden avulla, sillä kasviyhd3kunnat heijastavat 
alueen boniteettia. 

Kasviyhdyskunnat ja kasvillisuuskuviot vaikuttavat voi-
makkaasti maisemarakenteeseen, malsematiloihin ja näky- 
mun. 
Kasvillisuus rytmittää tiejaksoja, parantaa optista oh-
jausta ja helpottaa orientoitumista tien verkolliseen 
rakenteeseen. Kasvillisuus toimii tuulensuojana ja ki-
nostumissuojana. Kasvilljsuus sitoo ilman epäpuhtauksia. 
vähentää liikennernelua ja muiden päästöjen leviämistä 
ympäristöön. 

Ympäristön kasvilljsuus tarjoaa lähtökohdan tieympäris-
töön istutettavjen kasvien suunnittelulle. Rauhoitetut 
tai muuten arvokkaat kasvit ja kasviyhdyskunnat rajoit-
tavat tiensuunnittelua. 

Tarvittavat tiedot Tietolähteet 

Metsäkuviot Veroluokituskartat. metsätal .suunnitelmat, maastokäyn- 
metsätyypit nit, 	ilrnakuvat, 	piirimetsälautakunnat, metsähall.hoito- 

- 	 metsikän ikarakenne, 	kunto alueet, 	netsänhoitoyhdistykset 

Suoa 1 uee t 
- 	 suoyhdistymätyyppi Veroluokituskartat, metsätal.suunnitelm,at, maastokäyn- 
- 	 suotyypit, 	kasvillisuusvyöhykkeet nit, 	lirnakuvat 
- 	 suon vesitalous ja kehityssuunta 

Vi ljelysmaat 
- 	 boniteetti Veroluokituskartat, maatalouspiirit, maatalouskeskukset 
- 	 tuotantosuunta 

Pihat ja 	puistot 
- 	 ikärakenne ja kunto Kartat, 	ilniakuvat, inaastokäynnit, 	viheraluesuunnitelmat 
- 	 hoitotaso 
- 	 lajisto 

Kali iot 
- 	 kasvillisuusvydhykkeiden rajaus 

Maastokäynnit, 	ilniakuvat 

- 	 lajiston pääpiirteet 

Rannat 
- 	 veden korkeusvaihtelut Maastokäynnit, 	ilmakuvat, 	valmiit selvitykset 
- 	 kasvillisuuden vyöhykkeisyys 
- 	 lajiston pääpiirteet 

Vesikasvillisuus 
- 	 virtausolot, vesistön rehevyys Silmävaraiset havainnot, erikoisasiantuntijat 
- 	 lajiston pääpiirteet 

Harvinaiset ja uhanalaiset kasvit Selvitykset. 	tutkimukset, erikoisasiantuntijat 

Reunavyöhykkeiden kasvillisuus Maastokäynnit, ilmakuvat 
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• 3: YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.3 Luonnonolosuhteet 
3.34 Kasvifiisuus 

Selvitysten tekijät ja tarvittavat yhteydet 	Lähdek irja Iii suutta: 

Kasvillisuusselvityksen tekee piirin maisemanhoidonval-
voja tai ymparistösuunnittelija. 

Mikäli suunnittelualueella on luonnonsuojelukohteita, 
uhanalaisia tai harvinaisia kasveja tai kasviyhdyskun-
tia on tarkempiin selvityksiin käytettävä erikoisasian-
tuntijoita, esim. yliopistoista tai tutkimuslaitoksista 

Luonnonsuojelulaki (71/23) 

Asetus eräiden kasvien rauhoittamisesta (402/83) 

Laki suojametsis 	(196/22) 

Komiteamietintö 
Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoirnikunnan mie- 
tintö 1985:43, osa 111 Suomen uhanalajset kasvlt 1985 

TVH 
Puiden ja pensaiden siirto ja suojelu tienrakentamj-
sessa, TVH tieverkkotoimisto, TVH 731620, 1984 

Suomen luonnonsuojeluliitto 
Suoaapinen, Sarja A No 2. 1980 

uomen lUonnon5uojelulijto 
Metsäaapinen, Sarja A No 3, 1980 

Etelä-Suomi: CIT = Cladina-t. CT 	Calluna-t. 
VT = Vacciniurn-t. MT = Myrtillus-t. OMT = Oxalis-
Myrtillus-t. OMat = Oxalis-Maianthemum-t. 
Pohja - Kainuu: CIT = Cladina-t. ECT = Empetrum-
Calluna-t. EVT = Empetrum-Vacciniurn-t. VMT = Vaccinium-
Myrtillus-t. DeMT = Deschampsia-Myrtillus-t. GOMT 
Goranium-Oxalis-Myrtillus-t. GOMaT = Geranium-Oxalis-
Maianthemum-t. 

ohjo1a: CIT = Cladina-t. MCCIT = Myrtillus-Calluna 
-Cladina-t. ENT = Empetrum-Myrtillus-t. HMT = Hylocomi-
num-Myrtillus-t. GMT = Genarium-Myrtillus-t. GOT = 
Genarium-Oryopteri s-t. 
Metsä-Lappi: CIT = Cladina-t. UVET = Ullginosum-Vacci-
nium-Empetrum-t. CEMT 	Uliginosum-Empetrurn-Myrtillus-t. 
LMT = Ledum-Myrtillus-t 
Tunturi-Lapin koivuvyöhy: 5ELIT = subalpiininen 
Empetrum-Lichenes-t. sELiPLT 	subalpiininen Empetrum- 
Lichenes-Pleuroziun-t. 5EMT = subalpiininen Empetrum-
Myrillus-t. + vähämerkityksiä ja toistaiseksi selvittä-
mättä. (runturi-Lappi Hämet-Ahdin (1963), muut vyöhyk-
keet A. Kalelan (1961) mukaan. 



3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.3 Luonnonolosuhteet 

3.34 Kasvillisuus 

Tietojen tarkastelu 

farkasteltavat kasviyhdyskunnat voidaan jaotella esim 
seuraavasti 

- 	metsät 
- 	suot 
- 	kalliokasvillisuus 
- 	rantakasvillisuus 
- 	vesikasvillisuus 

kulttuuri kasvillisuus 
- pellot 
- pihat ja puistot 

Metsat 

Suomen niaapinta-alasta on metsiä n. 70 %, josta ns. 
kiturnaata on n. 20 %. Puulajeja Suomessa on vähän. 

Metsätyyppjjärjestelmällä kuvataan kasvupaikan boniteet-
tia. Pohjois-eteläsuunriassa maa on jaettu viiteen vyö-
hykkeeseen lähinnä suurten ilmastollisten erojen vuoksi. 
Tyyppiryhrnät ilmentävät kasvupaikan laatua eli boni-
teettia (kuva 2). Metsätyyppien määrittärninen ja nimeä-
minen perustuu pintakasvillisuuder. valtalajiin ja yleis-
kuvaan. Metsatyyppien rajat ovat °iukuvia ja metsiköi-
den boniteetit voidan'i vain kark(- ;ti erottaa toisis-
taan. 

Suot 

Noin 30 % Suomen maapinta-alasta on soita. Suunnilleen 
2/3 suoalasta on luonnontilassa. 

Suo on ekosysteerni kuten esim. metsä tai järvi. Suo 
poikkeaa muista maaekosysteenieistä siinä, että sen 
kasviyhdyskunnat muodostavat itse kasvualustansa, tur-
peen. Rajaa metsän ja suon ja toisaalta suon ja avove-
den välillä on vaikea määritellä. Metsän soistuminen 
tai vesistön umpeutuminen on dynaaminen tapahtuma, jo-
ka voi kulkea myös vastakkaiseen suuntaan: suon kuiva-
tus, allikoituminen. 

Kasvistoltaan, eläimistöltään, geologiselta rakenteel-
taan ja maisernaninisilta arvoiltaan suot ovat monipuo-
lisia ja vaihtelevia ynnpäristöjä. 

Suotyyppien määrittämisessä päähuomio kiinnitetään kas-
villisuuteen ja sen ekologisiin suhteisiin sekä kos-
teusasteeseen. 

Päättyyppiryhmiä erottaa neljä: 
- 	korvet, rämeet, nevat ja letot 

Yksittäinen suo koostuu yleensä useista suotyypeistä. 
Suoyhdistyrnätyypit on tarkoitettu suokokonaisuuksien 
luonnehtimiseen lähinnä pinnanmuotojen, yleisen tyyppi-
koosturnuksen ja kosteussuhteiden perusteella. Kuvassa 
suoyhdistymätyyppien alueellinen esiintyminen. 

Suoyhdi stymätyyppejä ovat: 
- 	keidassuot, aapasuot ja palsasuot. 

Kallio t 

Kallioiden kasviyhdyskunnat ovat yleensä niukkalajjsja 
ja heikosti kulutusta kestäviä. Avokalliot ovat metsä-
talouden kannalta usein jouto- tai kitumaita. 

Rauhoitetut, uhanalaiset, harvinaiset tai muuten pai-
kallisesti merkitykselliset kasvit on säästettävä. 

Tietojen tulostus 

Kasvillisuuskuvjot rajataan Suunnitelnjakartojlle. Avoi-
mien ja suljettujen kasviyhdyskuntien väliset rajat 
ovat yleensä merkittäviä ja ne voidaan merkitä tarkasti 
esim. ilmakuvista. Erillisten kuvioiden sisältö ja luon-
ne merkitään näkyviin, esim. metsätyypin kirjainlyhen-
teellä. Erityiskohteista tehtävät tarkemat selvitykset 
tulostetaan tarkemin ja tarvittaessa liitetään suunni-
telma- tai yinpäristöraporttiin. 

- 
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Kermjkejdassuon kasvili isuusvyöhykkeet 

Ranta- ja vesikasyillisuus 

Rantaniittyjä ja -metsiköitä ei aina lueta nykyaikaisen 
maa- ja metsätalouden tuotantoalueiden piiriin. Ranto-
jen kasvillisuudella on kuitenkin suuri ekologinen ja 
maiseniallinen merkityksensä. Kasvillisuus on rehevää, 
vaihtelevaa ja monipuolista. Rantakasvillisuus ja vesis-
töt muodostavat keskenään erikoisen ekosysteemin, jossa 
m. veden korkeusvaihteluilla on ratkaiseva asema. 
Vesikasvillisuus heijastelee vesistön tilaa. Tarkemiat 
selvitykset vesikasvillisuudesta edellyttävät yleensä 
1 imnologian asiantuntemusta. 

Kulttuurikasvilhisuus 

Viljelymaita on käsitelty kohdassa 3.23. 
Piha- ja puistokasvillisuus kartoltetaan hankkeen vaiku-
tusalueella yksittäisten kasvien tarkkuudella: 
- 	sijainti, laji, koko, kunto. 

Kasvihhisuustietoja käytetään maisema- ja taajamakuva-
selvityksissä sekä suoraan tien sijoittamisessa ja lin-
jauksessa. 
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3. YMPÄRLSTÖTIEDOT JA TETOLÄHTEET 
3.3 Luonnonolosuhteet 
3.35 Eläimistö 

Monipuolisen ja rikkaan eläimistön hyvinvointi edellyt-
taa niiden elinympäristöjen Ja liikkumisreittlen saily-

mistä. Eläimistön osalta eslintymisalueet eivät eräin 
poikkeuksin ole yhtä helposti rajattavissa kuin esim. 
kasvillisuuden osalta, sillä eläimet liikkuvat jatkuvas-
ti ja vaihtavat vuodesta toiseen paikkaa. 

Eläimistön kannalta tärkeitä alueita ovat: 

- 	pesimäalueet 
- 	poikastuotantoalueet, kutualueet 
- 	ruokailualueet 
- 	soidinalueet 
- 	vaellusr-ejtjt 
- 	eläimistön kannalta tärkeät esiintymiselueet. 

Teiden rakentaminen pirstoo luonnonympäristöä voimakkaas-
ti. Tiellä oleva liikenne on jo sellaisenaan uhkana eläl-
mille. Melu ja saasteet karkoittavat arimat eläinlajit. 
Tiet rikkovat usein eri eläinla.jlen vaellusreittejä, 
jolloin seurauksena on jatkuvasti onnettomuuksia. Uhan-
alaiset eläinla.jit tai vaaravyöhykkeessä olevat lajit 
muodostavat oman erityisesti huomioltevan ryhmän. 

Eri eläinlajit reagoivat ympäristössä tapatituville muutok-
sille hyvin eri tavalla. Toiset eläinlajit sopeutuvat esi• 
merkiksi tiemeluun, kun taas toiset lajit hyvin pienten- 
km ympäristömuutosten ja -häiriöiden takia katoavat 
alueelta. ,-\ 1 .\ n - 	- - 

/ 

Ote valtakunnallisesta lintuvesien suojeluohjelsiasta 

Tietolähteet 

Valtakunnalliset suojeluohjelmat (lintuvesien suojelu- 
ohjelma, kansallispuisto-ohjelma, meri- ja järviluonnon 
suojelukohteet). 

Nykyiset luonnonsuojelualueet (lääninhallitusten rauhol-
tuspäätökset). 

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan 
mietinnön mukaiset lajit. 

Tarvittavat tiedot 

Eläiniistön suojelualueet ja niiden perusteet 
- nykyiset suojelualueet 
- lintujen pesimäalueet 
- kaltojen kutualueet 
- nisäkkäiden rauhoitusalueet 
- uhanalaisten eläinten eslintymisalueet 

Eläimistön kannalta muut tärkeät alueet 	Seutu-, yleis- ja detaljikaavojen varaukset sekä niiden 
- arvokkaat ympäristökokonafuut 	yhteydessä laaditut selvitykset. 
- eläimistön kannalta tärkeät ehjänä säilyneet laajat Lääninhallituksen )llipäristönsuojelutoimjsto. 

luonnontilajset alueet 	 Seutukaavaliitot. 

Muut tärkeät ympäristöt, esim.: - 	Kuntien yTlipäristönsuojelulautakunnat 
- kosteikot 
- vanhat metsät 

Riistanhoitopiirit ja-yhdistykset 

- rehevät metsät 
Kalastuspijrit ja 	kalastuskunnat. 

- ranta-alueet 
- metsien ja peltojen reuna-alueet 
- ruovikkoalueet 
• 	lOjärv' 	- 	rt 

antia) 
Eläimistön vaellus- ja kulkureitit 
(= ekokäytävät) 	

- 

[Eläimistön häiriöalttius 	 Muut tärkeät erillisselvitykset 
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Selvitysten tekijät ja tarvittavat yhteydet 

Eläimistön asiantuntijaa käytetään kaikissa tapauksissa, 
joissa tie tulee kulkemaan läheltä (r aiheuttaa mandol-
Hsesti hairiöta) tiedossa olevaa eläimjstön suojelu- 
aluetta tai muuta tärkeätä aluetta tai reittiä. Asian-
tuntija arvioi tiestö koituvat häiriöt alueen eläimjs-
töl le. 

Tärkeitä yhteistyökumppanelta ovat lääninhali ituksen 
ympäristönsuojelutoimisto, kalastus- ja riistanhoito- 
piirit, riistanhoitoyhdistykset ja kalastuskunnat sekä 
muut paikalliset asiantuntijat. Tarkempia lisäselvityk-
siä tarvittaessa voidaan käyttää yliopistoja ja tutki-
niuslaitoksia. 

Lähdekirjali isuutta: 

- 	Valtakunnallinen lintuvesiohjelma (1982) 
- 	Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma 
- 	Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen kan- 

sallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelma 
- 	Nykyiset luonnonsuojelualueet (lääninhallituksen 

päätökset) 
- 	Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimjkun- 

nan mietintö 
- 	Lääninhallituksen ympäristönsuojelutoimistojen sel- 

vitykset 
- 	Seutukaavalijttojen selvitykset 
- 	Kuntien eläimistökartoitukset 
- 	Muut , esim. Pääkaupunkiseudun uhanalaiset kasvit 

ja eläimet (YTV) 
- 	Ekologisen käytävn soveltamismandollisuudet raan- 

käytön suunnittelussa (YTV) 
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Tietojen tarkasteu 

Muiden selvitysten (luonnonolosuhteet ja maisemakuva) 
yhteydess hahmottuvat mys elimlstön kannalta trket 

ymparistökokonaisuudet ja elaimistölle edulliset maise-
makohdat. Virallisissa suojeluohjelmissa esiintyvät se-
ka muut trket elaimistön esiintymisalueet luokitellaan 
suojelupätöksen sitovuuden, ekologisen sietokyvyn tai 
alueen muunlaisen merkittvyyden mukaisesti eri luok-
kun. 

Kri ttisi ssa tapauksissa arvioidaan asiantuntijoiden 
avustuksella tai tutkimustulosten perusteella tien ja 

liikenteen vaikutukset eliimistölle eri kohteissa ja 
mandollisten vaihtoehtojen osalta. Vaikka uusi tie aina 
supistaakin e1inten elintilaa on luonto nonnaalisti 
hyvin sopeutumiskykyist. 

Tien sijainnin ja suuntauksen suunnittelussa on säs-
tettv mandollisimman laaja-alaisia, monipuolisia ja 
yhtenisiä luonnonmukaisia alueita. Elimistön kannalta 
trkeit maastokohtia on mandollisuuksien mukaan kier-
rettv. Lisksi on mandollisimman tarkkaan selvitettävä 
erityisesti hirvielinten kulkureitit, joiden katkaise-
minen heikentaä liikenneturvallisuutta pahojen elain-
kolareiden lisääntyessä. 

Tietojen tulostus 

Elaimiton suojelualueet kootaan kartoille muiden suo-
jelukohteiden ohessa (3.2.1). Muuten eläjmistötiedot 
kannattaa kerätä kasivarajsestj pleaimjttakaavajselle 
kartalle, esim. peruskartalle, jota täydennetaän selvi-

tystyön edetessa. Lyhyt kirjallinen luettelo ja selos-
tus eri tekijöista varmistaa tiedon säilymisen myöhem-
piä suunnitte]uvajhejta varten. 

Suunnitelmassa eläimistötiedot tulostuvat mm. suojelu- 
alueiden yhteydessä ja/tai esim. maisema-analyyseissä. 

Mikali eläjmistö hankkeen kannalta osoittautuu krijttl-

seksi tekijäksi on syytä tulostaa erillinen kartta, 
jossa osoitetaan eläimistön esiintyminen ja koko eko-
systeemin toimintaperiaatteita. 

hirvionnettomuuksia voitaisiin vähentää myos varaamafla 
hirville luontaiset liikkumisväylät Ilman risteamistä 
ajoneuvoljikenee kanssa 

Siilikanta, on karsinyt voimakkaasti luontaisten 
kul kureittjen katoamisesta 
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3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.4 Maisemakuva 
3.41 Maisemarkenne ja maisema-alueet 

t4aisemalla tarkoitetaan tssa yhteydessä ymparistön 
näkyvää osaa, johon kuuluvat luonnonelementjt, kuit-
tuurielementit seka ymparjstön rakennetut osat. Maise-
marakenteella tarkoitetaan tietyn alueen tai seudun 
miljöömuotoja. Maisemarakenne on maa- ja kalliopern, 
ilmaston ja veslolosuhtejden, kasvillisuuden ja elai-
mistön seka kulttuurjelementtien muodostama dynaaminen 
kokonaisuus. Perinteiselle suomalaiselle maaseutumil-
jöölle on ominaista voimakas maasto- ja luontosldonnaj-
suus. Pellot sijoittuvat maiseman viljaviin, helposti 
viljeltäviin kohtiin; asumukset ja kylät viljelysmai-
den laidoille mieluiten lämpimille ja kuiville rinteil-
le; tiestö kulkee talolta toisella, kylästä kylään help-
pokulkuisia maastokohtia pitkin. Teiden linjaukset nou-
dattelevat maaston muotoja ja rinteiden kaltevuuksia. 
Tämän orgaanisen, luonnonolosuhteisiin perustuvan ke-
hityksen kautta ovat rakentuneet lähes kaikki vanhat 
kylamuotorne aina suuria ja tiivijtä kirkonkyliä myö-
ten. 

Teollistumisen ja urbanisoitumisen myötä on luonnosta 
ja maisemarakenteesta piittaamaton rakentaminen yleis-
tynyt ja ympäristön orgaaninen rakenne on heikentynyt. 
Pelkästäan teknisiin tavoitteisiin perustuva rakentami-
nen aiheuttaa yleensä iinisten elinyinpäristön heikenty-
mista. 

Orgaanisessa miljöötyypissä luonto'ja maisemarakenne 
muodostavat lähtökohdan, jonka mukaan inhimillinen toi-
minta mitoitetaan ja sijoitetaan paikalleen. Teollises-
sa ja urbaanissa miljöötyypissä taas iisen luoma tek-
ninen järjestelmä pyrkii alistarnaan luonnon tai unohta-
maan sen kokonaan. 

Teollisen ja urbaanin miljöön rakentaminen voi myös poh-
jautua ipäröivään maisemarakenteeseen, joka kuitenkin 
on kaiken toiminan fyysinen ja kulttuurinen perusta. 

Maisemarakenne perustuu luonnonolosuhteisiin, jotka vaih-
televat maan eri osissa. Tyypilliselta lirneeltaan vaih-
televia maisema-alueita maan eri osissa kuvataan maise-
mamaakunta-järjestelmällä. Tuloksena on eri maakunnille 
tyypillisiä maankäyttö- ja kulttuurimuotoja, jotka pe-
rustuvat seudun rnajsemarakenteeseen. 
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Luonnonsuhteiden vaikutus maiseiiiarakenteeseen (M. Rautamäki-Paunila) 

Tarvittavat tiedot 	 Tietolähteet 

Malsemarakenne 
	

Rakenneanalyysi 
- seudulle tyypillinen orgaaninen maisemarakenne 	- maisemamaakuntajarjestelmä 
- suunnittelualueen maankäytön suhde maiseman perusra-  - maastokaynnit, maankaytönselvitykset 
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ma.isw.aakunnat 
1. Lojnais- ja etelara.nikko 
2. Jarvisr,i 
3. — 
4. Vaarasuani 
5. Perapeijo1a ja Lappi 
6. Sa1psusseLt 
7. Sunse1k 

Msissajraakunta jako perustuu 
3. 0. Gran5n 1930-luvulla jul-
kaistuihir, maisnatjetee11 j- 
sun tut)dj,iksiin. 

3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.s( Malsemakuva 
3.41 MaIsemarkenne ja maisema-alueet 

Selvitysten tekijat ja tarvittavat yhteydet 	Landekirjallisuutta: 

- 	Granö, G.J. 1932. Suomen maantleteelllset alueet Maisemarakenteen selvityksen tekee aina piirin ymprist- 	- 	Rautamkj-paunjla, M 1983: Malsemarnaakunnat, valta- suunnittelija, konsultin inparistö- tai maisemasuunnit- 	 kunnallinen viheraluejrjeste1m, TKK arkk.os. maj- telija tai ulkopuolinen malsemasuunnitteljja. 	 semalab. Julkaisu 3/83 

Suomen maisemamaakunnat 	 Perinteisesti maisemassa kulkeva tie 

Maisemarakenteen katkajseva moottorjtie 
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Tietojen tarkastelu 

Maiseniarakenneanalyysissa selvitetään luonnonelementtjeri 
ja kulttuurielementtien kytkennät ja kehityksen aste. 
Maisemarakenne ohjaa myös maankäyttötapoja erityisesti 
maa- ja metsätalousaluejfla, mutta myös orgaaninen taa-
jama- ja kaupunkimaisema noudattaa maisemarakennetta. 
Maisemarakenne on toisen asteen selvitys, joka perustuu 
luonnonolosuhteiden ja rnaankäytön selvityksiin. 

Analyysin perusteella muodostetaan suunnittelualueen tai 
seudun maisemarakenteesta havainnollinen kuva. Analyysi 
on tehtävä suunnittelun ensimäisten vaiheiden aikana 
(esisuunnittelu) ja sitä tarkennetaan tarvittaessa suun-
nittelun edetessä. 

Maisemarakenneanalyysissä voidaan osoittaa erilaisille 
toiminnoille sopivia ja kehitettäviä alueita. Maisema- 
rakenteen tarkastelu tiensuunnittelun yhteydessä liit-
tyy kiinteästi muuhun rnaankäytön suunnitteluun. 

Tie suunnataan rnandollisinTnan hyvin maisemarakennetta 
tukevaksi elementiksi noudatellen rnaisematiloja ja näky-
miä. 

Maisemakuvassa voimakkaat tierakenteet, eritasoliitty-
mät, vesistösillat, suuret leikkaukset ja pengerrykset 
on sijoitettava maiseinarakenteen kannalta oikeaan paik-
kaan: 

maisemaa dominoivaksi 
maisemaan alistuvaksi 
tai maisemassa huomaamattomaksj.  

Tietojen tulostus 

Mai semarakenteesta tulostetaan laaja-alainen karttakuva, 
josta havainnollisesti ilmenee maiseman perusrakenne. 

Käytettävät merkinnät eivät ole vakiintuneet ja niiden 
tuleekin vaihdella esitettävien asioiden moninaisuuden 
mukaan. 

Kartalla korostetaan esim. erilaisin rasterein maisema- 
rakenteen tärkeimpiä eleinenttejä: 
- 	vesistöt 
- 	viljellyt jokilaaksot 
- 	vedenjakajat 
- 	harjumuodostumat 
- 	kallioperän näkyvät muodot, siirrokset, vajoamat, 

ruhjeet yms. 
- 	rnaamerkit ja näköalapaikat 

Perinteiset asuinpaikat, viljelysrnaat ja kulkureitit 
yleensä korostavat maisemarakennetta, ja ne voidaan mer-
kitä kartalle. 
Maisema-alue voidaan jakaa kartalla inhimillisten toi-
mintojen (asuminen, viljely, metsätalous, palvelut ja 
työpaikat sekä virkistys) kannalta edullisiin ja epäedul-
lisiin alueisiin. 

Maiseinarakenteen mukainen tie jokivarressa Varsinais-Suomessa 
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OLÄHTEET 
3.4 Malsemakuva 
3.42 Maisematyyppi ja maisematila 

Msema, jonka mpärilläme näerrne, koostuu maisema- 
tiloista. Maisematilan rajat voivat olla selviä ja 
voimakkaita tai epämräisempiä: 

- 	maaston kuperat muodot, kallioseinamat, tiivis 
metsän reuna 

- 	harva puusto, rakennusryhmat 

tlaisematila voi olla laaja tai suppea, avoin tai sul-
jettu. 

Maisemakokonaisuus koostuu yleensä perakkaisten ja si-
sakkäisten maisematilojen verkostosta. Esimerkiksi 
laajaa viljelyinaata rajaavat nousevat maaston muodot 
ja metsänreunat. Laajan maisematilan sisällä voi olla 
kylä tai yksittäinen pihapiiri suppeampine maisemati-
loi neen. 

Liikuttaessa maisemassa esim. tietä pitkin avautuu 
katsojalle sarja vaihtelevia maisematiloja: laajoja 
ja suppeita, avoimia ja suljettuja. Peräkkäisistä mal-
sematiloista muodostuu tielle visuaalinen sisäinen 
rytmi, johon vaikuttavat m. tienlinjaus ja ajonopeus. 
Tien sijoittuminen yksittäiseen maisematilaa taas vai-
kuttaa kyseisen maisematilan laatuun. 

Nakäala on ,irakin 
katselualue Yleensä näköal 	ikat o" 	korita maes- 
tokohtia, joista avautuu laaja, avoin, esteettisesti 
miellyttävä niaisematila. Maisematilat hahsnotetaan 
yleensä avautuvien näkymien avulla. Näkymien oniinaisuu-
det ovat tarkasteltavan maisematilan mukaisia: pitkiä, 
lyhyitä, avoimia suljettuja, hyviä, huonoja jne. 

Maisematilat koostuvat maisemaelementejstä: 

- 	maiseman pohja 
- 	maiseman seinät tai rajat 
- 	maiseman katto, yleensä taivas, joskus esim, pui- 

den lehvistö 
- 	yksityiskohdat, maamerkit ja maiseman dominantit 

(maisemaa hallitsevat elementit). 

Maisematyypit ilmentävät maiseman ominaisuuksia ympä-
ristön rakentuneisuuden mukaan: luonnontilairien mai-
sema, luonnon mukainen maisema, viljelymaisema, taaja-
ma- tai kaupunkimaisema. Hallitsevan elementin mukaan 
esim: vesimaisema, tiemaisema, peltomaiserna, metsämai-
sema jne. 

Maisematilan laatu on erittäin tärkeä tekijä ihmisten 
viihtyvyydessä. Asuinpaikan maiseman on oltava tuttu 
ja turvallinen, suuret muutokset koetaan raskajoa 
(uudet tiet, metsänhakkuut jne.). Tien miellyttävyys 
ja matkajluarvo ovat myös voimakkaasi sidoksissa mai- - 
seman laatuun tien eri osilla. 

Tien suunnittelun yhteydessä otetaan huomioon suunnit- 
LCl 

daan usein 	rjt tien reentamisen yhteydesn esim. 
kunnostamalla vanhoja sorakuoppia. 

Laaja maisematila, jonka sisällä avautuu plenemp1 malsetnatiloja 

Tarvittavat tiedot 	 Tietolähteet 

Maisernatyypit Maisema-analyysi 
- kartat, Ilmakuvat 
- maastokäynnit 

Maisematila Maisema-analyysi 
- rajat, reunavyöhykkeet 
- yksityiskohdat 
- maamerkit ja dominantit 
- näkymät ja n'äköalat 
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Selvitysten tekijät ja tarvittavat yhteydet 

Maisemakuvaselvitykset ja maisenia-analyysit tekee aina 
piirin maisemanhoidonvalvoja tai konsultoiva maisema- 
suunnittelija. 

landeki rjal 1 isuutta: 

- 	Granö, G.J. 1932, Suomen maantieteelliset alueet 
- 	Rautamki-Paanila, M 1983: Maisemamaakunnat, val- 

takunnallinen viheraluejarjestelmä, TKK ark.os. 
maisemalab. Julkaisu 3/83 

- 	lisakkila, L. 1977, Perustietoa maisemaan vaikut- 
tavista luonnontekijöista 

Tieltä avautuya järvimals 	kaukonäkyinä Tie avoimessa peltamaisemassa 



3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.4 Malsemakuva 
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Tietojen tarkastelu 

Maisematila-analyysin perustana on maisemarakenneana-
lyysit ja maankäytön sekä luonnonolojen inventoinnjt. 
Maisema-analyysi tehdään karttatarkastelujen ja maas-
tokäyntlen avulla. Analyysissä eritellaän erilaiset 
maisematilat ja niiden tärkeiirmät tekijät. Maisema- 
analyysissa on tarkastelut tehtävä toisaalta tieltä 
käsin, toisaalta tien ylkopuolelta tarkasteltuna. 

Tien suunnittelussa on tarkasteltava tieltä avautuvia 
näkniä perakkaisin maisematiloihin, joista muodostuu 
tien sisäisen rytmin perusta. Toisaalta on tarkastel-
tava tien sijoittumista yksittäisiin maisematj]ojhin 
siten, että näkymät tieltä yTnpäristöön ja ympäristös-
tä tielle muodostuvat mandollisiman hyviksi: 

Tietojen tulostus 

Maisema-analyysi tulostetaan yleensä käsivaraisesti 
suunnitelman karttapohjille. Analyysiä voidaan havain-
nollistaa valo- ja perspektjjvikuvin 

Maisema-analyysissä käytettävät piirustusmerkinnät ei-
vät ole vakiintuneita. Yleesä merkinnijjssä kannattaa 
pyrkiä asiaa tai ilmiötä havainnollistaviin merkintöi-
hin, jolloin maisema-analyysin tulkinta ja käyttö heI-
pottuvat. 

Yleensä maisematila_analyysia ei tarvitse liittää val-
miiseen suunnitelmaraporttiin. Maisemasuunnitelma tu-
lostuu sitävastoin tieyTnpäristösuunnjtelmassa 
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Uuden kadun tai tien sijoittaminen kaupunkirakentee_ 
seen tai vanhan kadun tai tien parantaminen muuttavat 
aina kaupunkirakennetta. Rakennettu ympäristö on herk-
kä muutoksille, koska tällöin vaikutetaan moneen kau-
pungin ominaispiirteeseen (historiallisiin ilmenty-
mun, viihtyisyyteen, perusrakenteeseen ym.). Jotta 
uuden rakenteen sovittamisessa voitaisiin hyödyntää 
kaupungin ominaispijrteitä ja välttää peruuttamatto-
mien haittojen syntyminen, on syytä tarkastella kaupun-
kikuvaa monelta näkökannalta. 

Kaupunkirakenne koostuu toiminnallisista, visuaalisis-
ta, tilallisista ja historiallisista tekijöistä, jotka 
ovat kerrostuneet tietyksi hierarkiseksi rakenteeksj. 
Kaupunkirakenteen luonteeseen vaikuttavat m. 

- 	kaupungin sijainnin ominaispiirteet 
- 	luonnon ominaispiirteet 
- 	kaupunkikuvan ominaispiirteet. 

Kaupunkikuvalla tarkoitetaan kaupungin visuaalisla ja 
tilallisia ominaisuuksia. Kaupunkikuva koostuu useista 
sisäkkäisistä tuloista ja näkymistä: 

- 	kaupungin sijainti suurmaisemassa 
- 	kaukonäkyniät kaupunkiin ja kaupungissa, erityiset 

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

tori- ja korttelitilat 
- 	suljetut, avoimet, kapeat Jne. näkymät kaupunki- 

rakenteen sisällä. 

- 	maamerkit ja muut tärkeät elementjt (rakennus, 
puu, aita tms.).  

Kaupunkirakenteen ja -kuvan laatu vaihtelee suuresti 
eri kaupungeissa ja kaupunginosissa. Eri aikakausina on 
kaupunkikuvalle ja -rakenteelle asetettu erilaisia vaa-
timuksia, jotka heijastuvat kaupungin tärnänhetkiseen 
tilaan. 

Kaupunkirakenteen analyysin avulla suunniteltava tie 
tai katu voidaan sopeuttaa kaupunkirakenteeseen. Lii-
kenneväylien asema kaupunkikuvassa on merkittävä. Lii-
kenneväylien kaupunkikuvallisia tekijöitä ovat: 

- 	mittakaava suhteessa muuhun rakennettuun ympäris- 
töön 

- 	väylien suhde maaston ja rakennusten korkeusase- 
maan 

- 	reittien vaihtelevuus 
- 	väyliin liittyvät istutukset, valaistus, kalustee'. 

ja varustelu sekä rajaukset. 

Suunnittelussa huomioon otettavia kaupunkikuvallisia 
tavoitteita ovat: 

- 	olemassa olevien mandollisuuksien käyttö 
- 	hyvien osatekijöiden säilyttäminen 
- 	epätyydyttävien tekijöiden, maisemavaurioiden pa- 

rantaminen 
- 	uusien positiivisten arvojen luominen. 

Tarvittavat tiedot Tietolähteet 

Kaupungin sijainti 	suur-maisemassa Kartta-, 	linsakuva- ja maastotarkastelut 

Kaupungin kehityshlstorja, kaupunginosten ikärakenne Historian kirjat, 	kaupunglnmuseo, kaavat eri 	alkakausil- 
ta 

Eri 	toimintojen sijoittuminen Kaavat 
- 	kaupallishallinnolliset palvelut 
- asuminen 
- 	teollisuus 
- 	virkistys 
- vapaat alueet 

Asemakaavan perusrakenteet Asemakaavat 

Huomattavat kaupunkitilat 
- 	kadut, 	torit, aukiot, 	kentät jne. Kartta- ja maastotarkastelut 
- 	 laatu, mittakaava jne. 

Tärkeät kaupunkinäkymät 

-- 

- 	katu- ja 	toritilat Valokuvat, maastotarkaste]ut 
- puistonäkymät 
- sisääntulot ja porttinäkyinät 
- 	 laajat näköalat 

Suojel tava 
et Suojeluohjelmat, kaavat 
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Selvitysten tekijät ja tarvittavat yhteydet 

Hankkeen ympristösuunnitte11ja kokoaa tiedot kaupunki- 
rakenteesta ja muokkaa sen tiensuunnittelun tarpeisiin. 
Aina kaupunkirakennetta ja kaupunkikuvaa se1vitettess 
kannattaa kytt 	apuna kaupungin kaavoittajia, kau- 
pungin museota tms. 

Landek irja lii Suutta: 

- 	Sisaasiainministeriö, Kaavoitus- ja rakennusosasto, 
Ympäristön parantaminen kaavoja uudistamalla (Kaa-
voitusohjeita 1/1981) 

- 	Sisasjajnininisterjö Kaavoitus- ja rakennusosasto, 
Kaupunkikeskustojen suunnittelutilanne, Tutkimuk-
sia 2/1982 

- 	Kave1ykatutyöryhmn mietintö, komlteamietintö 
1984:56 
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Tietojen tarkast&u 

Kaupunkirakenteesta kertova tieto on muodoltaan ja tark-
kuudeltaan varsin vaihtelevaa. Erilaiset kartat, selvi-
tykset, artikkelit ja kuvat on syytä kopioida tai kuva-
ta helposti ksiteltävän tietokortiston muotoon. Hank-
keen suunnittelun kannalta oheiset tiedot kirjataan 
kasivaraisesti Inventointikartojile, joiden mittakaava 
voi vaihdella. 
Koko rakennetulta alueelta kertn yleispiirteiset tie-
dot, joita tarkennetaan suunnittelualueen vaikutuspii-
rissa. 

Kaupunkirakenteen ja -kuvan analyysill pyritään löyt-
män ja kuvaamaan ne kaupungin yleispiirteet ja erityis-
kohteet, jotka ovat lhtdkohtana, kun uutta tietä sijoi-
tetaan kaupunkiympärjstöjjn. Yleensä kaupunkjrakenteesta 
aiheutuu tiensuunnittelulle rajoituksia ja pakkopistei-
ta, tien tulee mukautua tai alistua kaupunkirakentee-
seen. Toisaalta suunniteltavasta tiestä voi myös kehit-
ty kaupunkirakennetta vahvistava ja eheyttv element-
ti, kun tien suunnittelussa onnistutaan hyvin. 

Tietojen tulostus 

Kaupunkirakenteen yksinkertainen kuva voidaan sisällyt-
tä tien Suunniteirna_asiakirjoihin suunnittelun lihtb-
kohtia selvittvän osaan. 

lnventointj- ja analyysivaihejssa •tarvitaan 1ähinn ka-
sivarajsja tulostej ta: 
- 	laaditaan kartalle kaupunkikuva_analyysi ja toimen- 

pidetarpeet 

- suojettavat ja arvokkaat kohteet 
viheralueet, merkittävä puusto 

- merkittvt rajat, rajausten puutteet. 
hyvät ja epatyydyttävt tilat 

- mittakaavallisesti epatyydyttavät rakennukset 
epätyydyttvt julkisivut 

- merkjttävt maamerkit 
säilytettav.t näk)1flt, parannettavat nkymt 

lisäksi laaditaan tarvittaessa 
topografian pääpiirteet 

- liikenneväylien asema kaupunkjkuvassa 
selostus 
- kaupunkjkuvan historiallinen kehitys 

hyvät säilytettävät ominaispiirteet 
- epätyydyttävät parannettayat ominaispiirteet 
lisämaterjaali 
- valokuvat kaupunkjkuvalljsista näkökohdista 

NYKYTILANNE 

EHDOTUS 	 ::: 

___ __ 

- 	- -j 	
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Katutila-analyysi (Kokkola) 

Katu ennen ja nyt (Pietarsaari) 
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3,44 Taajamat ja haja-asutusalueet 

Taajamakuvalla tarkoitetaan taajaman visuaalista ja ti-
lallista ominaislaatua, mikä muodostuu 

- 	taajaman asemasta maisemarakenteessa 
- 	maiseman Ominaispiirteistä 
- 	taajamarakenteen onijnaispiirteistä 
- 	kulttuurihistorian luomista ominaispiirteistä 

Taajamat ovat perinteisesti Sijoittuneet maisemaflisjjn 
ja liikenteellisiin solmukohtiin. Taajaniat ovat kasva-
neet vähitellen taajarnan läpi johtavan tien ympäristöön 
ja taajamatie onkin yhä usein taajamarakenteen keskei-
nen tekijä. Taajamarakenne on saattanut kuitenkin kokea 
rakenteellisen muutoksen, mikäli taajamakeskustan ohi 
on rakennettu ohikulkutie. Tällöin on uusi tie usein 
myös vetanyt läheisyyteensä maankäyttbä ja perinteinen 
taajamarakenne on saattanut menettää selkeän hierarkjan-
sa. 

Taajamarakenne on analysoitavissa "Taajamatiet'-ohjeen 
mukaisesti taajaman osia tarkastelernalla. 

Taajaman osat ja tiet  

Taajamakeskusta voi rakenteeltaan olla tiivis tai väljä, 
maaseutumainen tai kaupurtkimainen. 

Taajamissa tiensuunnittelu on useirmniten taajamatien pa-
rantamista. Taajamakeskusta voi olla viihtyisä, tasa-
painoisesti ja omaleimaisesti kehittynyt tai jäsentymä-
tön, asfaltoidun liikennetilan valtaama ja epäviihtyisä. 
Kaikissa tapauksissa on tärkeää, ettei tien parantaminen 
aiheuta ympäristön huonontumista, vaan antaa mandolli-
suuden ympäristön parantamiselle. Ympäristörs säilytettä-
vät ja kehitettävät näkökohdat on oltava yksityiskohtai-
sesti tiensuunnittelijan tiedossa. Taajamissa on erityi-
sen tärkeää välttää liikenteen meluhaittojen syntymistä. 
Melunsuojaus tulisi pyrkiä tekemään kaavallisin keinoin, 
melunsuojausrakenteet ovat taajamakuvaan huonosti sopi-
via. 

Taajamakuvatarkastelu käsittäa... Taajamatiet"-ohjeen nu-
kaisesti 

- 	näkymien tarkastelun 
- 	kasvillisuuden inventoinnin 
- 	rakennusten ja rakenteiden inventoinnin 
- 	topoqrafian tarkastelun 
- 	suojelukohteiden inventoinnin. 

Kunnassa saattaa olla laadittuna taajamakuvatarkastelu 
ympäristönhoitosuunnjteln tai kaavoitustyön yhtey-
dessa. Mikäli taajanlakuvatarkastelua ei ole, on se tien- 
suunnittelun yhte'dessä laadittava koko taajaman osalta 
yleispiirteisenä ja tleympärlstön osalta yksityiskohtai-
sesti 

Tarkastelu tapahtuu karttoja tutkimalla, maastotarkaste-
luna, valokuvaamalla sekä haastattelemalla kunnan virka-
miehia ja paikallisia sidosryhmien edustajia (kotiseu-
tuyhdistykset yms.). 

Tarvittavat tiedot Tietolähteet 
Taajarnan sijai nti 	maisema rakenteessa Karttatarkastelu 

Maiseman ominaispiirteet Kartta- ja maastotarkastelu 

Taajaman rakenne Karttatarkastelu 
Maastotarkastelu, valokuvaus 

Näkymat 
__________ 

Maastotarkastelu, valokuvaus 

Kasvillisuus Karttatarkastelu, maastotarkastelu 
- 	 sijainti, 	koko, 	kunto Mittaukset 
- 	 puut, 	pensaat, 	metsät, 	pellot 

Rakennukset 
- 	 pihapiirit Kartta- ja maastotarkastelu, valokuvaus 

- 	 tietilaa rajaavat rakennukset 
- 	 liikkeet ja 	niiden edustilat 
- 	 merkittävät rakennukset 
- 	 rakennusten suhde tien tasoon 

Rakenteet 
- 	 tonttiaidat, 	kiviaidat 

Maastotarkastelu 

- 	 tukimuurit 

Topografia Karttatarkastelu 
- 	 maaston muodot Maastotarkastelu 
- 	 nakymiä rajaavat elementit Kts. 	kohta 3.31 

Suojelukohteet Kts. 	kohta 	3.2.1. 
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3.44 Taajamat ja haja-asutusalueet 

Selvitysten tekijät ja tarvittavat yhteydet 	Landekirjal 1 isuutta: 

Taajamakuvatarkastelun voi suorittaa tiensuunnittelija 	Taajamatiet, TVH 722326 
tai maisemanhoidonvalvoja, mikäli taajama on rakenteel-
taan ja ympäristöltään hyvä ja suunnitellut muutokset 
ovat vähäisiä. Useimiten tarvitaan kuitenkin syvälli-
sempää analyysiä yTnpäriston ti1asta ja kehittamismah-
dollisuuksista sekä maankäytön kehittämismandollisuuk-
sista tiensuunnittelun yhteydessä. Tällöin tarvitaan 
erikoisasiantuntemusta, jonka voi antaa taajaman kaa-
voittaja, maisema-arkkitehti tai ympäristösuunnitte-
lija. 

Esimerkki taajamakuvAtarkastelun valokuva-aine Stosta. 
Taajamaan tulon porttikohta sajaman niaisemarakenteellista tarkastelua 
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Kirkko on usein taajaman sisääntulomajsenRan päätepisteenä 	Esimerkki taajamarakenteen tarkastelusta 
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3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.4 Malsemakuva 
3.44 Taajamat ja haja-asutusajueet 

Tietojen tarkastelu 

Taajamakuvatarkastelussa analysoidaan tietoja seuraa-
vasti 

- 	maisenlarakenteen luonne 
- 	sailytettävt ja kehitettävät maiseman ominais- 

piirteet 
- 	taajamarakenteen peruspijrteet, yhtenaisyys, nk- 

koutunej suus 
- 	sailytettävät ja kehitettävät näkymät 
- 	säilytettavät kasvustot ja yksittäiset kasvit, 

siirtokelpoiset kasvit 
- 	taajamakuvalljsestj arvokkaat rakennuskokonajsuu_ 

det ja yksittäiset rakennukset, taajamakuvaan so-
veltumnattomat tai huonokuntojset rakennukset 

- 	säilytettävät rakenteet 
- 	oleelliset maaston muodot ja näkyminä säilytettävät 

rajaavat elementit 
- 	toimenpiteiltä suojeltavat kohteet, erityisiä suo- 

jelutoimenpiteitä vaativat kohteet.  

Tietojen tulostus 

Taajaman sijainnista maisemarakenteessa laaditaan joko 
yksinkertaistettu kartta (mittakaava 1:20000) tai käy-
tetään suoraan peruskarttaa. 

Taajaman rakenteesta laaditaan yksinkertaistettu taaja-
man osia ym. kuvaava kaavio. Taajamarakennetta kuvataan 
myös valokuvin. Taajamakuvallinen tarkempi tarkastelu 
laaditaan pohjakartalletaj peitepiirroksena. Eri osate-
kijät merkitään hyvin erottuvin symboleln kuvan mallin 
mukaisesti. Kartta vol olla käsivaraisesti piirretty 
tai rasterein ja symbolinierkein laadittu (korkeatasoi- 
nen raporttitulostus). Taajamakuvatarkastelu tulostetaan 
aina taajamatiesuunnitelman muiden tulosteiden ohessa. 
Tulostuksessa on myös selostus ja runsaasti valokuvia. 

Suoritettaessa ympäristötarkastelua eri osatekijät mer-
kitän kartalle lopullista tulostusta tarkerrrnjn. Tämä 
inventointikartta on syytä taltioida varsinaista tie-
yTnpärlstösuunnitteluvaihetta varten. 

Taajama-analyysi 
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fleymparistön inventointi 

Avoimena säilytettävä näkymät  
Säilytettävä malsemakuva, 
merkittävä rakennus tai -ryhmä 	

Hankasalmi 

Kohonnusta tarvitseva maiseman kohta , 	 TaajamakuvatarkastetU 
epöyhtenäistävä rakennus tai -ryhmä 

Avoimena säitytettäväksi suositeltava 
maa- Ja metsätatousaluo 	 0 01 02 0.3 4 05 KM 

Kuntakeskuksen taajamakuva-analyysi 



3. YMPÄRISTÖT1EDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.5 Tien ja liikenteen halttavalkutuksat 
3.51 Meluvaikutukset 

Ääni ja tarina ovat kimoisassa vällaineessa etenevää 
mekaanista varandysliikettä. Ilmassa aäni havaitaan 
pienina toistuvina poikkeamina vallitsevasta Ilmanpal-
neesta. Näiden poikkeamjen tehollista keskiarvoa sano-
taan äänenpaineeksi. Intensiteetillä tarkoitetaan äänen 
etenemissuuntaa vastaan kohtisuoraan pinta-alayksikön 
läpi kulkevaa äänitehoa. Äänen keskimäaräista intensi-
teettiä vastaavaa äänitasoa sanotaan samanarvojseksj 
jatkuvaksi äänitasoksi (Leq, ekvivalenttitaso). 

Melu on haltallista ääntä. Kun äänen haitallisuus riip-
puu sen taajuudesta, äänitasoa korjataan eri taajuuk-
sula ns. A-suodatlnta käyttäen. Tällöin aanitason 
yksikök5i merkitään dB(A). 

Liikenteen kasvaessa jatkuvasti on myös liikenteen ai-
heuttamat meluongeirnat lisääntyneet. Melu on lisäanty-
nyt niin ajallisesti (Ilta- ja yöllikenne, vapaa-ajan 
toiminnot) kuin alueellisestikin (esikaupungit, maa-
seutu). 

Melun haittavaikutukset ilmenevät seka viihtyisyyden 
huonontumisena etta terveydellisina haittoina kaupunki-
alueilla. 

Liikenteen aiheuttaman melun on todettu olevan asukkai-
den viihtyisyytta eniten haittaava tekijä. On myös to-
dettu, että suoran näköyhteyden puuttuminen melulähtee-
seen vähentää koettua haittaa. Meluntorjuntaa suunnitel-
taessa tulisikin aina arvioida meluntorjuntatoirnenpiteen 
maisenialliset vaikutukset. 

Tarvittavat tiedot Tietolähteet 
Melulle alttiit 	toiminnat 

Nykyinen maankäyttö Seutukaava 
Rijttvn 	laajalta 	alueelta 	inventoidaan melulle alt- Ylelskaavat 
tiit tolminnot nykytilanteessa; asuinalueet, yleisten 

Muut maankäyttösuunnitelmat rakennusten alueet, 	virkistysalueet, 	erityiskohteet, 
Laaditut alueiden kehittäniissuunnitelmat kuten minkkitarhat 

Suunniteltu maankäyttö 
Kuntien kaavoitus- 	ja muista 	kehittämissuunnitelmista 
inventoidaan suunniteltu maankäyttö ylläolevan jaon 
mukaj sesti 

Ympäristönhoitosuunnitelmat ja -selvitykset Ympäristönhojtosuunnjtelmat 
- 	 laaditut alueen ympäristön kehittämissuunnitelmat Metsätaloussuunnjtelt 
- 	 metsätaloussuunnitelmat - 

Tiedot maasto-olosuhteista 
- 	 maaston topografia Perusselvityksen tiedot 
- 	 kasvillisuuden peittavyys (topograf'jakartat, kaavakartat ym.) 
- 	 vastaanottopisteen korkeus suhteessa ympärölvään 

maastoon ja tiehen 
- 	 vastaanottopisteen sijainti 	suhteessa heijastaviin 

maanpintoihin 
- 	 maaperän laatu 

Tarvittavat 	liikenteelljset 	tiedot 
- 	 liikennnäärä 	(ennustettu 	KYL) Liikennesuunnittelun perustiedot 
- 	 raskaiden ajoneuvojen osuus 
- 	 nopeudet 
- 	 tien 	pituus- ia 	ooikkilejkkaukset 

liittymät 

Tiedot sallituista melun enimäismääristä Voimassa olevat ohjeet melun eniniiiäismäärlstä 
Lääkintöhallituksen ohjearvot korkeininasta sallltusta 
melutasosta 	(yleiskirje 1679/1979) 
Turkisalan kasvattajien keskusliiton ohjeet melutasosta 
minkkitarha-a1ueell. 

Melutasot ja eri meluvyöhykkeillä olevien toimintojen Melutasoja ja melualueita laskettaessa tulisi käyttää 
maärä. Pohjoismaiden ministerjöneuvoston 	laatimaa 	"Tieliiken- 

nemelun 	laskentamali la" 	(Sisäasiainministeriön julkaj- 
susarja A:1O/l98l). 	Laskentamallia 	käyttäen voidaan 
määritellä liikennemelun leviäminen yinpäröivään maas- 
toon. 	Laskentamallia tarkennetaan edelleen ja siitä on 
valmistumassa tietokonesovelletus 
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Moottoriajoneuvojen trkeimt melulhteet pienilla 
(alle 60 km/h) nopeuksilla ovat moottorin, voimansiirto-
koneiston ja rungon mekaaniset var.ohtelyt. Imu- ja pako- 
kaasujen paineenvaihtelut ja virtaukset seka tuuletin 
aiheuttavat myös merkityksellist melua varsinkin ras-
kaissa ajoneuvoissa. Suurilla nopeuksilla rengasmelu 
ja ilmavirtauksen aiheuttama melu tulevat vallitseviksi. 

SeMtysten tekijät ja tarvittavat yhteydet 

Uuden tiehankkeen ja vanhan tien huomattavan parantamjs-
hankkeen yhteydessa melutilanne on aina selvitettv. 
Ljjkennernelun laskenta, suojaustarpeen maarittely ja 
meluntorjuntatoimenpitejd 	suunnittelu vaatii alan 
asiantuntijan ja sopivan atk-pohjajsen laskentamallin 
käyttöä. 

Tie- ja katuosan melu muodostuu useiden ajoneuvojen yh- 
teisvaikutuksesta, mutta myös yks1ttisen ajoneuvon 
aiheuttamaa melua joudutaan tarkastelemaan varsinkin 
yöaikana. Liikenteen melu riippuu nopeudesta, ajo-olo- 
suhteista, tarkastelukohdasta jne. 	 Lhdekirjal 1 isuutta: 

Liikennemelun levimiseen vaikuttaa änentaso ja taa-
juusjakautuma. Taajuusjakautumasta riippumaton piste- 
lahteen (yksittinen ajoneuvo) etisyysvaimeneminen on 
6 dB etisyyden kaksinkertaistuessa. Ekvivalenttitaso 
vaimenee useiden ajoneuvojen vaikuttaessa 3 dB etaisyy-
den kaksinkertaistuessa, kun ei ole esteita eika lisa-
vaimennusta. Mittauspisteen melu koostuu suoraan tule-
vasta nest ja maanpinnasta heijastuneesta aanesta. 
Heijastuvaan ääneen tulee lisävaimenemista. Liikenne-
melumittauksissa muutaman metrin korkeudella maanpin-
nasta olevissa havaintopisteissa vairuenefninen on 5-6 
dB etaisyyden kaksinkertaistuessa etaisyyslain anta-
man 3 dB:n asemasta. 

Lisävaimenemisen suuruus riippuu suuresti lahteen ja 
havaintopisteen korkeudesta, minkä vuoksi se on erilai-
nen tien ja maanpinnan korkeuserosta ja talojen kerros- 
määrästä riippuen. Vaimenemisen suuruus riippuu myös 
maanpinnan laadusta. Kova maa vaimentaa väheiiroän ääntä 
kuin huokoinen. Maasto lähteen ja vastaanottajan välil-
lä voi olla epätasainen ja siinä voi olla ääntä vaimon- 
tavia esteitä. Epätasaisen maaston vaikutus on moni-
iiutkainen ja vaikeasti laskettavissa. Seinän vaikutus 
tasaisella istutetulla maalla voidaan nykyisin arvioida 
¶yvin, kun lähde ja havaintopiste eivat ole korkealla 
aanpinnasta. Maanpinnan ja esteen vaikutusta ei voi 
;uoraan laskea yhteen, sillä molempien vaimeneminen 
'iippuu taajuusjakautumasta. 

- 	tielijkennemelun laskentamalli (Sisäasjajnmjnis- 
teriö 1981:4:10) 

- 	Ymparistömelu psyykkjsenä ja sosiaalisena haitta- 
tekijäna (Ympäristömjnjsteriö 1984 A:12) 

- 	Meluesteet, TVH 1974 
- 	Liikenteen ympärlstöhajtat, Risto Jokinen 1984 
- 	Melualueiden ja -rakenteiden mitoitusohjeet, Hel- 

singin kaupunki 1975 
- 	Käytannön meluntorjunnan ratkaisuja (Helsingin 

kaupunki 1980) 
- 	Melukartoituksen esiselvitys (Sisäasiajnniinjsterjö 

1982, A:l6) 
- 	Meluntorjuntatojmjkunnan mietintö (1981 :62). 

Seuraava kaavio havainnollistaa erityyppisten ääniläh-
teiden melutasoja: 

dB 
¶00 ILO 

Kpukyrnyi 
1 ¶20 Su,hkulentokon, 	¶0Oe 

10' ¶00 flhentOI,on. 	IO0., 
Kuorma. outo 	tOm 

10" eo 10 

6 Puhe 	Ite 

Maj, tmokorjttor, 
'0" '.0 Ku,SkOyt 	1" 

'0"  20 H,lja,nen 	huone 

- ,ol 0 Out3h,flyt 

Seuraavassa on esimerkinomaisesti osoitettu tien si-
jainnin vaikutus rnelun leviämiseen 2-kaistaisella tiel-
la: 

____ 	 Lm 

fz 

'.Om 
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3.5 Tien Ja IIik.nteen haittavaikutukset 
3.51 Meluvaikutukset 

Tietojen tarkast&u 

Eduskunta hyväksyi 3.4.1987 meluntorjuntalajn (322/ 
1987), joka tulee voimaan 1.3.1988. Lain keskeiset 
keinot koostuvat valtioneuvoston antamista yleisistä 
ohjeista ja määrayksistä äänitasosta (imissioarvoista) 
sisa- ja ulkotiloissa sekä sielun kohteiden suojaamises-
ta ja melua aiheuttavan toiminnan kieltäniisestä tai ra-
joittamisesta. Valtioneuvosto voi niin ikään antaa 
alueiden käytön suunnittelua varten ohjeita nieluvyöhyk-
keista. Meluntorjuntalajn niukaisten tarkempien ohjei-
den ja maäräysten valmistelu on käynnissä. 

Melutarkastelut tehdään käyttäen koko vuorokauden ekvi-
valenttitasoa (Leq), tarvittaessa selvitetaan myos yo- 
ajan (klo 19-07) maksimjäänjtasot. 

Melun haittavaikutusten laajuuden määrittämiseksi las-
ketaan 55, 60. 65 ja 70 dBA:n melutasokäyrien sijainti 
ja arvioidaan eri meluvyöhykkeillä olevien asuntojen 
ja muiden nielulle arkojen toimintojen märä. Meluarvoja 
verrataan voimassa oleviin määräyksiin ja ohjeisiin. 

Tarkastelut tehdään sekä nykyiselle tieverkolle että 
suunnitellulle tilanteelle, jotta voidaan vertailla 
toimenpiteiden aiheuttamia melutasojen muutoksia. 

Meluhaittojen laajuuden perusteella arvioidaan tarvit-
tavat meluntorjuntatoimenpiteet vaihtoehtojneen sekä 
selvitetaan niiden kustannukset ja vaikutukset. Melun-
torjuntatoimenpiteiden lopullinen valinta tehdään 
kustannus-hyötytarkastelujen perusteella. 

Tietojen tulostus 

Sutinnitelmakartojlla esjtetaän eri rneluvyöhykkeiden 
rajoja osoittavat melutasokäyrät nykyisellä tieverkol-
la sekä tulevalla tieverkolla ilman meluntorjuntato_ 
mia ja niiden kanssa. Kerrostaloalueilla melutasoja 
voidaan havainno] 1 istaa myös poikkileikkauspi irroksin. 
Mluntorjuntaratkaisuj5 	laadi taan tarvittaessa ha- 
vainnekuviä. 
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3. YMPARISTOTIEDOT JA TIETOLAHTEET 
3.5 Tien ja liikenteen halttavaikutukset 
3.52 Tärinä 

Tärinää voidaan kuvata maahiukkasen siirtymänä (m), 
heilandusnopeutena (mis) tai kiihtyvyytenä (mis 2 ). 
Tärinää syntyy rajaytyksistä, tieliikenteestä seka eri-
laisten koneiden käytöstä. Tärinä voi aiheuttaa ihmi-
selle fyysisiä vaurioita ja alentaa viihtyvyytta. Li-
säksi tärinä voi aiheuttaa vaurioita rakennuksissa ja 
rakenteissa erityisesti vanhojen rakennusten osalta. 

Liikenteen aiheuttama tärinä maaperässä on yleensä ma-
talataajuista, 5-50 Hz. Liikenteen aiheuttaman tärinän 
suuruuteen vaikuttavat maaoerä, tienpinnan tasaisuus 
sekä etäisyys tiestä. Haitallista tärinää aiheuttavat 
vain raskaat ajoneuvot. Kuvassa on osoitettu liiken-
teen aiheuttaman tärinä suuruus eri maaperillä ja epä-
tasaisilla teillä. 

Tärinästä voi rakennuksille aiheutua vahinkoja, kun 
heilandusnopeus on yli 1 mts. Tämä pätee suurilla lii-
kennemäärillä ja pitkäaikaisella vaikutuksella. Räjäy-
tysten yhteydessä sallittavat tasot voivat olla paljon 
suurempia aiheuttamatta vahinkoa. 

Ihmisten kyky tajuta tärinää vaihtelee taajuuden mu-
kaan. Liikenteen aiheuttama 5-50 Hz tärinä havaitaan 
kun heilandusnopeus on 0,1-0,3 mts. Jotkut ihmiset 
häiriintyvät jo näinkin vähäisestä tärinästä. Kun hei-
landusnopeus on 0,3-0,1 m/s vastaavat tärinästä aiheu- 

:Ht likipitäen saman tien liikenneffieiun häi- 
riötä. 

rärinään suhtaudutaan usein varsin tunnepi toi sesti 
josta johtuen pienetkin tärinät koetaan epämiellvttä-
viksi. Epärniellyttävyyden kokemisen rajana voidaan pi-
tää heilandusnopeutta 10-20 m/s. 

Tiensuunnittelussa muodostuu tärinän osalta keskeisim-
mäksi tekijäksi vanhan rakennuskaavan huontioonottami-
nen teiden linjauksissa ja erityisesti raskaan ajoneu-
voliikenteen reittejä valittaessa. Liikenteen aiheutta-
rna tärinä on harvoin niin voimakasta, että ihmiselle 
aiheutuu fyysisiä haittoja. Tieliikenteen aiheuttamaan 
tärinän leviämiseen ja voimakkuuteen vaikuttavat seu-
raavat tekijät 
- 	maaperän laatu 
- 	etäisyys lähteestä 
- 	tienpinnan tasaisuus 
- 	ajoneuvotyyppi 
- 	ajoneuvojen nopeudet 

Nopeuden aleneminen 70 km/h:sta 50 km/h:iin vähentaä 
tärinä 20 % ja nopeuden aleneminen 50 km/h:sta 30 km! 
h:iin jopa 30 %. 

Mitattaessa tieliikenteen tärinää erilaisilla maapoh-
jilla havaitaan pääasiallisen tajuuuden savikolla vaih-
televan alueella 10-20 Hz, mutta myös matalampia taa-
juuksia noin 5 Hz voi esiintyä. Kitkamaalla (hiekka, 
sora) tien lähellä on mitattu huomattavasti korkeampia 
taajuuksia 20-50 Hz, mutta hajaantumisesta johtuen ka-
toaa korkeat taajuudet kauempana tiestä. Jos talon 
etäisyys tiestä hiekkaisella alueella tulee olla esim. 
10 m tärinähaittojen välttämiseksi voi vastaava luku 
savikolla olla 30 m. 
Jo 40 m epätasaisuus tiessä voi nelinkertaistaa tä-
ririän heilandusnopeuden tasaiseen pintaan verrattuna. 

Ihmisen 
alttius 

Hedandusnopeus 
mm/s 

Tuskin huomattava 2 	5 
Havaittava 5 	10 
Epämiellyttava 10 	20 
F-Iairitseva 20 	.. 35 
Eriltain epa 
mieHyttav 35 	50 

Taulukko 	Ihmisen alttius tärinäkokemuksille 

Tarvittavat tiedot Tietolähteet 

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

Rakennuskantainventoinnit 
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorlalliset 

___________________________________________________ -_ympäristöt (101980) 

- Maaperän laatu Maaperäkartat 
- savikoiden esiintyminen 

Etäisyystiedot 
- tärinälle alttiiden kohteiden sijainti 	suhteessa Tietekniset suunnitelmat 

tiehen 

Liikennetiedot lilkennetekniset suunnitelmat 
- liikennernäärä 
- nopeudet 
- raskaiden ajoneuvojen osuus 



3. YMPARISTOTIEDOT JÄ TIETOLÄHTEET 
3.5 Tien ja liikenteen haittavalkutukset 
3.52 Tärinä 

Selvitysten tekijät ja tarvittavat yhteydet 

Kohteissa, joissa trinn voidaan olettaa aiheuttavan 
haittaa vanhalle rakennuskannalle käytetan asiantun-
tijaa. 

Landekirjal 1 isuutta: 

- 	VibrationenfrAn vägtrafik (Nordisk Vgtekniska 
Förbundet 2/84) 

- 	Ympristönsuoje1u tien- ja maanrakennustöissä 
(RIL 455-86) 

- 	Valtakunnallisesti merki ttävat ku1ttuuy- jhistril 
liset yTnpäristÖt (1/1980) 

Partlkelhastighet rned 
storleken 1 enhet vid 50 km/h 

	

0 	10 	 50 fordonshastjQhet km/h 

Hiukkasnopeuden ja ajonopeuden korrelaatio 

Vaihe 1 	 Vaihe 2 	 Vaihe 

Siirtynaamplitudi 

Aika 

	

heissa 
	 «IIleur.1.dma muunturnajilke eri vai- 



3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.5 Tien Ja liikenteen haittavalkutuks.t 
3.52 'Tärinä 

Tietojen tarkastelu 

Olemassa olevista selvityksistä kootaan tiedot alueen 
vanhasta ja arvokkaasta rakennuskannasta. 

Maaperän laatu selvitetaän maaperäkartoista ja erityi-
sesti savikkoalueet inventoidaan. Selvitetään ennuste-
tun liikenteen aiheuttama tärinä ja sen vaihtelu ja 
laatu. 

Vanhoissa rakennuksissa voi esiintyä vahinkoja, kun 
heilandusnopeuson yli 1 n-rn/s. Tämä pätee suurilla lii-
kennemäärillä ja pitkäaikaisella vaikutuksella. Ihrni- - 
nen havaitsee liikenteen aiheuttaman 5-50 Hz tärinan, 
kun heilandusnopeus on 0,1-0,3 mis. Jotkut ihmiset 
häiriintyvät jo näita vähäisemästä tärinästä. 

Liikenteen aiheuttamalle tärinälle ei ole olemassa eril-
lisiä ohjearvoja Suomessa. Sveitsiläisissä norTneissa 
otaksutaan, että tärinä alle 3 mts tasolla ei aiheuta 
vaurioita rakennuksille. Edellä mainittuja vaurio- ja 
häiriötasoja tulee verrata suunnitellun tien aiheutta-
miin vastaaviin tärinätasoihiri. 

Tietojen tulostus 

Kartalle tulostetaan alueen vanha ja uusi rakennus-
kanta. 
Savikkoalueet esitetään kartalla. 
Kartalla esitetään alueet, joissa tärinä saattaa aiheut-
taa haittaa. Samalla esitetään mandollinen torjuntakeino. 

Ajoneuvo Ajonopeus Ajoradan tasaisuus 

3 	_________________________ __________________________ _________________________ 

mrn/s -I_-1_I__ ___ ___ 

cu 5 _ 
" 	- 	5 n ____ ,l ____ 

> 

> E '  _J .0 
cJ 

0. 

Etaisyys tiestä Maalajt 

lmm/s 

0.3 
5 

cl 	 - 

Eri tekijöiden vaikutus hiukkasnopeuteen 
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3.52 Tärinä 

Tien sopiva sijoitus 

-cLJ1 

Sopimaton sijoitus 	Sopiva sijoitus 

/\ 	

/\ 

Ei 	Ei 

/ 
/7777777  

Heilandusnopeus uin/s 	10 

3 

hyvin epätasainen 
Ojorata 

i I tasainen ajorata 

: 
3 	 10 	 30 	 100 

ETAISYYS TÄRINÄLÄHTEESTÄ 

Suurin heilandusriopeus mitattuna normaalilla raskaalla ajoneuvolla tasalsella 
ja erittäin epätasalsella ajoradalla eri maalajeilla 

Pehmea savi 

Moreeni 



3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.5 Tien ja liikenteen haittavaikutukset 
3.53 Ilmasaasteet 

Ilman epäpuhtaudella tarkoitetaan ainetta, joka on 
luonnontilaiselle ilmalle vieras tai jota esiintyy luon-
nontilaisena pidettävää suurempana pitolsuutena. 

Liikenteen aiheuttamat päästöt ovat viime vuosina useas-
sa kaupungissa olleet pahimpia Ilman pilaajia. Matalalta 
pääsevät pakokaasut vaikuttavat usein voimakkaanriin ii-
man laatuun kuin suhteellisen korkealta vapautuvat teol-
lisuuden ja energiatuotannon paästöt. 

Liikenten aiheuttamista ilman epäpuhtauksista ovat 
merkittävimät hiilimonoksidi, hiilivedyt, typen oksi-
dit, rikkidioksidi, hiukkaset, lyijy sekä pöly. 

Eri ajoneuvoryhmien ilmaa saastuttava vaikutus poikkeaa 
toisistaan huomattavasti. Ajoneuvojen käyttövoimalla ja 
rnoottorin tyypillä on ratkaiseva merkitys syntyvien 
saasteiden määrään. Epäpuhtauksien päästöt vaihtelevat 
eri ajo-olosuhteissa. Tyhjäkäynti, kiihdytys ja mootto-
rijarrutus antavat useimpien epäpuhtauksien suhteen 
suuriirriat päästöt. Liikenteen keskinopeuden nousu vä-
hentää hiilirnonoksidin ja hiilivetyjen määrää. Diesel-
ajoneuvot eivät synnytä haitallisessa määrin hiilimo-
noksidia eikä laisinkaan lyijy-yhdisteitä, mutta hiili-
vetyjen typpioksidien päästöt ovat samaa luokkaa kuin 
bensiinikäyttöisillä ajoneuvoilla. 

Seuraava taulukko osoittaa ajoneuvoliikenteen ominais-
päästöt, jotka ilmaisevat montako graninaa epäpuhtauk-
sia syntyy keskimäärin käytettyä polttoainekiloa kohti 

Ajoneuvoliikenteen ominaispäästöt g/ky/polttoainetta 

Epäpuhtaus 	Bensiini 	Dieselöljy 

C0 330 23 
XC 33 52 
NOx  13 29 
S02 0,8 9 
Pb 0,9 - 

oölv 2 9 

Tulevina vuosina liikenteen päästöjen määrään vaikut-
taa ajoneuvoteknisten määräysten kehitys. Katalysaat-
torien yleistyminen saattaa ratkaisevasti vähentää 
päästöjä. 

Lyijyn terveydelliset haitat ovat kiistattomia. Lii-
kenne on Suomessa ainoa merkittävä lyijyn tuottaja. 
Suomessa käytettävän bensiinin lyijypitoisuus on täll 
hetkellä 0,15 g/l. Lyijyttömän bensiinin käyttöön siir-
tyminen poistaa vähitellen lyljyongelman. Lyijyttömään 
bensiiniin siirtyminen on edellytyksenä muita pakokaa-
suhaittoja vähentävien katalysaattorien käytölle. 

TVH:n tutkimuksen mukaan lyijyn vaikutusalue on vilk-
kaininin liikennöidyillä tieosuuksilla nähtävissä jopa 
300 metrin päässä tien reunasta. Tutkimuksen mukaan 
noin 90 % lyijypäästöstä jää alle 10 metrin etäisyy-
delle tiestä. Kasvit ottavat lyijyä helpolten lehtien-
sä välityksellä. Lyijy vaikeuttaa itämistä, kasvua ja 
solujakautumista. 

Hiilivetyjä (HC) tulee sekä pakokaasusta epätäydelli-
sen palamisen seurauksena (55 %) että haihtumalla suo-
raan polttonesteestä (45 %). Hiilivedyissä on monia 
polysykiisiä arornaattisia hiilivetyjä (PAH). joista 
monet aiheuttavat m. syöpää. Lisäksi aromaattiset 
hiilivedyt muuttuvat auringon valon vaikutuksesta toi-
siksi yhdisteiksi m. savusumuksi. PAH-yhdisteet sitou-
tuvat osittain pölyhiukkasiin tai sadevesiin, joutuen 
näin maaperään ja vesistöihin. Bakteerit muuttavat näitä 
yhdisteitä vaarattomiksi komponentejksj, esim. hiili-
dioksidiksi. Suomessa tehdyt mittaukset ovat antaneet 
ristiriitaisia tuloksia, eikä pitoisuuksien vaihteluil-
le ole löytynyt yksiselitteistä selitystä. Pitoisuudet 
ovat kuitenkin olleet teiden läheisyydessä korkearrmrat 
kuin tausta-arvoissa. 

Typpiyhdisteet (NOx) voivat muodostaa yhdessä hiili-
vetyjen kanssa savusumua. Typpioksidi aiheuttaa hen-
gitysteiden limakalvon muutoksia pieninäkin pitoituuk-
sina. TVH:n tutkimuksen mukaan kokonaistyppipitoiSuude 
eivät noudatelleet laskevia funkttoita tien etäisyyden 
suhteen. Tämä osoittanee typplyhdjstetden, samoin kuin 
osittain PAH-yhdistejden olevan enininäkseen kaasurnajses-
sa muodossa eikä siten niiden osuus lumen analysoinnissa 
osoita likirnainkaan PAH-päästöjen kokonaismäärää. 

Tarvittavat tiedot 
Epäpuhtauksille arat toiminnot 

Nykyinen maankäyttö 
- 	asuinalueet 
- 	yleisten rakennusten alueet 
- 	virkistysalueet 
- 	viljelyalueet 
- 	muut 

Suunniteltu maankäyttö 

Tiedot maasto-olosuhteista 
- 	topografia 
- 	kasvillisuuden peittävyys 

Tiedot ilmasto-olosuhteista 
- 	tuulisuhteet 
- 	muut saastukelähteet 

Liikenteelliset tiedot 
- 	liikennemäärä (ennustettu KVL) 
- 	raskaiden ajoneuvojen osuus 
- 	nopeusrajoitukset 

T ietolähteet 

Maankäyttösuunni telmat 
- 	seutu-, yleis- ja detaljikaavat 
- 	laaditut muut maankäyttösuunnitelrna 

Tiedot topografiasta, kasvillisuudesta ja ilmastosta 
saadaan luontosuhteiden yhteydessä laadituista selvi-
tyksistä. 

Lääkintöhallituksen ilman epäpuhtauksia koskevat ohje-
arvot (yleiskirje no. 1664/1978). 

Liikennetekniset suunnitelmat 



3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.5 Tien ja liikenteen haittavaikutukset 
3.53 Ilmasaasteet 

Selvitysten tekijät ja tarvittavat yhteydet 

Kohteissa, joissa ilman eppuhtaudet oletetaan arvioi-
den mukaan aiheuttavan mandollisia haittoja tietä ym-
päröivlle maankytölle käytetään alan asiantuntijaa. 

Landeki rjallisuutta: 

- 	Terveydenhoitolain ja -asetuksen nojalla annetut 
ilman terveydellisen laadun valvontaa koskevat 
ohjeet (Läakintöhallitus yleiskirje 1664/78) 

- 	Tieliikenteen ilmansuojeluselvitys (Sisasiain- 
ministeriö A:7/81) 

- 	Liikenne ja ilman saastuminen (Helsingin kaupunki 
13: 17/73) 

- 	Tienpidon ja liikenteen tien lählympäristöön ai- 
heuttama saastekuormitus (VTT, tutkimus 580/86) 

- 	Luftföroreninger frn vägtrafik i Sverige (Natur- 
värdsverket 1681/83). 

Hiilirnonokdisia eli hk 	(C0) syntyy polttonesteen 
eptyde1lisen palamisen seurauksena. Häk vaikuttaa 
ennen kaikkea veren hemoglobiiniin ja sitä kautta muun 
muassa sydämen toimintaan. Yleensä maantieolosuhteissa 
hiilimonoksidipitoisuus ei aiheuta ongelmia. 

Fotokemiallisen prosessin seurauksena syntyy oksidant-
teja, joista huomattavin on otsoni (03). Otsoni on voi-
makkaasti hapettava ja vaikuttaa kudoksin. Rikkidiok-
sidin (S02) kokonajstuotannosta on liikenteen osuus 
vain 2 %, mutta liikenne korostaa rikkihaitan merkitys- 
t. Raskasrnetallejsta kadmiumia (Cd) tulee pakokaasuis-
ta ja renkaista. TVH:n tutkimuksessa saatiin lumesta 
suurimaksi kadmiumarvoksi 0,0006 mg/1, joka on noin 
kynrnenesosa talousvedelle asetetusta eninuäispitoisuu-
desta (0,005 mg/l). Pakokaasuista tulevat kiintet 
hiukkaset sisltvt useita haitallisia yhd1steit ja 
aiheuttavat lisäksi pölyhaittoja kasveille varsinkin, 
kun niihin kiinnittyy runsaasti lisyhdisteit. 

Tiest irtoava bitumi sisältaa lukuisia yhdisteita, 
mutta koska se ei ole vesiliukoinen, se on varsin hal-
taton ympäristölle. 

Epapuhtaus 	Aika 	Enlrrmiäis- 	Vertailumenetelmä 
pitoisuus 

- Rikkidiok- 	vuosi 	40 g/m3 	Thorin (SF5 3864) 
sidi S02 	vrk 	200 

tunti 500 

Kokonais- 	vuosi 	60 	 Tehokerays (SF5 3863) 
leijuma 	vrk 	150 

Typpidiok- 	vrk 	150 	 Gness-Saltzman 
sidi NO2 	tunti 300 

Hiilimonik- 	8 t. 	10 mg/m3 	Infrapunamenetelmä 
sidi C0 	tunti 	30 

Lääkintöhallituksen ohjearvot ilman korkeimista salli-
tuista epäpuhtaustasoista 
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3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.5 Tien ja ifikenteen haittavalkutukset 

3•53 Ilmasaasteet 

Laskentamal 1 it 

Pohjoismainen ilman epäpuhtauspitoisuuksien laskenta-
ma 1 11 

Laskentamallilla voidaan laskea liikenteen aiheuttamia 
hiilimonoksidi- ja typpidioksidlpltoisuuksia ulkona ka-
dulla. Lasketut pitoisuudet edustavat hiilimonoksidin 
8 tunnin keskiarvon ja typpidioksidln 1 tunnin keski-
arvon tasoa, jonka 99 % havainnoista auttaa vuoden ai-
kana. Suomessa on valtioneuvosto antanut ohjearvot edel-
lä mainituille kaasuille. 1-tiilimonoksidin pitoisuuden 
8 tunnin keskiarvo saa olla enintään 10 rng/m3  ja typpi-
duoksidin 1 tunnin keskiarvo enintään 300 g/m. 

Laskentanlalli sjsältäa kolme laskentatasoa eri tarkoi-
tuksiin ja tarkkuusvaatimuksiin. Laskentamalli ei so-
vellu väylille, joiden nopeustaso on 70 km/h. 

Taso 1 - karkea lajittelu 

Ensimäistä laskentatasoa käytetään karkeana lajittelu-
na sellaisten katujen löytämiseksi, joilla voi esii -ntyä 
pakokaasuongelmia. Lähtötietoina ovat liikennemäärä ja 
laskentapisteen etäisyys kadun keskelle. 

Taso 2 - kaaviornenetelmä 

Laskentatasoa 2 käytetään yleispiirteisissä laskelmis- 
ja silloin, kun paikan omat liikennetiedot puuttuvat. 

Laskelmat tehdään nomograrneilla, jotka perustuvat eri 
katutyypeille luonteenomaisille arvoille. 

0.8 

0.7 ,'  

taso 3 - omat lähtötiedot 

Kun tarkkuusvaatimus on suuri ja käytettävissä ovat omat 
liikennetutkimustulokset, käytetään laskentatasoa 3. 
Laskelmat voidaan suorittaa käsin tai tietokoneohjelmal-
la. 

Laskentatasoilla 2 ja 3 on otettava huomioon, että epä-
puhtauspitoisuus kadulla koostuu kadun osuudesta ja 
taustapitoisuudesta. Laskentapisteen taustan epäpuhtaus-
pitoisuus koostuu muiden katujen päästöistä ja muista 
epäpuhtauslähteistä kuin liikenteestä. 

Laskentataso 2 

Nomogrannni hiilimonoksidin (C0) ja typpidioksidin (NO2) 
kadun osuuden laskelmiseksi 
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ETÄISYYS TIEST. m 

Lyijylaskeuman riippuvuus etäisyydestä tiestä. Tausta- 
arvot on vähennetty tuloksista. 
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Liike me,rI .jon./d(KVL.)t KADUN OSUUS NO2-PITOISUIJOKSTA.P54 
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Arvo keskinopeudelle, mikäli omat tiedot puuttuvat 
- 	katu Ilman kapasiteettiongelmaa 40 km/h 
- 	kadulla kapasiteettiongelmia 30 krn/h 
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3.5 Tien ja liikenteen haittavaikutukset 
3.53 Ilmasaasteet 

Tietojen tarkastelu 
Liikenteen eppuhtaustuoton laskenta edella kuvatun 
laskentarnallin mukaan 

Lasketaan liikennemaara ja liikenteen nopeuden perus-
teella seuraavat arvot: 

- 	CO pitoisuudet 10, 20 ja 20 m tiestä 
- 	NO2 pitoisuudet 10, 20 ja 50 m tiestä. 

Liikenteen epäpuhtaustuoton vertailu ohjearvoihja 

Verrataan saatuja C0 ja NO2 pitoisuuksia läakintöhal-
lituksen ohjearvoihin (C0 = 10 mg/m 3 , NO2 300 g/m 3 ) 
kohteissa, joissa esiintyy liikenteen epäpuhtauksille 
arkaa maankäyttöä. 

Mikäli ohjearvot ylittyvät ao. kohteissa suurnitellaan 
mandolliset torjuntakeinot. 

Tietojen tulostus 

Liikenteen epäpuhtauksille arka maankaytto osoitetaan 
suunni telmakartalla. 

Kriittisissä kohteissa osoitetaan CO ja NO2 pitoi suu-
det eri etäisyyksillä tiestä (10, 20 ja 50 m). Osoi-
tetaan Suunnitelmakartalla kohteet, joissa tarvitaan 
torjuntatoimenpjtej tä. 
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3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3,5 Tien ja liikenteen haittavaikutukset 
3.54 Vaarallisten aineiden kuljetukset 

Maanteitse kuljetettavja pohjavedelle vaarallisia ai-
neita ovat imi. öljyt, bensiini, feriolit, myrkylliset 
rnetallisuolat, kasvinsuojeluajneet, erilaiset myrkyt, 
erilaiset makua, hajua tai väriä erittävät aineet, 
jätevedet sekä radioaktjjviset aineet. 

Tiellä kuljetettavat vaaralliset aineet muodostavat 
merkittävän pohjaveden saastumjsriskin. Pienehkjjnkjn 
löjymääräri pääseminen vetta johtavaan kerrostumaan ai-
heuttaa saastumisen, joka voi kestäa k)1mlleniä vuosia. 

Vaarallisten aineiden kuljetusreitjt ovat varsin hyvin 
tiedossa. Tiedetään satamat, joihin aineita saaouu ja 
toisaalta niiden määräpaikat tai lähtöpaikat maassamme. 
Samoin tiedetään aineille alttiit ja arat alueet kuten 
pohjaveden ja pintaveden ottamot, pohja- ja pintavesi-
alueet ja suojelualueet. 

Tien linjauksen suunnittelussa voidaan edella mainit-
tuja mandollisia haittatekijöitä ennalta ehkaista kier-
tamälla herkät alueet. Koska tämä ei aina ole mandollis-
ta joudutaan tien tarkeninassa suunnittelussa huomioimaan 
tarvittavat suojaustoimenpiteet. Tällöin tulee kysymyk-
seen tien tasausviivan muutokset sekä rakenteelliset 
suojaustoirnenoiteet (ojat, kaivot, suodatinkankaat). 

Tarvittavat tiedot 

tlaankäyttö, nykyinen ja suunniteltu 
Suojelualueet ja arvokkaat luontokohteet 
Yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeät pinta- ja pohja-
vesialueet 

Pinta ja pohjavesiottamot 
Pohjavesialuejden suojavyöhykkeet 

Tietolähteet 

Vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesjalueet 
(Vesihallitus, tiedotus 225) 
Seutu-, yleis- ja rakennuskaavat 
Tiedot uusien tuotantolaltosten sijoittamisesta (maan-
käyttösuunnj telrnat) 
Valtakunnalliset suojeluohjelmat (kts. kohta Suojelu) 

Vesi- ja ympäristöpiirjt, vedenottamolaitokset 

Vaarallisten aineiden kuljetusreltjt 	 TVH:n ohjeet vaarallisten aineiden kuljetuksista Tiedossa olevat muutokset ja siirtymät reiteissä 	 laki ja asetus maa-alueilla tapahtuvjen öljyvahinkojen 
torjumisestsa (378/74, 977/74) 
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3.5 Tien ja liikenteen haittavalkutuks,t 
3.54 Vaaraliisten aineiden kuljetukset 

Selvitysten tekijät ja arvfttavat yhteydet 

Kohteissa, joissa yhdyskunnan vedenhankinnalle tärkeä 

pinta- tai pohjavesialue sijoittuu tien lähialueefle 
käytetään vesiasiantuntijaa suojaustarpeen määritte-

lyssa. Sama koskee erityisen arvokkaita luontokohteita 
ja suojelualueita. 

Lähdeki rjal 1 iSuutta: 

- 	Ympäristönsuojelu tien- ja maanrakennustöissä 
(RIL 163) 

- 	Tienpidon ja liikenteen tien lähiympäristöön ai- 
heuttama saastekuohnjtus (VTT 580/1986) 

- 	Suodatinkankaiden käyttö vesirakennuksessa (TVH 
752981) 

- 	Maaperän ja vesien Suojelu TVH:n tienrakennustöjs- 
sä (TVH 731611) 

- 	Vägens inverkan p omgivande natur (VTT 175/1979) 
- 	Trafikens inverkan p dagvatten  (Naturvrdsverket 

1722/83) 

Tietojen tarkastetu 

Selvitetään nykyiset vaarallisten aineiden kuljetusrej-
tit sekä tiedossa olevat uudet aineiden tuotanto- ja 
käyttöpis teet. 

Arvioidaan suunnjteltavan tien tai tieosuuden osuus vaa-
rallisten aineiden kuljetuksista. 

Kartalla osoitetaan vaaralljsjlle aineille herkat koh-
teet, pohja- ja pintavesialueet, vedertottamot, arvok-
kaat luontokohteet sekä viljelykset. 

Tien linjauksen suunnjttelulla minimoidaan vaarallisten 

aineiden mandollisen onnettomuuden yhteydessä aiheutta-

ma riskitekijä. Kohteissa, joissa tie sijoittuu nk. vaa-
rallisjlle aineille aroilla alueilla käytetään asiantun-
tijaa arvioitaessa tarvittavia suojaustoimenpjtejtä 

Tietojen tulostus 

Kartalle tulostetaan yhdyskunnan vedenhankjnnalle tär- 

keät pinta- ja pohjavesjalueet, arvokkaat luontokohteet 
ja suoje1ualue 	sekä viljelyalueet. 

Osoitetaan kohteet, joissa tarvitaan suoiaustoimenpj_ 
teitä. 
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3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3,5 Tien Ja liikenteen haittavajkutuks,t 
3.55 Tiesuolaus 

Tienpidossa käytetään kemikaaleja liukkauden torjuntaan, 
pölynsidontaan ja vesakontorjuntaan. Liukkauden torjun-
taan käytetään natriumkloridia ja pölyn sidontaan kai-
siumkiorjdja. Keniikaalejile on luonteenomaista, etta ne 
kulkeutuvat, kumuloituvat ja muuntuvat toisiksi yhdis-
teiksj niin, että kaikkia vaikutuksia on vaikea ennus-
taa. 
Suolan käyttö teillä ei ole aiheuttanut Suomessa olen-
naisia vaurioita tien ympäristijile. 

Suolan kulkeutuminen pohjaveteen ja yleensä talousveteen 
voi tapahtua kandella tavalla: vajoainalla heti tien 
lähistöllä maakerrosten läpi pohjaveteen tai kulkeutu-
maila pintaveden mukana kauerrnnas tiestä jarveen, joka 
taas voi olla yhteydessä pohjavesivarastoon. Suolan kul-
keutuminen maaperässä ja pohjaveden suolautumisaste 
riippuu hyvin monesta tekijastä. Näitä tekijöitä ovat 
m. pohjavesjvaraston suuruus, pohjaveden pinnan kor-
keus, pohjaveden virtaus, maaperän rakenne, sademaara 
ja levitetyn suolan märä. Koska saastumisvaikutus 
riippuu niin monesta paikallisesta tekijästä, on vaikea 
määritellä sita suolam rää, jonka levittäininen tielle 
olisi turvallista ympäristön kannalta. Yleensä suolan 
vaikutus ei ulotu syvemmälle kuin 50 cm maanpirinan ala-
puolelle. 
Tienpinnan suolaus aiheuttaa normaaliolojssa pohjaveden 
suolauturnista n. 100 m etäisvydellä tien reunasta. Maa- 
ainesten lievää suolautumista esiintyy sellaisilla tien 
lähialueilla, missä veden virtaus on hidasta tai olema-
tonta. Suolojen vaikutus rajoittuu yleensä tien lähi-
alueille eli alle 20 m etäisyydelle. 

VTT on tutkimuksissaan todennut, että alle 20 m etäisyy-
dellä tiestä olevien kaivojen kloridipitoisuudet olivat 
7-25 -kertaiset vertajlukaivojhin verrattuna. 

Tien suolauksen aiheuttama paikallinen natriumpitoisuu-
den kohoaminen on verenpainetautia sairastaville riski- 
tekijä. 

Erityisen vaaran liukkauden torjuntaan käytetyt suolat 
muodostavat vedenottamoiden suoja-alueille, jotka Suo-
messa yleensä ovat harjualueita. Suoja-alueilla onkin 
yleisesti kielletty suolojen käyttö. Kalsiumkloridin 
käyttö pölynsidontaan aiheuttaa samanlaisia vaikutuksia 
kuin natriun)klorjdjkin 

Liukkaudentorjuntaan käytetty hiekoitushiekka on haital-
lista lähinnä pölyämisen vuoksi. Kasvien pinnalle levit-
täytyvä pöly vaikeuttaa kasvien yhteyttämistä. Sulamis-
vedet ja kevään ensimäinen kunnon sade poistaa yleensä 
pölyhaitat. Pölyhaitta koetaan myös viihtyvyyttä alenta-
vana ja esteettisehä kysymyksenä. 

VAIKUTUS KASVILLISUIJTEEN 

Talvjsuolaus vaikuttaa kasveihin kandella tavalla: suo-
raan kasvin pintaan ja maaperän kautta juuristoon. Sekä 
natrium- että kloridi-ionit ovat haitailisia kasveille. 
Ionit muuttavat kasvin solukalvoja niin, että veden-
saanti ja siten myös ravinteiden saanti estyy. Kun li-
säksi natrium maaoerässä ehkäisee veden virtausta, on 
seurauksena kasvinnääntyminen veden ja ravinteiden 
puutteeseen. Verson pinnalle kertyvä suolakerros yhdes-
sä pölyn kanssa vaikeuttaa kasvin yhteyttämistä. 

Eri kasvit kestävät eri tavoin suoloja ja liikenteen 
aiheuttamia saasteita. Yleensä iehtiouut ovat kestäväm-
piä kuin havupuut. 

Ellei kasvukauden alussa sada, jää kasvien versoihin ja 
silmuihin talven aikana kertynyttä suolakuraa ja sen 
mukana muita tieliikenteen aiheuttamia epäpuhtauksia. 
Kasvivaurioiden vähentämiseksi suositellaan yleensä 
kasvien pesua keväisin, maapohjan huuhtelua tai pesua 
sekä kasvien lannoitusta. 

Suolan aiheuttamat vauriot rajoittuvat yleensä 10 metrin 
etäisyydelle tiestä ja maaperästä voidaan suolojen vai- 
kutusta tavata 20 metrin etäisyydelle ja 0,5 metrin 
syvyydelle saakka. Vesien mukana suola voi kulkeutua 
kauaskin, mutta se ei enää aiheuta vaurioita kasvilli-
suuteen. 

Suolan vaikutus viljelykasveihin on toistaiseksi ollut 
vähäinen, koska peltoinaa muokataan niin, että pitoisuu- 
det lairnenevat. Peltojhjn lisätään muutenkin lannoit-
teita, jotka sisältävät samoja yhdisteitä kuin tieltä 
tulevissa suoloissa on. Erityisesti suurilehtiset kasvit 
sitovat saasteita pinnalleen. Viljelyetäisyyksistä ties-
tä on ohjeet, joissa etäisyysmäärittely perustuu lii-
kenneniääraän. Kasvihuoneviljelmillä käytettävä vesi ei 
sa sisaltää klorideja enempää kuin 20 rng/l. Tämä edel-
lyttää erityistoimenpiteitä suoiauksessa niillä alueilla 
mistä kasvihuone saa kasteluvetensä. 

Eläimistölle ei teiden suolauksesta ole juurikaan hait-
taa, koska suola leviää vahvempina pitoisuuksina niin 
kapealle kaistaleelle teiden varsille. 

Tietotähteet 

Yhdyskunnan vedenhankjnna]le tärkeät pohjavesialueet 
(Vesihallitus, tiedotus 225) 
Vedenottoniat ja niiden suojavyöhykkeet (vesi- ja ympä-
ristöpi irit) 

Peruskartta (viljelysalueet) 

tlaastomi ttaukset 
Valmiit selvitykset (vesi- ja )lnpäristöpilrtt) 

Tarvittavat tiedot 

Vedenhankjnnalle tärkeät pinta- ja pohjaveslalueet 
Talousveden ottopisteet (kalvot ym.) 
Vedenottaniot 

Viljelyalueet 

Pohja- ja pintaveden valumasuunnat ja nopeudet 



.3. YMPARISTOTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.5 Tien ja liikenteen halttavalkutuks,t 
3.55 Tiesuolaus 

Selvitysten tekijät ja tarvittavat yhteydet 

Erityistapauksissa, joissa on ennustettavissa, etta 
tiesuolaus voi aiheuttaa vakavaa haittaa raakaveden-
otolle, viljelyksille tai muulle merkittävlle kasvu -
lisuudelle käytetn asiantuntijaa. 

Landeki rja lii suutta: 

- 	Ymparistönsuojelu tien ja maanrakennustöiss 
(RIL 163) 

- 	Tienoidon ja liikenteen tien lhiymoristöön ai- 

heuttama saastekuormitus (VTT 580/80) 
- 	Maaperän ja vesien suojelu TVH:n tienrakennus- 

töissä (TVH 731611) 
- 	Selvitys paakkuuntumisestoaineena kytetn kalium- 

ferrosyonidin vaikutuksesta kasvillisuuteen (TVH 
743219) 

- 	Vintervgsaltets miljöpverkan (VTT 197/1930) 
- 	\'agens inverkan p omgivande natur (VTT 175/1979) 

1 

Tietojen tarkastelu 

Luonnonsuhteiden se1vityksist saadaan tiedot trkeist 

pinta- ja pohjavesialueista ja vesien virtauksesta, vii-
jelyalueista sekä maaoerst. 

Kootaan tiedot alueen talousveden ottopisteist (kaivot). 
Kriittisissa kohdissa, joissa on ennakoitavissa, etti 
tiesuolauksella voi olla haitallisia vaikutuksia suori-
tetaan tarkerrrnat tutkimukset ja käytetään asiantunti-
jaa. 

Tietojen tulostus 

Suunnitelrr.akartal]e tulostetaan tiensuolaukselle arat 
alueet. 

Tiesuolan käyttöä on pidetty keskeisenä vaaratekijn 
pohjavesien puhtaudelle 



3. YMPÄRISTÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3.5 Tien Ja Hikenteen haittavalkutukset 
3.56 Estevaikutukset 

Liikennevaylat muodostavat esteen poikittaissuuntaise]-
le liikkumiselle niin ihmisten kuin eläimistönkin osa]- 
ta seka myös luonnon ekologisen kiertokulun kannalta 
(esim. vesien valuma-alueet). Estivaikutushajtta edel-
]yttaä olemassa olevaa tai syntyvää yhteystarvetta. 
Estevaikutukset ilmenevät uusille väylillä m. siten, 
että vanhat yhteydet muuttuvat ja syntyy uusia ja pit-
kiä kiertoteitä. Vanhoilla vayllllä estevaikutukset voi-
vat olla jo olemassa tai niitä syntyy liikenteen kas-
vaessa ja tieverkon luonteen muuttuessa ajan mittaan. 

Ihmiselle estevaikutukset ilmenevät erityisesti kevyt- 
liikenteen jatkuvien yhteyksien huonontumisena, ulkoi-
lu- ja hiihtoreittien katkeamisena, laajojen yhtenäis-
ten virkitys-, ulkoilu- ja luonnonalueiden pirstoutu-
misena sekä haittoina elinkeinojen harjoittamisessa 
(maa- ja metsätalous, kalastus). 

Eläimistijile on tärkeätä yhtenäiset metsä- ja muut 
]uonnona]ueet sekä näitä toisiinsa yhdistävät eläinten 
käyttämät vaellusreitjt. Usein eläimjstön liikkeet ja 
niiden käyttämät reitit ovat varsin hyvin riista- ja 
Iuontoihinjsten tiedossa, toisinaan taas niiden olemassa-
olo huomataan vasta tien rakentamisen jalkeen esim. 
runsaina liikenteen aiheuttamina eläinkuo]emjna. 

Tie muodostaa myös esteen luonnon vapaalle kiertokulul-
le. Tämä ilmenee erityisesti veslolosuhteiden osalta 
valuma-aluejden muutoksina, vesjuomien virtausten muu-
toksina, vesien rehevöitymisenä ja umpeenkasvamjsena 
(landen pohjukat ja vastaavat). Vesi muodostaa luonnon 
ekosysteemin keskeisen ja moneen muuhun luonnon element-
tim 	(esim. kasviilisuus, eläimistö jne.) vaikuttavan 
tekijän, jolloin siinä tapahtuvat muutokset voivat hei- 
jastua varsin laajalle. 

Tarvittavat tiedot 

Nykyinen ja suunniteltu maankäyttö 
Vlrkistysa]ueet nykyiset ja suunnitellut 

Tietolähteet 

Rakennus-, yleis- ja seutukaavat 

Kevyen liikenteen reitit, yhteystarpeet 	Kevytliikenteen suunnitelmat 
Ulkoilureltit, hlihto]adut, vaellusrejtjt 	Ulkoilureittisuunnitelmat 

Elaimistön kannalta tärkeät aluekokonaisuudet 

Eläimistön vaellus- ja llikkumjsrejtit (ekokäytävät) 

vo..Iu-Øjueet  

Kuntien ympäristönsuoje_ ja holtosuunnitelmat 
Eläimistöselvitykset 
Ri istanhoitoyhdistykset 

Vesi piiri 



'3. YMPÄRISTOTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 
3,5 Tien Ja liikenteen halttavalkutuks.t 
3.56 Estevaikutukset 

Selvitysten tekijät ja tarvittavat yhteydet 

Erityisen tarkeiden eläimistön esiintymisalueiden ja 
vaellusreittien ollessa kysymyksessä käytetään eritvis-
asiantuntijaa. 

Landeki rjal 1 isuutta: 

- 	Ekologisen kaytävan idean soveltamismandol]isuu_ 
det paäkaupunki seudun metsien ja maankäytön suun-
nittelussa (VTV: B 1985:5) 

- 	Ulkoilurejttien suunnitteluonas (Sisäasiainmjnjs- 
teriö 8:2/1981) 

Tietojen tarkastelu 

Seutukaavaliittojen ja kuntien niaankytto-. ulkoilu- 
reitti- ja ympärlstösuunnitelmista selvitetään nykyiset 
tolminnalliset yhteystarpeet. 
Elälmistöselvityksestä sekä haastattelemalla alueen 
riistaihmisiä selvitetään eläimistön kannalta tärkeät 
vaellusreltit ja ekokäytävät. 
Vesien valuniasuhteet selvitetaan vesiolosuhdetarkaste-
lun yhteydessä. Veslasiantuntijaa käyttäen selvitetäan 
tien vaikutukset vesien valumaolosuhtelsiin. 

Tietojen tulostus 

Kartalla osoitetaan nykyiset ja suunnitellut kevytiil-
kenteen reitit sekä ulkollurejtjt. 
Kartalla osoitetaan eläimlstön vaellusrejtlt ja ekokäy-
tävät. 
Kartalla osoitetaan vesien valurna-alueet 



3. YMPARISTOTIEDOT JA TIETOLAHTEET 
3.5 Tien Ja liikenteen halttavalkutuks.t 
3.57 Muut vaikutukset 	- 

	 - 

Edellä on ksite1ty pääasiassa liikenteen aiheuttamia 
haittavaikutuksia ympäristöön. Nist on edella käsi-
telty meluhaittoja, ilmaan kohdistuvia vaikutuksia, 
vaarallisten aineiden kuljetuksista onnettoniuustjlan-
teissa koituvia haittoja lhinn pohjaveteen, tien ja 
liikenteen estevaikutusten seka kunnossapidon yhtey-
dessa kaytettäv'än tiesuolauksen haittavaikutuksia.. 
Seuraavassa ksitelln tiivistetysti tien ja liiken-
teen aiheuttamia muita haittoja jaotefluna seuraavas-
ti: a) liikenteen aiheuttamat muut haitat, b) raken-
tamisen aiheuttamat haitat ja c) kunnossapidon aiheut-
tamat haitat. 

A. Liikenteen aiheuttamat muut hajttavaikutukset 

- 	liikenteen Syflnyttm pöly 
- 	ajoneuvosta irtoavat muut ainekset 
- 	tien pllysteest irtoavat ainekset 
- 	liikenteen hajuhajtat 
- 	liikenteen aiheuttama roskaantuminen 
- 	liikennevaurioiden yhtevdess syntyvät haitat 

(roskat, jätteet, romu, saastuttavat ainekset ja 
aineet, eläinten raadot) 

- 	romuautot  

8. Tien rakentamisen aikaiset muut haittavaikutukset 

- 	asfalttiasemien vaikutukset ympäristöön 
- 	rnurskausasemien vaikutukset y11ipristöön 
- 	tienpitoajnesten ottoalueiden vaikutukset ympris- 

töön 
- 	rakentamisen aikaisten kuljetusten vaikutukset 

yTnori s töön 
- 	rjytysten, paalutuksen ym. vaikutukset ympris- 

töön 
- 	muut haitat 

C. Tien kunnossapidon muut haittavaikutukset 

- 	talvikunnossapidossa käytetyn suolan vaikutukset 
y1i1pri stöön 

- 	polvnsidontaan kytettvien aineiden vaikutus ym- 
piritbÖ 

- 	tienvarsialueiden hoidosta syntyvät maisemalliset 
ha i ttavai kutukset 

- 	tien puhdjstamjsessa syntyvät ainekset (hiekka, 
jätteet, tienvarsikasvillisuus) 

Edellä luetelluista muista haittavaikutuksista löytyy 
melko kattavastj TVH:n laatimia ohjeita ympäristön huo-
mioimisesta ao. toimenpiteiden yhteydessä. 
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4. YMPÄRISTÖSELVITYKSET ERI SUUNNITTELUTASOILLÄ 
4.1 Esisuunnitt&u 

YmpäristöseMtysten tarve 	 Ympäristösetvftysten laajuus ja tarkkuus 

Esisuunnittelussa lähtökohtana on löytää mandollisirrynan 
hyvä ja toteuttamiskelpoinen suunnitelmaehdoitus jatko- 
suunnittelun pohjaksi. Yrnpäristöselvitysten teon kan-
nalta esisuunnitteluvaihe on tärkein. Myöhemissä suun-
nitteluvaiheissa selvityksiä täydennetään ja tarkenne- 
t?fl 

Esisuunnitteluvaiheessa ympäristöselvityksia tarvitaan: 

- 	kuvattaessa suunnittelun lähtökohtia 
- 	arvioitaessa hankkeen tarpeellisuutta 
- 	ongelmakohtien määrittelyssä 
- 	tavoitteiden määrittelyssä 
- 	suunnitteluvaihtoehtojen ja toimenpiteiden suunnit- 

telussa ja vertailussa 
- 	vaihtoehtojen arvioinnissa 
- 	määritettäessä tavoitteita jatkosuunnittelulle 
- 	suunnitelman esittelyssä ja käsittelyssä. 

Tarkasteltavan alueen laajuutta määriteltäessä lähtökoh-
tana voidaan pitää maastotarkaste]ussa havaittavaa suun-
niteltavan tien vaikutusaluetta Tarkaste]umjttakaava 
määräytyy sekä tiehankkeen että ympäristölljsen alue- 
kokonaisuuden perusteella. Haja-asutusalueella tarkaste-
lumittakaava vaihtelee 1:20000 - 1:10000 ja taajama-/ 
kaupunkialueella 1:5000 - 1:1000. Yksittäisten tierat-
kaisujen kuten esim. eritasoliittymien osalta tarkastelu 
tehdään samassa mittakaavassa kuin suunnitelma. 

Ympäristöselvityksissä tarvittavat tiedot saadaan pää-
osiltaan perus- ja kaavakartoilta, ilmakuvilta ja valta-
kunnalljsista ja alueelljsjsta suojeluohjelmista. 

Maankäyttötietoja tarkastellaan seutu- ja yleiskaava- 
tasolla. Luonnonolosuhteet käsitellään ekologisina 
aluekokonaisuuksina, esim. harjualue, metsäalue, pelto- 
aukea jne. Maiseniakuvatarkastelut tehdään suunnittelu- 
mittakaavan mandollistamalla tasolla ja tarkkuudella: 
esim. maisernarakenne 1:20000, näkymät, maisemalliset. 
rajat 1:10000 - 1:5000. 

MAANKÄYTTÖ 
_______________________ 

LUONNONOLOSUHTEET 
_______________________ 

MASEMAKUVA TIEN JA LIIKENTEEN 
HAITTAVAIKUTUK SET 

Suojlu Itaankainara Malsemarakenne Ympäristöyajkutuksj]le alt- 
- Suojelukohteet ja -alueet - Topografia 

- Maisema-alueellinen raken- tiit alueet (melu, päästöt, 
tien vaikutusalueella - Maalajit, rakennettavuus, ne (malsemamaakunnat) vaarallisten aineiden kulje- 

- Rajaukset, suojelL'määräyk- vllavuus, mandolliset 5C- - Maiseman suuntautuneisuus, tukset, estevalkutus, 	täri- 
set ranottopalkat, kalliot erityispiirteet, dominan- nä, rakennusalkajset haitat) 

- Tarvittavat suojaustoimen- - Maankamaran erityispiir- tit - Asutus 
piteet teet tien vaikutusalueella 

- Virkistys 

Virkistys Vesiolosuhteet Maisematyyppi - Pohja- ja pintavedet 

- Pintavesistöjen nykytila, - Malsematilat - Maiseman- ja luonnonsuoje-
lu - Virkistysalueet Ja 	-reitit, sietokyky, käyttö - Maisemarajat 

nykyiset, suunnitellut (mandoll. 	erillisselvityk- - 	 (kauko- ja 	lähinä- 
- Rajaukset, käyttötarkoitus siä) kymat, näkymät tieltä ja 

Maa- ja metsätalous - Valuma-alueet, erikoistoi- tielle) 
menpiteitä tarvitsevat koh- 

- Seutu- ja yleiskaavojen nnn- dat Kaupunki rakenne 
alueet - Pohjavesialueet, vedenot- - Kaupunkirakenne pääpiir- 

- Pelto- ja metsämaiden hy- tamot, suojavyöhykkeet, teittäin 
vyysluokitus suojaustarpeet - Tien vaikutusalueen eri- 

- 	Tilojen ja 	kylien raja""-. Ilmasto-olot tyispiirteet 
rninen 

- Tuotantouunnat - Ongelma-alueet: 	tuulisuus, Taajamarakenne 
- Metsätiet sumuisuus, musta jää, 	lu- 

men kinostuminen - Taajamarakenne pääpiirteit- 
Kaayojtustjlanne Kasvjllisuu tan 

- Taajamakuva-analyysi 
- Pakennettujen alueiden ny- - Kasvillisuusvyöhykkeet ja - Tien valkutusalueen eri- 

kytilanne rajaukset tyispiirteet 
- Voimassa olevat ja suunni- - Tien vaikutusalueen yksit- 

tellut kaavat täiset kasvit, kunnon mää- 
- Kehitys- ja muutostarpeet, rittely Tien ja 	liikenteen aiheut- 

mandollisuudet esim. 	rnelun- - Harvinaisten kasvien suo- tamat yrnpärlstövalkutukset 
torjunnalle kaavallisin jelutarpeet 	. - Melu Ja muut päästöt 
keinoin 

Elalmistö - Rakentaminen ja kunnossa- 
p1 to 

- Pesintä-, ruokinta- yms. - Estevalkutukset 
alueet, häiriöalttjuden - Vaikutusten Seuranta 
selvi tys 

- 	kulkut-eitit, 	ent. 	h1rv- 
eläimet 

- Haryinaisten elainten häi- 
ricjalttlus 

Esisuunnitelmien yhteydessä tarvittavat ympäristöselvitykset ovat laajimillaan yleissuunnitteluvajheessa 



4. 'YMPÄRISTÖSELVITYKSET ERI SUUNNITTELUTASOILLI 
4.1 	Esisuunnitteu 

Analyysit ja tulostus 

Suurin osa edellisessa taulukoss esitetyistä tiedois-

ta on suoraan saatavissa valmiista kartojsta, luette- 
loista ja selvityksistä. Suunnittelua rajaavat maan-
käyttötiedot (suojelu, v1rkstys, rakennetut ja kaavoi-

tetut alueet) merkitään suunnitelmapohjiin. Luonnonolo-
suhteet voidaan havainnollistaa esim. peruskarttapoh-
jalle. 

Perusselvitysten (maankaytto, luonnonolot) perusteella 

laaditaan tarvittaessa ympäristö- tai maisema-analyysi 
josta ilmenee esim: 
- 	maisemarakenne 
- 	maisemaelementit, -rajat ja -tilat 
- 	ihmisen toimintojen sijoittuminen ympäristöön 

- maa- ja rretsätalousalueet, kylät, taajamat, kau-
pungit, kulkureitit 

- 	suojelukohteet tien vaikutusalueella 
- 	rnaankäytön kehittymiselle soveliaat alueet 
- 	hyvät näkymät 
- 	ynipäristövaikutuksille alttiit kohdat 
- 	ekologinen rakenne ja toimivuus. 

Erilaiset ympäristövaikutuksille alttiit alueet voidaan 
luokitella esim. seuraavin perustein. 

- 	luonnonfnukaisilla alueflla ekologisen sietokyvyn 
mukaan 

- 	maisemallisessa tarkastelussa visuaalisen sietoky- 
vyn mukaan 

- 	rakennetuilla alueilla haittavaikutuksille altistu- 
ylen asukkaiden määrän mukaan tai eri toimitojen 
häiriintyvyyden mukaan 

- 	suojelukohteiden osalta suojeluarvon (globaalinen, 
kansallinen, seuduliinen, alueellinen) mukaan. 

Parannettavan tien ollessa •yseessä analysoinn';r pe-
rusteella merkitään kartaile: 

- 	ilmastollisee ongelmakohteet, esim. sumun kerään- 

tymisalueet, mustan jään alueet, kinostumiskohdat 
- 	optisen ohjauksen ongelma-alueet 
- 	huonot näkemäkohdat 
- 	huonot tieympäristökohdat 
- 	hyvin ympäristöön sopivat kohdat 
- 	melun ja päästöjen ongelmakohdat. 

Maisema- ja ympäristöanalyysiä käytetään linjausvaihto-

ehtoja suunniteltaessa, jolloin pyritään maisema- ja 
ympäristörakenteeseen soveltuviin ratkaisuihin. 

Vaikutusanalyysin avulla suunnitellaan linjausvaihto-
ehdot alueille, joiden sietokyky on mandollisiman hy-
vä ja suojeluarvoja ei vaaranneta. Lisäksi voidaan ver-
tailla eri vaihtoehtojen vaikutuksia keskenään. 

Tien ja liikenteen haitallisten vaikutusten ennusteita 

ja vajkutuksjlle alttijta alueita voidaan tarkastella 
yhtäaikajsesti ja arvioida kokonaisvaikutusta tai yk-
sittäisen tekijän (esim, melu) vaikutusta eri vaihto-
ehdoi ssa. 

Maankäytön kehitystavoitteet ja odotukset selvitetään 

kunnan kaavoittajjen kanssa yhteistyössä. Eri suunni-
telmavaihtoehtojen vaikutukset maankäyttöön analysoidaan 
ideatasolla esim. yleiskaavatasolsesti. 

Analyysikartat tulostetaan peitepiirroksina joko väri- 
tai mustavalkoisjn kalvoin ja rasterein kuvattuna. Kar-
toissa alueet esitetään 3-4:llä määräävyyttä tai luoki-
tusta kuvaavin määräävyysastetta symbolisoivin merkin-

nöin. Yksityiskohdista esitetään vain oleelliset hyvin 
erottuvin synibolein (naisernarajat, ent. suojelukohteet 
tms. ) 

Analyysikartat, maisemarakenne, vaikutuksil le al tti i t 
alueet ja maankäytön kehitys voidaan tulostaa esisuun-
nitelinaraporttiin. 

H 

Esimerkki yrnpäristöanalyysistä, jossa kuvataan vaikutuksille alttiita alueita 
(YT 4, Haukipudas - Ii, pääsuuntaselvitys) 

Ji.  .. 	. 	' 	. •/ 9 



4. YMPÄRISTÖSELVUTYKSET ERI SUUNNITTELUTASOILLA. 
4.2 TesuunnIteIma 

Ympäristöselvitysten tarve 

Tiesuunnitelma on tiekohtainen suunnitelma, jolla han-
kitaan laillinen pohja tien toteuttamiselle. Tiesuunni-
telmaa edeltää joko toimenpideselvitys tai yleissuun-
ni telma. 

Tiesuunnitelmassa ympäristöselvityksiä tarvitaan: 

- 	sovitettaessa tietä lähiynl9äristöön 
- 	tieympäristön suunnittelussa 
- 	selvitettäessä suunnitelman yinpäristövaikutuksia 

ja määritettäessä korvauksia 
- 	tiedotettaessa tien ymoäristövaikutuksista sidos- 

ryhmi lie.  

Ympäristöselvitysten laajuus ja tarkkuus 

Tiesuunnitelman laadinnan alkaessa on ymoäristöselvitys_ 
ten oltava pääosiltaan valmiina. Laadittava tiesuunni-
telma edellyttää kuitenkin aina esisuunniteirnan aikana 
tehtyjen selvitysten tarkentamista. Tarkentamista edel-
lyttävät mm. suunnitelmamittakaavan tarkentuminen, eri-
tyiskohteiden tarkempi tutkiminen ja ennenkaikkea tie-
suunnitelman yhteydessä laadittava yinnäristövaikutus_ 
sel vi tys - 

Tiesuunnitelmavajheessa tehtävien ympäristöseivitysten 
tarkkuuteen ja laajuuteen vaikuttaa oleellisesti ern. 
ynpäristövaikutusselvjtyksjen teolle asetetut sisältö- 
ja tarkkuusvaatimukset, Ympäristövaikutusselvityksessä 
tarkastellaan suunnittelun alussa asetettujen tavoit-
teiden toteutumista maankäytön, luonnonolosuhtejden, 
maiseman ja erityisesti haittavaikutusten suhteen. 

MAANKÄYTTÖ LUONNONOLOSUHTEET _______________________ MAISEMAKUVA _______________________ TIEN JA LIIKENTEEN 
HAITTAVAIKUTUKSET 

Suojelu Maankamara Maisematyyppi Ympärjstövaikutusten arvioin- 
- Kriittisten kohteiden tark- - Erityiskohtejden tarkempia - Näkymien tarkempaa tarkas- ti 

ka selvitys 
- Suojaustarpeiden selvitys 

selvityksiä 	(esim. 	soran- 
ottoalueet) 

telua 
- Meluselvitysten tarkennuk- 

- sia,suojaustarpeiden tar- 
Virkistys Vesiolosuhteet Kaupunkirakerine, 	taajama- 

kennusta, melurisuojausra-
kenteiden 	 so- ympäristöön 

- Uusien yhteyksien ympäris- - Tarvittavien suojaustoinien- rakenne vittamisen vaatimia maas- 
töön sovittamisen tarken- piteiden tarkennuksia - Erityiskohteiden tarkempaa totarkennuksia 
nuksia selvittämistä - Päästöjen selvitysten tar- 

Ilmasto-olot kennuksia, 	suojaustoimen- 
Maa- ja metsätalous 

- Mandollisen ongelmakohdan piteiden vaatimia tarken- 
- Tarkennuksia (esim, yhteys- tarkempia selvityksiä 

nuksia 

tarpeet tiloille ja pel- (tuulisuus, 	sumuisuus, 
- Pohjavesialueiden suojaus- 

loille) musta jää, kinostininen) ten vaatimia tarkempia sel- 
vityksiä 

Kaavoitustilanne Kasvillisuus - Uusien yhteyksien ymoäris- 
töön sovittamisen vaatimia 

- Kaavamuutostarpeiden tar- - Mandollisesti 	säilytettä- maastoselvityksiä 
kennusta vien kasvien kartoitusta - Rakennusaikaisten suojaus- 

- Liittymäjärjestelyjen vai- toimenpiteiden vaatimia 
kutus maankäyttöön Elimjstö maastotarkasteluja 

- Esim. hirviaitojen ympä- - Muiden haittojen vaatimien 

ristöön sovittamisen tar- torjuntatoimenpiteiden 

kennusta maastoselvityksiä 

Tiesuunnitelmassa tarvittavat ympäristöselvitykset 
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4.2 TesuunniteIma 

Analyysit ja tulostus 

Esisuunnitteluvaiheessa ja tiesuunnitelman laadinnan 
yhteydessä tehtyjen tarkentavien selvitysten analysoin-
ti tähtää tiesuunnitelman yhteydessä tulostettavan ym-
päristövaikutusselvityksen tulostukseen. Ympäristösel-
vityksetä on käytävä ilmi: 

- 	tien sopeutuminen ympäristöön 
- 	suunnitelman vaikutus suunnittelualueen ja tien 

lähialueen maankäyttöön 
- 	suunnitelman vaikutus luonnonolosuhtejsjin 
- 	tien ja liikenteen haittavaikutukset ja tarvitta- 

vat suojaustoimenpiteet. 

Ympäristövaikutusselvityksen tulostuksen muoto voi 
vaihdella eri hankkeissa. Tiesuunnitelraan asiakirjoj-
hin sisältyy tieympäristösuunnitelma. Ympäristövaiku-
tusselvitys voi olla myös osa tieyinpäristösuunnitelrnaa. 

Ympäristövaikutusselvityksen tulostusaineiston on olta-
va mandollisinuran havainnollinen. Sidosrymien on voitava 
selvitykseen perustien arvioida hankkeen etuja ja hait-
toja. Selvitys palvelee myös lasuntojen antamista ja 
päätöksentekoa. 

Havainnollinen esitystapa edellyttää erilaisten havain-
nekuvien kuten aksonornetristen kuvien, perspektiiviku-
ylen, ilmakuvien jne. käyttöä. Selvityksen oheismate-
riaaljna voidaan käyttää videofilnriä tai pienoismalleja. 

Tien sopivuutta ympäristöön esitetään havainnollisesti esim. aksononetrisesti 
(Tuusulantien tiesuunnitelma) 

II 
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4.3 Rakennussuunnitelma 

Ympäristöselvitysten tarve 

Rakennussuunnitelma on tiekohtainen suunnitelma, jonka 
mukaan tie rakennetaan. Rakennussuunnitelmassa esitetään 
tien, liikenteen ohjauksen ja ympäristörakentamisen ra-
kenneratkaisut tarvittaessa yksittäisten detaljien tark-
kuudella. 

Rakennussuunnittelussa ympäristöselvityksiä tarvitaan 

- 	erityyppisten rakennevaihtoehtojen vertailussa tar- 
kasteltaessa kustannus/ulkonäkö tai teho/ulkonäkö 
tai liikenneturvallisuus/ulkonäkötekjjöjtä 

- 	suunniteltaessa istutuksia 
- 	suunniteltaessa raivauksia 
- 	suunniteltaessa verhouksia ja muita rakenteita 

luiskiin, siltoihin ja jalankulku- sekä pyöräily- 
alueille 

- 	suunniteltaessa mandollisia ympäristohaittojen seu- 
rantatOrnenpiteitä. 

Rakennussuunnitelmassa tarvittavat ympäristöselvitysten 
tarkennukset koskevat yleensä tiealueella olevaa kasvu-
lisuutta, maastonmuotoja, erilaisia rakenteita ja käy-
tössä olevia maamateriaaleja. 

Laajat ja tarkat erityisselvitykset rakennussuunnitel-
massa liittyvät esim. pohjavesialueiden suojaar'iiseen, 
maa-ainesten ottoon. ekolonisten toimintojen turvaami-
seen tai takennusaikaisten suojaus- yms. toimeri:itei-' 
den suunnitteluun. 

Ympäristöselvitysten laajuus ja tarkkuus 

Rakennussuunnitelnian ympäristöselvitykset rajautuvat 
pääosiltaan tiealueeseen ja siihen välittömästi liitty-
viin maa-alueisiin tai tien ja liikenteen ympäristöval-
kutusten leviämisaluejlle. Selvitykset kohdistuvat yleen-
sä yksittäisiin tekijöihin. Selvitysten tarkastelumitta-
kaava on yleensä sama kuin suunnitelmapiirustuksissa: 
1:500 - 1:2000. Tarvittavat tiedot saadaan m. maasto-
mittauksista, pohjatutkimuksista ja pintamaan viljavuus-
tutkimuksista. 

MAANKAYTTÖ 	 LUONNONOLOSUHTEET 	 MAISEMAKUVA 	 TIEN JA LIIKENTEEN 
_______ 	 HAITTAVAIKUTUKSET 

Suojelu 

- Rajausten tarkennuksia 

Maa- ja metsätalous 

- Rajausten tarkennuksia 

Kaavoj tusti lanne 

- Tonttirajat 
- Rakennusten sijainti, kor-

keudet 
- Uusiutuvien tonttien suun-

nitelmat, rakennusten si-
jainti, korkeudet 

- Tarkat kaavamuutossuunnj-
teirnat 

Maankamara 

- Tien lähialueen korkeuksien 
tarkemittauksia 

- Maaperän viljavuustutkimuk-
set 

- läjitys- ja maa-ainesten 
ottoalueet 

Vesiolosuhteet 

- Pohjavesiputket 
- Nykyiset kuivatusjärjestel-

mät 

Kasvi 11 i suus 

- Tien lähialueen kasvillj-
suuden sijainti ja kunto 

- Kasvien siirtokelpoisuus 

Maisematyypit 

- Lähinäkymien tarkentaminen 
- Maisemallisesti merkittä- 

vien yksityiskohtien tar- 
kentami nen  

Ympäristövajkutusten arvioin-
ti 
- Valittujen suojaustoimen-

piteiden vaatimat tarke-
mi ttaukset 

- Valittujen suojaustoimen-
piteiden testaus 

- Rakentamisen aikaisten suo-
jaustoirnenpjtejden vaati-
mat tarkemittaukset 

- Rakentamisen aikaisen seu-
rannan suunnittelun vaati-
mat selvitykset (nykytilan 
tiedot vertailun pohjaksi) 

- vaikutusanalyysien tes- 
taus ja tarkentaminen 

Rakennussuunrnttelussa tarvittavat ympäristöselvitykset 
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4.3 Rakennussuunnitelma 

AnaIyyst ja tulostus 

Rakennussuunnittelun yhteydessä laaditaan yksityiskoh-
tainen tieynlparistosuunnitelma, jonka mukaan tien ympä-
ristötyöt voidaan rakentaa. Rakennussuunnitelman tie-
ympärjstdsuunnite]rnaan kuuluu esim: 

- 	työkohtainen tybselftys 
- 	yksikköluettelo (tatmiluettelo, massaluettelo) 
- 	rakennuskustannusay-vjo 
- 	maastonmuotollupljrustus 
- 	istutuSpitrustus 

- istutustapapiirrokset 
- 	detaljisuunnitelmat 

- pintarnaterlaalit, rakenteet, kalusteet ja varus-
teet. 

Erillisistä ympäristövaikutusselvityksistä ja analyy-
seista tehdään raportit, jotka voidaan liittää suunni-
telnsa-asiapapereihjn. Analyysien tulokset pitää ottaa 
huomioon muussa rakennussuunnittelussa. 

Kriittisten ympäri stövalkutusten seurantaselvitykset on 
usein syytä aloittaa jo suunnitteluvaiheessa tarvitta-
vien tausta-arvojen tallentamista varten. Seurantaselvj-
tysten kaikki materiaali on arkistoitava tarkasti raken-
tamisen jälkeistä raportointia varten. 

PEN SAA T 

O RM1
_____________________________  

lcXkm\ - 	-.-' 	- -. 	-. 
j 	\ 	- 

1 	i 	- 
-. 	-: - 	- 

	

/ 	°: 	.o\ 	
HIETA-TAI HIEKKAMOREENI - 	/1 	•- 

0 -- - 
1 LJ 	 \ERROSTEN RAJAPINNAT 

,L 
	

-- 	 - 
SEF<OITETAAN - I c. 	 o.. 	c: 	. 	 -• \ • - - - 

1.- 	 - 	 ..- - 	 . / 	 LAJITYSMASSAi 	 LOUHEEN PINNAN SALAOJAPUTKI 	L5mm * 	-1 	 LOUHETAYTTO TIIVISTY 
KANSI 

Rakennussuunnitelrnavajheessa tarkennetaan ynipärlstösuunnitelmat 



TIEYMPÄRISTÖSLJUNNITTELUN SIDOSRYHMÄT 
Liite 1 

1 ATILAHALLITUS 
- MtI4I0jjfl*fl 00let 1,11,0 

- So.nfl* L.flItquIIssaII,k.p.Is 
IOrbs.od 

METSÄHALLITUS 

- Loo.wlØnwonkak..Io*n..Iq 

UETSAN TUSK IMUSLAITOS 

KESKUSIIET5ALAIJTAKUNTA TAPIO 

METSÄSTAJAIN KESKUSJARJESTO 

PAI.ISKUNTICN YHDISTYS 

- Mefenh,tkfrn,j,I.,lo, 

[ON POI..TTOAIKIEKESKUS 

MUSEOVIRASTO 

SUOMEN LIJONNO+ISUOJELIJLIITTO 

LUONTO-LIITTO RY 

NATUR- OCH MILJO VERO RF 

MAAILMAN LOOlIRONSAATIO 

PIOA SAARISTO SIISTINA RY 

SUOMEN VESIENSUOJELUYHOISTYSTEN LIITTO 

VESIYHOISTYS RY 

VESIPIIJO&TOLIITTO RY 

ILHANSUOJELUYHOISTYS RY 

SUOMEN KALAUI,EST€N KESKUSLIITTO 

IALATALOUOCI1 EESKIJSJITTO 

SUOMEN ,,l€TSASTÄJA- JA KALASTAJALIITTO 

SUOMEN ELÄINSUOJELUYHOISTYS 

SUOMEN KOTISEIJTULIITTO 

ASUKASLIITTO 

KYLkASIAINNEUVOTTELUKUNTA 

SUOMEN PIENKIINTEISTOLIITTO 

SUOMEN AH-lIITTO 

PERAMEREN TEKNOLOGIAN SEURA 

EN€ROIAPOI.IITTINEN YHDISTYS - VAIHTOEHTO YDINVOIMALLE RY 

YUPARISTOMINISTERIÖ 

A) KAAVOITUS- JA RAI(ENNIJSOSASTO 
- Ym1.0 10.010 
- T.II,r,a- • k•IltIflIo.,,aIo 

- Kasvodu$Iona,o 

- Rfl.fflSIIRflSn IOkqIISIO 

8) YMPARISTON- JA LUNIIONSUOJELU 
OSaSTO 

- Yle,fl.fl IOMV,IO 
- S.OnIII.kr  - k.h,tIlmMIok,w.Io 

- LI.Ol1.OflWO4IuIufrnHIo 

- J81.IluOlIOIOwni.Io 

- 	'.00l.ha- 1. 0.hanlpe.l.Io..1.Io 

MAA- JA METSATALOIJSMINISTERIO 

LUAATALOUSOSASTO 	1 
L rSAOSASTO 	 1 

KALASTUS- JA ME1SASTYSOSA7 

JA TEOLLISUUS NIST1 

SOSIAALI- JA TERVE YSMINIS1ERIO 	1 
L TUSMINISTERIO  

U KESKUSJÄRJESTÖT 

SUOMEN KAUPUNKILIITTO 

SUOMEN KUNNALLISLIITTO 

FINLANDS SVENSKA KOUMUNFORSUNO 

SEUTUSUUNNITTELUN KESKUSLIITTO 

III MUUT JÄRJESTÖT 

ALUENALLINTO 

LAANINHALLITUS 

KAAVOITUS- JA 

ASUNTOTOIMISTO 

YMPARISTONSUOJELU 

TOIMISTO 

VESI- JA Yl.IPARISTij 

TOIMISTOT 

SEUTUKAAVALIITOT 	 1 
MAATALOIJ5TOII.IISTOT 

MAA TALOUSKE SAUI( SSl 

L UNNAT 

r 
LUE AKKIPIIRIT 

PUUNHANKINTA-ALUEET 

TIJRVEPIIRIT 

LUOI*IONSUOJELU$ESKUK SET 

ALI.ETOIMISTO 

ALUEELLISET VESIENSUOJELU 
YHDISTYKSET 

I(ALft.MSE5PIIRIT 

ALUEELLISET TI-IDISTYITSET 

ALIJEEUJSET PIENKIINTEISTO 
YHDISTYKSET 

PAIKALLISHALLINTO 

KUNNANVALTIJIJSTO 

KUNNANHALLITUS 

LAUTAKIJNNAT 

Me AR 5 T ON SUOJELU- 

LAUTAKUNTA 

VI.aPARISTONSUOJELU 

SIHTEERI 

KUNTIEN MAATALOUS- 
LAUTAKUNNAT 

KUNTIEN METSA-
1 AUTAKUNNAT 

KIETSANHOITO-

YHDISTYKSET 

[HIST KNHOITOYHDISTYK SET] 

KALASTUSKUNNAT 

KALSTUSALUEET 

[!ISKIJNNKT 

KUNTIEN TERVEYS- 
AKUNNA T 

PAIK ALLISYHOIS T YlI STT 

PAIKALLISYHOISTYKSET PIIRIT. 
KERHOT 

PAIKALLISET VESIENSUOJELU-
YHDISTYKSET 

KOTISEUTU YHDISTYKSET. 
KAUPIJIIIGINOSAYHOISTYKSET 
ASUKASYHOISTYKSET 
KYLATOIUIKUIINAT 

OMAKOTIYHOISTYI(SET 
PIENK IINTEISTOYHOISTYKSET 

1-1015 T YlI SE 

KESXUSHAWNTO 

1 YI,IPÄRISTÖSIJCLJELUN JA -HOIDON VIRANOMAISIA 

IIISTtRIO 	 K(SKUSVIAASTO 

ASIAINNISTERIO 

VESI- JA YMPARISTOHLLITUS 

YL EISSUUIINIT TELIJOSAS TO 

TEKNILLINEN OSASTO 

VALVONTA- JA KATSELMUS- 
OSASTO 

OIKEUSOSASTO 

TALOUSOSASTO 

VESIENTUTKIMU5&AITOS 

IV TUTKIMUSLAITOKSET, YLIOPISTOT YM. 

GEOLOGIIaEN TUTKIMUSLAITOS 

ILMATIETEEN LAITOS 

MAATALOIJOEN TUTKIMUSLAITOS 

M€RENTUTKIMUSLAITOS 

METSÄNTUTKIIAJSLAITO5 

RIISTA- J KAI-ATALOIJOEN TUTKIMUSLAITOS 

SATELYTI)RVALLISIAJS LAITOS 

VALTION TEKN1LL*H TUTKIMIJSIlESKUS 

VESIHAILITIJESEN VESIEP4TUTIEII,IIJSLAITOS 

YLIOPISTOT JA KO(EAKOUELIT 

YKSITYISET TUTKII.ILISLAITOIlSET 

OY KESAUSLABORATOIbO (KcS) 



YMPÄRISTÖSELVITYSTEN TARPEEN ARVIOINTIOHJE 
Liite 2 

Tarvittavien ympäristöselvitysten määrittely 

Suunnittelun käynnistysvaiheessa tulee määritellä hankekohtajsestj 
tarvittavien ympäristöselvitysten luonne: 

1. Sisältö = mitkä erilliset selvitykset ja analyysit tarvitaan. 

2. Laajuus = selvitettävän maantieteellisen alueen rajaus/rajaukset. 

3. Tarkkuus = tehtävien selvitysten tarkkuustaso 
- 	koko suunnittelualueen yleispiirteinen selvittely 
- 	eri osa-alueiden yleispiirteinen selvittely 
- 	eri osa-alueiden yksityiskohtainen selvittely 
- 	yksittäisten kohteiden tarkka selvitys 

erikoisasiantuntemuksen tarve 

Edellisten luonnehdintojen perusteella voidaan suunnittelun alku-
vaiheessa määritellä ympäristöselvitysten suuruusluokka esim.: 

- 	osuus suunnittelukustannuksista, 
- 	selvityksiin tarvittava aika tai 
- 	selvitysten henkilöresurssjt, erikoisasiantuntjjat jne. 

Seuraavassa on luonnosteltu yksinkertainen ja kaavamainen malli, jonka 
avulla voidaan yksittäisen hankkeen osalta määritellä: 

A 	Ympäristön merkittävyyttä 

B 	Selvitysten laaja-alaisuutta 

C 	Selvitysten tarkkuustasoa. 

Yhdistämällä näiden osatekijöiden vaikutus voidaan kuvata hankkeen 
ympäristöselvjtysten suuruusluokkaa. 

Sivulla 2 on kaavio mallin käytöstä ja osatekijöiden yhdistämisestä. 
Sivuilla 3-6 on pylväsdiagrammeja eri osatekijöiden vaikutuksesta. 
Mitä korkeampi diagrammin pylväs on sitä voimakkaampaa panostamista 
ympäristöselvityksiir ko. osatekijä edcflytt 

Mallia voidaan käyttää myös eräänlaisena tsekkilistana pyrittäessä 
perehtymään hankkeeseen eri näkökulmilta. 

Malli on ensimmäinen luonnos ja sen käyttö tositarkoituksella edel-
lyttää jatkokehittelyjä ja testauksia. 
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ATK:N H\VÄKSIKÄYTTÖ YMPÄRISTÖSELVITyKSISSÄ 

Liite 3 

TIETOJEN hANKINTA 

Useat viranomaiset pitävät yllä erilaisia ympäristöön 
liittyviä atk-pohjaisia tietorekistereita. Naista rekis-
tereistä voidaan kysyä suunnittelualueen tietoja, jotka 
voidaan saada joko päätetulosteina, listoina tai mandol-
lisesti karttoina, Tärkeimät kehitteillä olevat tieto-
varannot löytyvät ympäristöniinisterlöstä. maanmittaus-
hallituksesta ja Geologisesta tutkimuslaitoksesta. 

Ympäristöministeriön ympäristön- ja luonnonsuojeluosas-
tolla on kehitteillä ympäristötietojärjestelmä. jonka yh-
teyteen kuuluu nykyään 15 asialohkoa ja 60 perustietojär-
jestelmää. Yrnpäristötietojärjestelmään liittyviä tietorekis 
tereitä tulisi olemaan n. 100, joista nykyisin n. 1/3 on 
kaytettävissä. Tien suunnittelussa hyödynnettäviä perustie-
tojärjestelmiä voivat olla mii. 
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YTJ-OI:tj V1I1eI»8n*ayp*I8tøn ..vrantaJa - J..t.I.a 

TT7-O? LUONNONSIJO3ELU 

YT3-Q?:0O Luonnon. J.lun ohJau.J 8,j.st.1*i 
YTi-02: 01 Lu onnonnu ole1 	Iu.J erJ..t.lsa 
YTJ-02: 0? Luonnon.,l. os.nIk iJ anj..t.ja 
rTi-02:03 El1oI.Ji., suoj.IuonJ.i ,..n lanj.st.Ina 
YT3-02:04 SoId •uO3.,ohJ.Inen J*rJ.st.Ia 
YTi-02:0, H 	.luoni.I.en J 
YT3-02:08 Lt•slsnsuoJ.iuoPj.l.n Ja.'J.8t.Ia 
rT3-O2:0, M..-I- Ja ja.'vii.onnon suoJ.juohj.I 	n 1  arj..- 

Y1'7-O2:08 L•htoj.n.uoj •IuohJ.an j 8nJ•st•la 

YT3-02:09 O•oIoOint.n Ja 9.OsOrfOlO9i.t.n koht.id.n 
j.Iun 	$nj..t.i... 

YT3-o?:j0 Ko8 •nsuoJ.l.ohJ.Is.n JgrJ.st.1A 
YTJ-02I1 	8j.iun J1.J..t.l..a 

YTI-Ol YMPARISTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
(Y13-05:O0 Y 	i8t8ikutu.t.n arvioinnin ohiau.J..-1..- 

t • 1 
YTJ-O:OI Arviointi alu.JanJ..t.lI 

YTJ-09 uLKOILu JA MUU LUONvON 

YTJ-08:Oo Uloiiun ja vi 	stysal..l.n OhJau.jÄnJ..t.l_ 

YTJoB:oI 	llItV. 	1 	•Iint18.ja,.J..t.l_. 

1 MAiSEMANSuQJ( 

lYT31l:oo M8i8•5as,oJ.ln OhJ.unj8nj.st .ii 
YT7-11:oi Mai8..n IflfOra..tiOJInj..t.l.i 

-13 MELUNTORIUNTA 

iltl-13:O0 Reluntonjunnan ohi .u.J Inj.sL.I.Ii 
Yij-h3:oj Pi•tuntorJnnan t i.tOJ ari ..t.l* 

YTI-IS LYHYTATKATSET TUTKTPIUSPROJEKTIOHJELMAT 
iYTY-15:OO l.par IstAntutkiauk..n Ohi a'.aJ1nj ..t.l.ai 
YiJ-1S:0t Hepp..oit...isprOJ.ktin ti•toi*nj..t.11 
YrJ-1,:02 BIoindIke.ttontproj .kt In t i.tOJ Ini..t.ia 

TIETOJEN KÄSITTELY 

Ympäristöselvityksissa kertyvää tietoa voidaan tallentaa 
tietokorieeseen. Näitä tallennettuja tietoja voidaan yh-
distää olemassa olevista rekistereistä saatuihin tietoi-
hin. Näin syntyvää tietojoukkoa voidaan analysoida ja 
laatia erilaisia yhteenvetoja. Tuloksena voi olla esim. 
erilaisia temaattisja yiiipäristökortteja 

Atk:n hyväksikäyttö on suositeltavaa, mikäli 
- 	suunnitteluhanke On mittava ja tiedon pitkäaikainen 

taltiointi ja käyttö erilalsina tulosteina on odo-
tettavissa 

- 	on saatavissa atk-pohjaista yleistietoa tiepiirin 
alueelta, mitä voidaan hyödyntää pitkällä tkavä1i1 
lä erilaisten suunnjtteluhankkejden tarpeisiin 
(esim. rnaaperätiedot, suojelukohdetiedot ym.). 

- 	suunnittelualueelta on saatavissa atk-muodossa olevaa 
ympäristotietoa (esim. kartat, maaperätiedot, suojelu- 
kohteet yms.) 

- 	suunnittelun apuna käytetään muutenkin atk:a 

ATK-AvLjSTEINEN TIEN SUUNNITTELU 

Atk-avusteiseen tien suunnitteluun on käytettävä myös tie-
yoipäristösuunnie1u Tie-cad mandollistaa tehokkaarnrnan 
ympäristön huomioon ottasiukset, helpottaa vaihtoehtojen 
työstäinistä ja vertailua havainnollisella suunnittelune-
netelmäl 1 ä. 

Ympäristösuunnittelussa tie-atk:a voidaan käyttä rn: 
- 	maiseman mukaisessa tien suuntauksessa 
- 	maastonmuotoilussa 
- 	tieympänistdn suunnittelussa 
- 	ympäristövaikutusten atk-laskennoissa 
- 	haitallisten vaikutusten torjunnari suunnitte1uss 
- 	suunnitelmien havainnollistamisessa 

Tielaitoksen tie-cad ohjelniistoja tulee kehittää ja täy-
dentää ympäristösuunnittelun osalta. 
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Valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelma, 1982 

II Kirjallisuus 
Heinonen Pertti 
Vesiensuojelun ja vesistötutkimuksen perusteet, Kunnal-
1 inen terveydenhoitoyhdistys, 1974 
Kaupunkll 1 Itto 
Pohjaveden suojelu, Kaupunkiliiton julkaisu B-93, 1982 

Kamari, J. 
Suomen karujen pienvesistöjen happarnoitumisherkkyys. 
Vesihallituksen tiedotus 239, Helsinki 1984 

Pohjois-Pohjanmaan skl 
lijoki-selvitys. Y-hteenvetoraportti. Julkaisusarja 
A:78, 1985 

Transportation Research Board 
Aer-ial Surveys, Geometrics, Surface Orainage, Ecologia] 
Irnpacts and Safety Appurtenances. Transportatjon 
R-search record 736, 1979 

Vesihallitus 
Pohjaveden ottamisesta ja pohjavedenottamon suoja- 
alueesta aiheutuvan vahingon korvaamisesta, tiedotus 
73 1974 

Vesihal ii tus 
Vedenhankintaa varten tehtävistä pohjavesiselvityksis-
tä 12/1971 

Vesihallitus 
Pehmeikölle rakennetun penkereen painumisesta 194/1980 

Vesihallitus 
Vesikasvjen niiton koetoiminta vesihallinnossa 196/1980 

Vesihallitus 
Valtakunnallinen uimarantaselvitys/l974 

Vesihallitus 
Lounais-Suofnen vesien käytön kokonaissuunnitelma, 
Vesihallituksen julkaisuja 33, 1980 

Vesihallitus 
Ounasjoen ranta-alueiden käyttö, tiedotus 263, 1985 

RIL 
Ympäristönsuojelu tie- ja maanrakennustöjssä 163/1986 

3.33 masto-olosuhteet 

Elomaa, E. 
Ilmasto. Luonnonolosuhteiden huomjoonottamjnen uusien 
asuinalueiden suunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelun 
jatkokoulutuskku, julkaisu 8 28. Espoo 1980 

Kalkki, 0. 
Taulukojta ja karttoja Suomen lämpötiloista kaudelta 
1931-1960, 1966 

3.34 Kasvihisuus 

1 Lait ja ohjeet 

Luonnonsuojelulaki (71/23) 

Asetus eräiden kasvien rauhoittarnisesta (402/83) 

Laki suojametsistä (196/22) 

Kornjteamietintö 
Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimjkunnan mie-
tintö 1985:43, osa 111 Suomen uhanalaiset kasvit 1985 

TVH 
Vihertöiden yleinen työselitys, TVH 732499, 198? 

TVH 
Tieniestarjtukjkohtjen viheraluetutkimus, Järjestelytoi-
misto 1973 TVH 2.862 

TVH 	 TVH 
Ruoppaustöiden vaikutukset rannikkoalueiden tilaan ja 	Vesakonraivausohjeet, TVH 743213, Helsinki 1982 
kalatalouteen, TVH 753321, 1983 

TVH 
TVH 	 Puiden ja pensaiden siirto ja suojelu tienrakentamj- 
Suodatinkankaiden käyttö vesirakennuksessa, Vesitie- 	sessa, TVH tieverkkotojmjsto, TVH 731620, 1984 
osasto TVH 752981, 1980 
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II Kirjallisuus 

Bucht, E., Widyren, R. 
Träd i bebyggelse, Statens institut för byggnads-
forskning T 27:1973 

Byggforskni ngsrAdet 
Skötselhandboken, Mark och vaxlighet 1 parker och träd-
gärdar, Stockholm 1980 

Häme Tuomas - Saukkola Pekka - Jaakkola Sipi 
Väri-infrakuvat kadunvarsilehmusten kuntoluokituksessa, 
Maankäytön laboratorio, Tiedonanto 32, 1980 

Kalliola, R. 
Suomen kasvimaantjede, Porvoo, 1973 

Päijät-Harneen skl 
Päijät-Hänieen uhanalaiset ja harvinaiset kasvit, 
A 24/1986 

Transportation Research Board 
Roadside vegetation, restoration and protection, 
Transportation research record 113 

Statens natursvArdverk 
Ny grdnska efter grustäckt 

Suomen kunnallistekninen yhdistys 
Viheraluetöiden tekniset ohjeet, 1983 

Suomen luonnonsuojeluliitto 
Suoaapinen, Sarja A No 2, 1980 

Suomen luonnonsuojeluli itto 
Metsäaapinen, Sarja A No 3, 1980 

Sveriges Lantbruksuniversitet 
Flyttning av Star träd, Konsultavdelningens rapporter, 
Landskap 41, 1982 

Kalastuslakj (286/82) ja asetus (1116/82) 

Eläinsuojelulaki (91/71) 

Komiteamjetjntö 

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimjkunn 
mietintö, osa 11 Suomen uhanalajset eläimet, 1986 

Maa- ja metsätalousministeriö 
Valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelma, 1982 

Maa- ja metsätalousministeriö 
Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma 

II Kirjallisuus 

Statens vägverk 
Viltolycksprojektet (VIOL), TU 146, slutrapport maj 
1980, Borlänge 

SOU 
Vilt och trafik, Betänkande av jakt och viltvärdsbered-
ningen, 1980:29 

Ympäristöministeriö 
Lintujen ja muiden pienten eläinten liikennekuolleisuus, 
A:9, 1981 

Y TV 
Ekolosigen käytävän soveltamisrnandollisuudet maankäytön 
suunnittelussa, 8 1985:5 

Y TV 
Pääkaupunkiseudun uhanalaiset kasvit ja eläimet, 
A 1981:32 

YTV 
Pääkaupunkiseudun arvokkaimmat luonnonsuojelukohteet, 
A 1983:5 

Tampereen seutukaavaliitto (Rautamäki M, Wuorenrinne H) 
Pirkanmaan viherverkosto. Ekologisten käytävien teorian 	 Maisemakuva soveltanlisesimerkki seutukaavatasolla Pirkanmaalla, 
Julkaisu 8 140. Tampere 1985 

I Lait ja ohjeet Vejdi rektoratet 
Beplanting. Vejreglar for beplantining, Vejregeludvalget 	Sisäasiainniinisterjö, Kaavoitus- ja rakennusosasto, 1980, Köpenhavn 	

Pihakadut, Veli Rauhala (Tutkimuksia 2/1981) 

Vejdi rektoratet 
Beplanting, Informationshaefte for beplantnjng, Vej-
regeludvalget, 1980 Köpenhavn 

Vuokko, S. 
Uhatut kasvirrmie, Forssa, 1983 

3.35 Eläimistö 

1 Lait ja ohjeet 

Luonnonsuojelulaki (71/23) 

Asetus eräiden lintujen rauhoittamisesta (405/83) 

Asetus matelijoiden ja sanTnakkoeläinten rauhoittami-
sesta (404/83) 

'etis eräiden harvinaisten eläinten ruhoittamjsesta 
' 7 6) 

Metsästyslaki (290/62)  

Sisäasiainmjni steriö, Kaavoltus- ja rakennusosasto, 
Ympäristön parantaminen kaavoja uudistamalla (Kaavoitus- 
ohjeita 1/1981) 

Si säasiainmjni steriö, Kaavoitus- ja rakennusosasto, 
Kaupunkikeskustojen suunnittelutjlanne, Tutkimuksia 
2/1962 

Ympäristöministerjö, Kaavoitus- ja rakennusosasto, 
Rakennussuojelu, Tiedotus 1/1987 

Ympäristömini steriö, Kaavoi tus- ja rakennustutkjmuksen 
neuvottelukunta, Turvallinen ja viihtyisä katu - viisi 
hidaskatusuunnitelmaa, Viatek Oy, Julkaisuja 3/1986 

Ympäristömjnj sterio, Kaavoi tus- ja rakennustutkjmuksen 
neuvottelukunta, Katu viihtyisäksi ja turvalliseksj 
- neljä kävelykatusuunnje 	Julkaisuja 4/1986 

Kaupunkiympäristön parantaminen, Kaupunkiljjton julkaisu 
C 93 

aupunkimaisten yhdyskuntjen kehittämiskampanjan julkai-
su 1/1981, Kaupunkiuudistuksen lähtökohtia 

Kävelykatutyöryhinän mietintö, komiteanijetintö 1984:56 
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Komiteam)et)ntö 
Maisematoimikunnan mietintö, 1980:44 

TVH 
Tienvarsien rnaisemanhoidon suunnittelu, TVH 722790, 
Helsinki 1970 

TVH 
Taajarnatiet, TVH 722326. Helsinki 1984 

II Kirjallisuus 

Granö, G.J. 
Suomen maantieteelliset alueet, 1932 

Helsingin seutukaavalijtto (Simons, T., Henttonen, S.) 
Maiseman analyysistä maiseman suunnitteluun, Helsinki, 
1973 

Hubendick P-E 
SRS Vägformgivning, l9762 

lisakkila Leena 
Maisemasuunnittelun perusteita, Teknillinen korkeakou-
lu, Yhdyskuntasuunnittelun laitos, Julkaisu 6 42, 
1976, Otaniemi 

lisakkila Leena 
Perustietoa maisemaan vaikuttavjsta luonnontekijöjstä, 
Otantakustantamo 410, 1977 

Koivula Pekka - Takala Timo 
Maisemallisen maankäyttösuunnittelun menetelmä Espoon 
Kauklandessa, Tekninen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnit-
telun laitos, MS II 1975, Julkaisu C 37, Otanienii 

Korhonen Ahti 
Lähiyrnpäristön suunnittelu, Teknillinen korkeakoulu, 
Yhdyskuntasuunnittelun laitos, Julkaisu 6 32, Otaniemi 
1975 
Luor.nontekjt asunnon lähiympäristössä, Teknillinen 
korkeakoulu, Arkkitehtiosasto, Yhdyskuntasuunnittelun 
laitos, Julkaisu 6 39, Otaniemi 1975 

Korhonen Ahti 
Yhdysiunnat ja ympäristön suunnittelu, Teknillinen 
korkeakoulu, Arkkitehtiosasto, Yhdyskuntasuunnittelun 
laitos, Julkaisu 8 22, Otaniemi 1977 

Teknillinen Korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun laitos 
Multian kirkonkylä, Taajama-analyysj, Julkaisu C 49 
1978, Otaniemi 

Kukkonen Heikki - Lievonen Mirja - Rantamäki Maija 
Näkökohtia rnaaseututaajamien suunnitteluun, Maaseutu-
taajamatutkinus, raportti 2, Teknillinen korkeakoulu, 
Yhdyskuntasuunnittelun laitos 

Rantamäkj-Paunila M 
Maisemamaakunnat, valtakunnallinen viheraluejärjest1_ 
'miä, TKK arkkitehtiosasto, maisemalaboratorjo, Julkai-
su 3/83 

Rappe Ulla 
Riksväg 51 i Kainiar Iän, Landskapsupplevelse frAn 
väg, natur- och landskapsvArd vid väg, Lantbrukshbg-
skolan, Konsulentavdelningens stencilserje, Landskap 
31, 1977 

Vejd i rektoratet 
Vejen og dens omgivelser, Miljflforhold i vejregel-
arbejdet, Vejregelsekreteriatet Januar 1977 

SNV 
Dresundsförbindelser, Landskapsanalys, Meddelande 3/ 
1978 

Statens vägvesen 
Vegen i landskapet, Hindbok 010 

Statens vegvesen 
Vegen i landskapet, Veiledning, HAridbok - 010 

Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun laitos 
Maiseman merkitys suomalaisessa rakennetussa ympäris-
tössä, ARMAS-tutkimus, Julkaisu A 20, 1977 Otaniemi 

Teknillinen korkeakoulu, 	 laitos 
Maisema ja rakennettu ympäristö, Maiseman merkitys suo-
malaisessa rakennetussa ympäristössä, Maisemansuunnit-
telun laitos, Julkaisu A 21, 1978, Otaniemi 

1KK 

Maaseututaajaniien ympäristönsuunni tteluohjeet, Ohjeosan 
luonnos, Yhdyskuntasuunnittelun laitos 1981 

Transportation Research Board 
Landscape and Environmental Design, Transportatiori 
Research record 822, 1981 

Vejdi rektoratet 
Vejregler for beplantning, 1980, 9.60.01 

Vejdirektoratet 

Vejen og dens omgivelser, Miljijyorhold 1 vejregel-
arbejdet, 1980 

Vesihallitus 

Vesimaisema ja sen hoito, Vesihallituksen julkaisuja 
2, 1972 

Vägverket 

TRAD i Borlänge - ett tillämpningsexempel, Borlänge 
konvnun, Trafiksäkerhetsverket, 1984 

Kukkonen Heikki - Rantamäki Maija 	 VästerAs komun 
Suomalainen maaseututaajama 1970-luvun lopussa, Yhdys- 	Landskapsanalys i VästerAr koninun, 1979 kuntasuunnittelun laitos, Teknillinen korkeakoulu, 
Julkaisu 8 46, 1980 Otaniemi 

NVF 
Visuella forhold, Konflikter mellem trafik og miljö, 
Rapport nr 9 1980 

NVF 
Bedre gader - en eksempelsamling fra nordiske byer, 
Rapport nro 12 1984 

Raitanen Pekka ja Tolsa Heimo 
Suomen vanhojen taajama-alueiden uudistamisesta maan-
käytön kannalta, Maankäytön laboratorio, tiedonanto 
16, 1976 

3.50 Tien ja liikenteen haittavaikutusten 
arviointi yleensä 

1 Lait ja ohjeet 

TVH 
Liikenteen haittavaikutukset elinyinpärjstn TVH 
722397, Helsinki 1973 

TVH 

Tieliikenteen ymparistöhajttojen seuranta, TVH 471948, 
Helsinki 1981 
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Korni teamietintö 
Ympäristövaikutusten arviointi. Ymparistövaikutusten 
arvioinnin kehittämistä selvittaneen työryhman mietin-
tö. Helsinki 1982, 1982:46 229 s. 

II Kirjallisuus 

Matilainen, E. 
Ympäristönsuojelu tien- ja maarakennustöissa, Helsin-
ki 1986, Suomen Rakennusinsinöörien Uitto RIL r.y. 
205 s. 

Tie- ja vesirakennushalljtus, tienrakennustoimisto 
Ympäristönsuojelu tienpidossa 1, Tie- ja vesirakennus-
laitoksen ympäristönsuojeluseminaari 28.-29.l1.1973 
Kuopiossa, Helsinki 1974, 122 s. 

Tie- ja vesirakennusha]ljtus 
Liikenteen haittavaikutukset elinyTnparistöön, Tiesuun-
nitteluosaston tutkimuksia, 102 s. Helsinki 1973 

Tie- ja vesirakennushallitus, liikennetoimisto 
Tieliikenteen ympäristöhaittojen seuranta, 51 s, 
Helsinki 1981 

Waalgren, Irmeli 
Ympäristövaikutusten ennakkoarviointi, VTT Tiedote 106, 
Espoo 1982 

3.51 Melu 

1 Lait ja ohjeet 

Terveydenhoitolaki ja -asetus (469/65, 55/67) 

Lääkintöhallituksen yleiskirje 1676 
Terveydenhoitolain ja -asetuksen nojalla annetut melun 
terveydelliset ohjearvot sekä niiden mittaamista ja 
meluin liittyvien asioiden käsittelyä koskevat ohjeet 

Hallituksen esitys Eduskunnalle meluntorjuntalaiksi 
(1986 vp, HE no 221) 

Komiteamietintö 
Meluntorjuntatoimikunnan mietintö 1986:62 

Meluntorjuntatoimi kunnan mietjnnöstä saadut lausunnot 
C:18 

TVH 
Meluesteet, selvitys meluesteiden rakenteista ja kustan-
nuksista, TVH 722367, 1974 

TVH 
Melunauhakokeflu Suomessa vv. 1977-79, Liikennetojmjsto 
TVH 741980, Helsinki 1979 

TVH 
Meluesteet, Puu- ja betonjrakentejset meluesteet, TVH 
722304, He 1.sinki 1977 

II Kirjallisuus 

Brandt, 0. 
Bul1erfrgor i samhäl.lsplanering, Bygg, huvuddel 8, 
Byggrnästarens För1ag, Stockholm 1962 

Espoon kaupunki 
Län 	 - 	irjuntasuunnitelma, Liikennesuunnit- 

.12/4 1981  

Espoon kaupunki 
Liikennemelu, Liikennesuunnitteluosasto, julk. 8201/4, 
osa 2/1982 

Helsincin kaupunki liikennesuunnitteluosasto 
Katumelu ja kaupunkisuunnittelu, julk. no 871972 

Helsingin kaupunki liikennesuunnitteluosasto 
Helsingin runkoväylien meluselvitys v. 1980, julk.B:3/ 
1973 

Helsingin kaupunki liikennesuunnitteluosasto 
Melusuojarakenteiden perustarnistapaselvitys, julk. B:141 
1974 

Helsingin kaupungin liikennelaitos, julk.1/1974 

Helsingin kaupunki 
Käytännön meluntorjunnan ratkaisuja, Liikennesuunnjt-
teluosasto, julk. LB:l/1980 

INSKO 
Liikennemelu ja liikenneturvallisuus, julk. 72-74/1974 

Matilanen-, E. 
Eräs käytännön meluntorjuntatapaus, Maansiirto 2/76 

Myhrberg Olavi, Väänänen Juhani 
Yleisen tien liikennernelun vaikutus tien varrella si-
jaitsevan omakotikiinteistön arvoon, Maankäytön labo-
ratorio, Tiedonanto 36, Espoo 1980 

Miettinen, U. 
Liikenteen melu ja tiesuunnittelu. Tutkimus v. 1971, 
TVH, tiesuunnitteluosaston tutkimuksia no 2.392, Hel-
sinki 1972, 72 s. 

Norges byggforsknings institutt 
Isolering mot utendrs sty, Anvisning 19, 1979 Oslo 

Norsk forening rnot Sty 
Isolering mot trafikkstøy, 1981 Oslo 

SOu 
Trafikbuller. Del 1. Vägtrafikbuller, 1974:60 

SOu 
Trafikbuller. Bilagadel 1974:61 

Segerros, A. 
Vägar och buller 

Statens naturvrdsverk 
Bullersanering, Hanledning, Meddelande 2/1980 

Statens vegvesen 
Skjerming mot vegtrafikkstØy, Veiledning, HAndbok 052, 

79 

Statens Vegvesen 
Stöyskjermer - utformning, HAndbok nr 084, Oslo 1981 

Statens Vägverk 
Beräkning av vägtrafikbuller pä HP-67/97, PP meddelande 
1979 :6 

STU 
Däck/vägbana - En bullerkälla i trafiken, Inforination 
nr 175 - 1981 

Vejdirektoratet 
Vejregler for stöjskaerme og - volde, 2.20.01, Köpen-
hamn 1983 

Ympäristömini steriö 
Tieliikennemelun laskentamalla A:lO, 1981 
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Ympäristöministeriö 
Melukartoituksen esiselvitys A:16, 1982 

Ympäristöministerjä 
Ympäristömelun kartoitusmittaukset Helsingissä ja Es-
poossa 1982, A:25, 1983 

Rapport nr. 2/1979 
Utforming og plassering av styskjermer. Utvalg 22. 
Prosjektering av veger Og gater 

Rapport nr. 35/1980 
Vegtrafkksty, Utvalg 11. Vegtraffikkonomi 

3.52 Ilmansaasteet 

1 Lait ja ohjeet 

ilmansuojelulaki (67/82) 

Ilmansuojeluasetus (716/82) 

VNp moottoribensiinin lyijy- ja bentseenipitoisuudesta 
(157/83) 

TVH 
Laskeurnatutkimus tieliikeneen vaikutusalueella, talvi 
1981-1982, TVH 741027 Helsinki 1983 

Matilainen Erkki 
Asfalttiaseman pölyamisesta, Helsingin teknillinen kor-
keakoulu, Tie- ja liikenneteknjjkan laitos, Tietekniik-
ka, Julkaisu 12, 1971 

Mäkel Martti 
Pölynerottimen erotustehokkuuden mittaamisesta, 
Teknillinen korkeakoulu, Rakennuosasto, Diplomityö 1974 

Nordisk ministerrd projekt 
Nordisk Beregningsmetodik for Bilavgaser, 180.21-2.6. 
1 984 

Nordiska vägtekniska föreningen 
Luftforurensning ved trafikkrer, Rapport nr 33:1980 

Skärby, L. 
Effekter av luftföroreningar pA vegetation. Fotokemiska 
oxidanter. En kunskapsöversjkt. Statens naturvrdsverk 
PM 1562. Solna 1982 

SNV 
Luftföroreningar frAn vägtrafik i Sverige, PM 1671,1983 

s0u 
Bilar och renare luft. Betänkande frAn Bilavgaskoninitt6n 
1983:27 

Statens naturvArdsverk 
Beräkning ac avgashalter vid gator och vägar, Meddelen-
de 8/1984. Solna 

TVH 
Liikenneperäinen lyijy. Kirjallisutjstutkimus TVH 722625, Utvalg 64 
1974 	 Luftforurensning ved trafikkärer, Dataoversikt og skisse 

til beregningsmetode, Rapport nr. 33/1980, Milj 

II Kirjallisuus 

Chalmers tekniska högskola 
Bilavgaser och skogsdöd. Chalmers forskarförhör. 
Rapport ar 4, Göteborg 1985 

CTH 
Centrum för miljöteknik, Symposium om bilavgaser, 
Göteborg 1978 

Gunnarsson, S.0., Lekseli, 1. 
Samhällsekonomiska kostnader för halso och miljöeffekter 
till följd av bilavgasutsläpp i större tätorter. 
TACTH rapport 1984:2. Chalmers tekniska högskola, avd 
för trafikplanering. Goteborg 

Helsingin kaupunki 
Liikenne ja ilman saastuminen, Liikennesuunnitteluosas-
to, julkaisu B:17/1973 

Helsingin teknillinen korkeakoulu 
Tie ja ymparistö. Tietekniikan seminaari 1971-1972. 
Tie- ja liikennetekniikan laitos, Tietekniikka. Julkai-
su 15, 1972 

Helsingin teknillinen korkeakoulu 
Murskausaseman toiminnasta aiheutuvasta ympäristön 
saastumisesta. Tie- ja liikennetekniikan Taitos. Jul-
kaisu 18, 1972 

Helsingin teknillinen korkeakoulu 
Asfalttiasemien pölynpoistolle asetettavat vaatimukset, 
Tietekni ikka 

Jokinen Risto 
Liikenteen aiheuttama ilman saastijminen, TKK dipl.tyo 
1972 

VBB 
Bilavgaser - probiem Ar 1980 och 2000, Atgärder och 
kosekvenser, 1982 

Ymparistöniinjsteriö 
Tieliikenteen ilrnansuojeluselvjtys A:5, 1981 

3.53 Muut haittavaikutukset 

1 Lait ja ohjeet 

Jätehuoltolakj (673/789 

Jätehuoltoasetus (307/79) 

SMp ongelmajätteistä (576/79) 

SMp kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevista 
suunnitelmista (577/79) 

L ajoneuvojen siirtämisestä ja rornuajoneuvojen hävit-
tämisestä (151/75) 

A ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävit-
tämisestä (264/75) 

L kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puh-
taanapidosta (669/78) 

SMp ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävit-
tärnisestä perittävien korvausten määräämisessä noudatet-
tavista yleisistä perusteista (824/75) 

Myrkkylaki (309/69); 1-4, 8, 11 ja 19 § 

Myrkkyasetus (492/80'i; 1, 2, 4, 8, 10, 11, 26 ja 34 § 
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