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Liite 1 s. 

Tielaitos 
	

LÄJITYSALUESOPIMUS 

Kiinteistö Kunta 	 KvI 

Tila 	 - 

RN:o 

Pinta-ala Läjitysalue 

n. 	ha, joka on maastoon paalutettu ja liitteenä olevalle kartalle merkitty. 

Sopimuksen Tilanomistaja 
osapuolet 

Läjittäjä / 

Sopimuksen Sopimus on voimassa 	- 
voimassa-
oloaika 

Korvaus Korvausta läjitysalueen käytöstä 

ei makset. 

[11 	maksetaa 	 i 	 j 

Korvaus maksetaan ennen alueen käyttöönottoa. 

Maksuosoite Rahalaitos ja tilinumero 

Läjitysalueelle saa ajaa tienpitoon kelpaamatonta vaaratonta maa- ja kiviainesta. 

Läjittäjällä on oikeus korvauksetta 

käyttää tilanomistajan yksityisiä, läjitysalueelle johtavia teitä. 

rakentaa tilanomistajan alueille tie karttapiirrokseen merkittyyn paikkaan. 

Läjittäjä vastaa yllä mainittujen teiden työnaikaisesta kunnossapidosta sekä 

det siitä, että käytössä olleet tiet ovat käytön päätyttyä yhtä hyvässä kunnossa kuin 
läjityksen alkaessa. 

Läjitysalueen käytön päätyttyä läjittäjä poistaa mandollisesti rakentamansa 
väliaikaisen tien liittymän. 

Muiden yksityisten teiden käyttämiseen tarvittavat luvat hankkii läjittäjä. 

Läjitysalueen käytön päätyttyä 

alue tasataan konetyönä 	mennessä. 

E 



Liite 1 s.2 

1oui.. 	Tilanomistaja on velvollinen alueen omistajan vaihtuessa ilmoittama 
suudet 	siitä läjittäjälle sekä tästä sopimuksesta uudelle omistajalle. 

Muita ehtoja 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi tilanomistajalle 
ja yksi läjittäjälle. 

Paikka 
ja aika 

Tilan- 
omistaja 

Selvennys___________________________ __________________________________________________ 

Osoite 

Puhelin 

Läjittäjän 
edustaja 

Selvennys 

Osoite 

Puhelin 

LIITTEET 	 kpl 

JÄLKITARKASTUS 
Tämän sopimuksen mukaiset velvollisuudet on molemmin puolin täytetty 
sopimuksen mukaisesti. 

Paikka 
ja aika 

Tilan- 
omistaja 

Selvennys 

Läjittäjän 
edustaja 

Selvennys ___________________________ __________________________________________________ 
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RAKENTAMISEN YMPÄRISTÖKORTTI 

Tiepiiri: 
Hanke: 
Hankenumero: 

Hankkeen routimattomien 
materiaalien kokonais- 
määrä (m3 rtr) 

Tielinjan ulkopuolelta tuodun kiviaineksen määrä 
(t) (käyttötarkoituksen mukaan jaettuna) 
________________________________________ 

Hankkeen 
maaleikkausmassoen 
kokonaismäärä (m ktr) 

Läjitettävien ylijäämämassojen määrä 
läjitysalueille (m 3ktr) 
________________________________ 

1 _______________________________________________ __________________________________________________________________________________________ _________________________________________________ ________________________________________________________________________ 
2 ________________________ _____________________________________________ _________________________ ____________________________________ 

3 ________________________ _____________________________________________ _________________________ ____________________________________ 
4 _______________________ ___________________________________________ ________________________ __________________________________ 

Meluntorjunnan (valli, aita, kaide) pituus (m) 
eriteltynä 

Pohjavesisuojauksen määrä (tieluokka ja tie-m) Päällystysmäärä päällystetyypeittäin (tiekm ja t) 

1 _____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 
2 _____________________________________________ ____________________________________________ 
3 

__________________________________________ 
__________________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ 

4 __________________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ 

Lisätietoja ympäristäkortin sisällöstä antavat Timo Vikström, puh. 2572 ja Mervi Karhula, puh. 2040. 
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Liite 1 s. 

Tielaitos 
	 LÄJITYSALUESOPIMUS 

Kiinteistö Kunta Kylä 

Tila 

RN:o 

Läjitysalue Pinta-ala 

n. 	ha, joka on maastoon paalutettu ja liitteenä olevalle kartalle merkitty. 

Sopimuksen Tilanomistaja 
osapuolet 

Läjittäjä / 

Sopimuksen Sopimus on voimassa 	- 
voimassa-
oloaika 

Korvaus Korvausta läjitysalueen käytöstä 

LII 	ei makseta. 

LII 	maksetaan kertakaikkisena korvauksena ( 	) markkaa. 

Korvaus maksetaan ennen alueen käyttöönottoa. 

Maksuosoite Rahalaitos ja tilinumero 

Lajittajafl Läjitysalueelle saa ajaa tienpitoon kelpaamatonta vaaratonta maa- ja kiviainesta. 

Läjittäjällä on oikeus korvauksetta 

käyttää tilanomistajan yksityisiä, läjitysalueelle johtavia teitä. 

rakentaa tilanomistajan alueille tie karttapiirrokseen merkittyyn paikkaan. 

Läjittäjä vastaa yllä mainittujen teiden työnaikaisesta kunnossapidosta sekä 

det siitä, että käytössä olleet tiet ovat käytön päätyttyä yhtä hyvässä kunnossa kuin 
läjityksen alkaessa. 

Läjitysalueen käytön päätyttyä läjittäjä poistaa mandollisesti rakentamansa 
väliaikaisen tien liittymän. 

Muiden yksityisten teiden käyttämiseen tarvittavat luvat hankkii läjittäjä. 

Läjitysalueen käytön päätyttyä 

alue tasataan konetyönä 	mennessä. 



Liite 1 s.2 
TilanomiSta- 
jan velvolli- 	Tilanomistaja on velvollinen alueen omistajan vaihtuessa ilmoittama 
suudet 	siitä läjittäjälle sekä tästä sopimuksesta uudelle omistajalle. 

Muita ehtoja 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi tilanomistajalle 
ja yksi läjittäjälle. 

Paikka 
ja aika 

Tilan- 
omistaja 

Selvennys __________________________ ________________________________________________ 

Osoite 

Puhelin 

Läjittäjän 
edustaja 

Selvennys 

Osoite 

Puhelin 

LIITTEET 	 kpl 

JÄLKITARKASTUS 
Tämän sopimuksen mukaiset velvollisuudet on molemmin puolin täytetty 
sopimuksen mukaisesti. 

Paikka 
ja aika 

Tilan- 
omistaja 

Selvennys 

Läjittäjän 
edustaja 

Selvennys ___________________________ __________________________________________________ 
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RAKENTAMISEN YMPÄRISTÖKORTTI 

Tiepiiri: 
Hanke: 
Hankenumero: 
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materiaalien kokonais- 	(t) (käyttätarkoituksen mukaan jaettuna) 
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3 
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Hankkeen 
maaleikkausmassoen 
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Läjitettävien ylijäämämassojen määrä 
läjitysalueille (m 3ktr) 
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ESIPUHE 
Läjitysalueiden suunnitteluohjeen tavoitteena on koota tie-ja ympäristäsuunnit-
telijan tarpeita palveleva yleispiirteinen ohjeistus tierakennuksen aikana synty- 
vien ja varsinaisen tiealueen ulkopuolelle sijoitettavien ylijäämämassojen hal-
linnastaja läjityskohteiden suunnittelusta. Ohjeella on tarkoitus parantaa myös 
tiensuunnittelijoiden ja maisemasuunnittelijoiden välistä vuoropuhelua. Vesis-
tötäyttöjen erityisongelmat on jätetty tässä ohjeessa käsittelemättä. Tiealueella 
sijaitsevia, maamassoista tehtäviä rakenteita, kuten meluvalleja ja maaleikka-
uksia käsitellään tarkemmin Tielaitoksen ohjeessa: "Maaston ja kallion muotoi-
lu, maisemaohje" (TIEL 2110013). 

Läjitysalueohjeen tärkeimmät lähtökohdat ovat: 

• Jätelaki, jolla pyritään vähentämään jätteiden syntymistä ja jäteasetus, 
jolla edistetään massojen suunnitelmallista hyötykäyttöä. 

• Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä, jonka tarkoituksena on vähen- 
tää rakennusjätteen määrää ja haitallisuutta ja lisätä sen hyötykäyttöä. 

• Tielaitoksen ympäristöpolitiikka ja toimenpideohjelma 1997-2000, jotka 
painottavat materiaalien käyttöä kestävän kehityksen periaatteiden mu-
kaisesti. 

• Muutokset Tielaitoksen teettämismalleissa. 

• Tielaki ja —asetus 

Läjitysalueohjeen laatimista on ohjannut asiantuntijaryhmä, jossa on ollut edus-
tettuna Tielaitoksen keskushallinnon sekä tuotannon edustajia. Ohjetyön vas-
tuuhenkilönä on ollut MMM Raija Merivirta tie-ja liikennetekniikan yksiköstä. Asi-
antuntijoina työhön ovat osallistuneet Matti Arkko, Matti Hämäläinen, Mervi Kar-
hula, Arto Kari, Aila Lohikivi ja Göran Strandström. Maa ja Vesi Oy:ssä työstä 
on vastannut arkkitehti Ulla Priha ja työhön ovat osallistuneet Yrjö Ala-Heikkilä, 
Leena Ihalainen, Jouni Ikäheimo, Taisto Kapulainen, Ilkka Puustinen, Kari Ruo-
honen ja Pirkko Öhberg. 
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E;] Läjitysalueohje 
1. JOHDANTO 

/ 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT: 

ja laatu 
varmstuvat 'asta raken- 
nussuinnitteIuvaiheessa KULJETUKSESTA 

AIHEUTUVAT HAITAT 
JA KUSTANNUKSET. 

KAATO PAIKKA- 
MAKSUT 

SAASILT MAA- 
A1NSET 

MITEN 
YLIJÄÄMÄMASSOJEN 

KÄYTTÖ JA LÄJJTYSALUEET 
TULISI SUUNNITELLA YLIJÄÄMÄMAIDEN 

YHTEISKMT 	VÄLIVA- 

LAINSÄÄDÄNNÖN 
RASTOIlrtÄJITTELU 

RIS'lIRlIDAT JA LUOKITTELU 

MAHDOLLISUUDET 
MAHDOLLISUUS YMPÄRISTÖN ESTEET- 

OLEMASSOLOEVIEN TISFN JA TOIMIN- 
MAISEMAVAURIOIDEN NALLISEEN PARAN- 
KORJAAMISEEN LAJI- TAMISEEN 

TYKSEN AVULLA 	 SOPIVIEN LAJITYS- 
ALUEIDEN PUUTE, 

ERITYISESTI TAAJAMA- 
ALUEILLA 

* 

iFIMISELLE.*A 
LUPOLE AIHEUTUVAT 

VAIKUTUKSET 

1 JOHDANTO 
Läjitystoiminnan tarkoituksena on löytää tienraken-
nusprosessissa syntyville ylijäämämassoille so-
piva sijoituspaikka. Ensisijaisena tavoitteena on 
käyttää mandollisimman suuri osa massoista hy-
väksi tiehankkeessa. Kaikki rakennusprosessis-
sa käsiteltävät massat eivät kuitenkaan sovellu 
tienrakentamiseen. Ympäristön kestävän kehityk-
sen kannalta on oleellista hyödyntää käyttökelpoi-
set ainekset uudelleen, lajitella läjitettävä materi-
aali ja sijoittaa rakenteisiin kelpaamaton ylijäämä- 
maa mandollisimman lähelle sen syntypaikkaa. 
Rakenteissa kelpaamattomia maamassoja voi-
daan hyödyntää maisemoinnissa ja viherrakenta-
misessa. Uudelleenkäyttöä on mm. ylijäämämai-
den parantaminen kasvualustaksi tai niiden 
geoteknisten ominaisuuksien parantaminen, esi-
merkiksi stabiloimalla Osa ylijäämämassoista 
soveltuu myös vanhojen maa-ainesten ottoaluei-
den kunnostamiseen. 

Eräs keskeisimpiä läjitykseen liittyviä ongelmia on 
puutteellinen ja kirjava suunnittelukäytäntö sekä 
läjitystarpeen muuttuminen suunnitteluvaiheen 
tarkentuessa, usein vielä rakentamisenkin aikana. 
Puutteelliset massojen käytön suunnitelmat aihe-
uttavat ongelmia työmaalla ja haitallisia vaikutuk-
sia ympäristössä. Suunnittelemattomuus saattaa 

Kuva 1. Läjifysprosessiin liittyviä ongelmia ja mandolli -
suuksia 

heijastua myös tien rakennuskustannuksiin. Jos 
rakennushankkeen läheltä ei ole varattu riittävästi 
läjitysalueita, voidaan esimerkiksi massanvaihdon 
kustannukset arvioida virheellisesti. 

Ylijäämämassoja voi helposti syntyä enemmän 
kuin varatuille alueille pystytään edullisesti läjittä-
mään. Raskaan liikenteen lisääntyminen rakennus- 
työmaan aikana heikentää liikenneturvallisuutta, 
lisää pakokaasupäästöjä ja kuluttaa tiestöä. Taa-
jama-alueilla on sopivia läjityspaikkoja yleensä riit-
tämättömästi, mistä johtuen kuljetusmatkat piden-
tyvät, tarvittavan kaluston määrä kasvaa ja läjitys-
kustannukset kasvavat. Lisäksi massojen lajittelu 
ja uusiokäyttö on tehotonta. Käyttökelpoisia mas-
soja hukataan, koska välivarastointialueita on liian 
vähän. Usein myös kysyntä ja tarjonta eivät koh-
taa seudullisen massojenkäytön koordinoinnin 
puuttuessa. Huolellisella ja riittävän aikaisessa 
vaiheessa aloitetulla läjityksen suunnittelulla voi-
daan haittoja merkittävästi vähentää tai jopa pa-
rantaa olemassa olevaa tilannetta. Sidosryhmien 
ja eri tahojen välinen yhteistyö, suunnittelun asian-
tuntemus ja osallistuva suunnittelu takaavat osal-
taan hyvän lopputuloksen. 



Läjitysalueohje 
2. YLIJMMÄMASSATTIEHANKKEISSA - - 

2 YLIJÄÄMÄMASSAT TIEHANK-
KEISSA 

2.1 Läjitykseen liittyvä terminologia 
Tässä ohjeessa ylijäämämassoilla tarkoitetaan tie-
rakennusprosessista poistettavaa massaa, jota ei 
käytetä tien tai tiealueelle sijoittuvien meluvallien 
rakentamiseen eikä luiskien loivennuksiin. Ylijää-
mämassat sijoitetaan läjitysalueille tai käytetään 
täyttöihin tiealueen ulkopuolella. 

Läjittämisen tavoitteena on löytää raken-
nusprosessissa syntyville ylijäämassoille 
sopiva sijoituspaikka. Läjitysalueet suunni-
tellaan ensisijaisesti tätä tarvetta tyydyttä-
mään ja mitoitetaan siten, että syntyvät 
massat saadaan niille tarkoituksenmukai-
sesti sijoitettua. Pääosa massoista pyritään 
käyttämään maastonmuotoiluun. 

Maastonmuotoilu liittyy kaikkiin tiehankkei-
sun osana viimeistelyä. Maastonmuotoilun 
tavoitteet ovat yleensä sekä toiminnallisia että 
esteettisiä. Maastonmuotoilu voidaan toteut-
taa esimerkiksi ylijäämämassoilla tai käyt-
tää paikalta saatavia maa-aineksia. 

• Läjitysalueella tarkoitetaan tässä ohjees-
sa tiealueen ulkopuolista aluetta, jonne si-
joitetaan ylijäämämassoja ja joka varataan 
tietyön ajaksi rakentajan käyttöön. 

Vähäisen ja merkittävän läjityksen eroa 
ei voida määritellä yksiselitteisesti. Määrälli-
sesti pientäkin läjitystä voidaan pitää mer-
kittävänä, mikäli siitä on odotettavissa huo-
mattavia haittoja tai muutoksia alueen luon-
to- ja maisema-arvoille tai jos sen arvioidaan 
tuntuvasti lisäävän tiehankkeen kustannuk-
sia. Karkeasti arvioiden voidaan alle 5000 
m3 suuruinen läjitys katsoa vähäiseksi, jos 
läjitysalueella tai sen lähiympäristössä ei ole 
erityisiä luonnonarvoja. 

• Raivausjäte on rakennustyön alta poistet-
tava maan pintakerros, joka koostuu elope-
räisestä maa-aineksesta, kannoista, kivistä 
yms. 

• Purkujätettä ovat rakenteiden purkamisen 
yhteydessä muodostuvat hyötykäyttöön so-
veltumattomat rakennusjätteet, esimerkiksi 
raudoitetut betonikappaleet. 
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Kuva 2. Maa-ainesten käytön suunnitelmallisuuden merkitys kasvaa tiehankkeen toteutusprosessin edetessä. 
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3 LÄJITYSALUEIDEN SUUNNIT-
TELUSSA HUOMIOONOTETTA-
VAT SÄÄDÖKSET 

Läjitysalueiden suunnittelua, läjitystoimintaa ja 
siitä aiheutuvien haittojen korvauksia ohjaava lain-
säädäntö on varsin hajanainen. Keskeisimmät lä-
jitysalueiden suunnittelussa huomioonotettavat 
säännökset sisältyvät lakiin ja asetukseen yleisis-
tä teistä (243/54 ja 482/57), jätelakiin ja -asetuk-
seen (1072/93, 1390/93, 294/97), valtioneuvoston 
päätökseen rakennusjätteistä (295/97), vesilakiin 
(264/61), ympäristölupamenettelylakiin (735/91), 
luonnonsuojelulakiin (1096/96), jäteverolakiin (459/ 
97), lakiin ympäristövahinkojen korvaamisesta 
(737/94) ja rakennuslakiin ( 370/58). 

3.1 Läjitystoiminnan suunnitteluun ja lu-
pamenettelyyn liittyvät säädökset 

Jos tien tekemisen yhteydessä on tien tekemisen 
ajaksi tarpeen perustaa oikeus tietyön aikana syn-
tyvien maa-ainesten läjittämiseen, voidaan tästä 
määrätä tiesuunnitelmassa, jossa on osoitettava 
tarkoitukseen tarvittava alue (tielaki 26 §). Aluei-
den osoitus pelkästään tiesuunnitelmakartoissa ei 
riitä, vaan läjitysalueet tulee luetella myös tiesuun-
nitelman hyväksymispäätöksessä. 

Läjitystoiminnan suunnitelmallisuutta korostavat 
jätelaki ja —asetus sekä valtioneuvoston pää-
tös rakennusjätteistä. Jätelain 3 § mukaan jäte 
on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai 
aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen pois-
tamaan käytöstä. Kaikessa toiminnassa on mah-
dollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jä-
tettä syntyy mandollisimman vähän ja ettei jättees-
tä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jä-
tehuollon järjestämiselle, eikä vaaraa tai haittaa ter-
veydelle tai ympäristölle (4 §). 

Jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämi-
seen tai käsittelyyn sekä asetuksessa säädettyyn 
muuhun jätehuollon kannalta merkitykselliseen 
toimintaan on oltava jätelupa (42 §). Jäteasetuk-
sen 1 §:n mukaan jätelupaa ei tarvita maa-ja kivi- 
ainesten ottamisessa taikka rakennus- tai maa- 
ja vesirakennustoiminnassa syntyvän vaaratto-
man maa- ja kiviainesjätteen hyödyntämiseen tai 
käsittelyyn ottamis- tai rakentamispaikallaan taik-
ka muulla rakentamispaikalla, jossa jäte hyödyn-
netään tai käsitellään luvanvaraista rakentamista 
koskevan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. 
Vaarattomalla maa- ja kiviainesjätteellä tarkoitetaan 
koostumukseltaan luonnontilaista, käytöstä pois-
tettua puhdasta maa-ja kiviainesta, joka ei aiheu-
ta vaaraa ihmiselle tai ympäristölle. Jos vaarat-
tomuutta on aihetta epäillä, onjätteen haltijan sel-
vitettävä vaarattomuus ennen hyödyntämistä tai 
käsittelyä. Jätelupaa ei siten tarvita, kun ylijäämä- 
massat sijoitetaan hyväksytyn suunnitelman mu-
kaiselle läjitysalueelle. Hyväksytty suunnitelma on 
lainvoimainen tiesuunnitelma, joka sisältää tarvit-
tavat läjitysalueet. Tiesuunnitelmaa laad ittaessa 
tulee selvittää läjitysalueiden tarve ja sisällyttää 
alueet suunnitelmaan niin, ettei rakennusaikana 
tulisi ongelmia maa-massojen sijoittamisessa. Yli-
jäämämassojen hyödyntäminen toisella hankkeel-
la ei myöskään edellytä jätelupaa, kun tälle hank-
keelle on laadittu ja käsitelty tiesuunnitelma tai tie- 
piiri on hyväksynyt suunnitelman. 

Hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan voidaan tehdä sel-
laista tiehankkeeseen nähden pienehköjä muutok-
sia, jotka suunnitelman toteuttamisen yhteydes-
sä harkitaan tarpeellisiksi ja tarkoituksenmukaisik-
si (tieasetus 19 §). Jos tiesuunnitelmaa ei lisäalu-
eiden vähäisyyden vuoksi tarvitse laatia ja alueet 
hankitaan maanomistajan suostumuksella (ks. liite 
1. läjitysaluesopimus), riittää tiepiirin hyväksymä, 

Kuva 3. Maastonmuotoilun avulla voidaan elä väittää puisto-ja viherrakentamista 
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Kuva 4. Läjitysmassojen välivarastointia, erotteluaja luokittelua voidaan nykyisestään kehittää. 

läjitysalueet sisältävä suunnitelma (liite 2.). Muu-
tokset on lisättävä rakennussuunnitelmiin. 

Jos hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan sisältyvien lä-
jitysalueiden lisäksi tarvitaan uusia läjitysalueita ja 
kysymys ei ole tieasetuksen 19 §:n mukaisista pie-
nehkäistä muutoksista, on läjitysalueista laaditta-
va muutossuunnitelma. Ellei näin menetellä, teh-
dään maanomistajan kanssa läjitysaluesopimus 
ja haetaan jätelupa ympäristölupamenettelylaissa 
säädetyssä järjestyksessä. 

Jätelain 12 §:n mukaan jätteen haltijan on huoleh-
dittava jätteen hyödyntämisen tai käsittelyn järjes-
tämisestä. Valtioneuvoston päätös rakennus- 
jätteistä ohjaa tarkemmin rakennusjätteen mää-
rän ja haitallisuuden vähentämistä sekä hyötykäy-
tön lisäämistä. Päätöstä sovelletaan rakentami-
sen suunnitteluun sekä rakentamiseen ja siitä syn- 

tyvään jätteeseen. Soveltamisen ulkopuolelle on 
rajattu pienimuotoinen rakentamistoiminta, jossa 
syntyy vain vähän rakennusjätettä. Päätöstä so-
velletaan ainoastaan sellaisiin rakennuskohteisiin, 
joissa syntyvän maa-, kiviaines- ja ruoppausjät-
teen määrä on enemmän kuin 800 tonnia (2 §). 
Päätöksen mukaan päätoteuttajan on yhteistyös-
sä suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja rakentami-
sen muiden osapuolten kanssa suunniteltava ja 
toteutettava rakentaminen jätelain 4 §:n mukaisesti 
erityisesti siten, että rakennusjätettä syntyy mah-
dollisimman vähän. Käyttökelpoiset esineet ja ai-
neet otetaan talteen ja käytetään mandollisuuksi-
en mukaan uudelleen, rakennusaineita käytetään 
säästeliäästi, rakennusaineita korvataan jätteellä 
ja rakennusjätteiden haittavaikutuksia vähenne-
tään(4). 
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Kuva 5. Pohja vesialueille tai niiden välittämään läheisyyteen läjitettäessä tulee varmistua läjitysmassojen puhtau- 
desta. Esimerkiksi humuspitoiset maat tai vanhat tien päällystekerrokset saattavat aiheuttaa pohja veden pilaantumista. 

Jätelain 17 §:n perusteella kunnat voivat jätelain 
ja valtioneuvoston antamien yleisten määräysten 
lisäksi laatia paikallisia määräyksiä. Kunnallisis-
sa jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa ylei-
siä määräyksiä mm. jälleen keräyksestä, lajitte-
lusta, säilyttämisestä, kuljetuksesta, edelleen vä-
littämisestä, hyödyntämisestä tai käsittelystä ja 
näitä koskevista teknisistä vaatimuksista. Näiden 
lisäksi määräyksiä voidaan antaa jätehuollon vai-
vonnasta sekä toimista, joita tarvitaan terveys- tai 
ympäristävaaran tai —haitan ehkäisemiseksi. 

Taajama-alueilla läjittäminen on aina luvanvarais-
ta toimintaa. Rakennuslain 124 a §:n mukaan 
asema-, rakennus-, tai rantakaava-alueella ei saa 
suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyt-
tämistyötä ilman kunnanhallituksen lupaa. Sama 
toimenpidekielto on voimassa, jos yleiskaavassa 
erityisellä määräyksellä niin määrätään (124a §). 
Lupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta 
alueen käyttöä kaavassa varattuun tarkoitukseen 
eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Pykä-
län 2. ja 3. momentti sisältää säännökset ase- 

ma-, rakennus- ja yleiskaavan laatimisen ja muut-
tamisen vuoksi määrättävästä toimenpidekiellos-
ta. Lupa voidaan myöntää, jollei toimenpide tuota 
huomattavaa haittaa ko. kaavan laatimiselle tai to-
teuttamiselle eikä turmele kaupunki- tai maisema- 
kuvaa. 

Ympäristölupamenettelylailla ja -asetu ksella on 
yhtenäistetty eräiden ympäristönsuojelua koske-
vien lupien käsittelyä. Mainittuihin säädöksiin si-
sältyvät lupa-asian käsittelyä koskevat menettely -
tapasäännökset. Ympäristölupamenettelylain ja - 
asetuksen säännöksiä sovelletaan seuraavia lu-
pia haettaessa: 

• Terveydensuojelulain mukainen sijoituslupa 

• Naapuruussuhdelain mukainen sijoitusrat-
kaisu 

. Jätelain mukainen jätelupa 

• Ilmansuojelulain mukainen ilmalupa 

Velvollisuudesta hakea ympäristölupa on säädet- 
ty terveydensuojelulaissa, naapuruussuhdelaissa, 
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ilmansuojelulaissa ja jätelaissa. Lupaharkinta ta-
pahtuu näitä säännöksiä soveltaen. Tielaitos ha-
kee pääsääntöisesti itse tarvittavat ympäristölu-
vat pysyville rakenteille. Työn suorittamisesta vas-
taa kuitenkin usein ulkopuolinen urakoitsija, joka 
hakee itse toimintaansa koskevat luvat. Mikäli esi-
merkiksi rakennussuunnitelmavaiheessa havai-
taan, että tiesuun nitelmassa esitettyjen läj itysalu-
eiden lisäksi tarvitaan uusia läjitysalueita, hakee 
ympäristöluvat joko rakennuttaja tai urakoitsija: 

• Jos rakennuttaja (Tielaitos) hakee ympäris-
täluvat rakennuttaja velvoittaa urakka-asia-
kirjojen perusteella urakoitsijan noudatta-
maan ympäristäluvan velvoitteita. Lupapää-
tös toimitetaan urakoitsijalle. 

• Jos urakoitsija joutuu hankkimaan uusia lä-
jitysalueita, niin urakoitsija hakee ympäris-
töluvan ja vastaa itsenäisesti kaikista luvan 
velvoitteista ja jälkiseuraamuksista. 

Läjitystä ei varsinaisesti mainita YyA-lain hanke- 
luettelossa. Hankkeissa joissa sovelletaan ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyä tulevat myös 
läjitysalueet arvioinnin kohteiksi. 

3.2 Läjityspaikan valintaan sekä masso- 
jen käsittelyyn liittyvät säädökset 

Vesilaissa on tiukat määräykset pohjaveden suo-
jelusta. Vesilain tärkeimmät pykälät pohjaveden 
suojelusta ovat pohjaveden muuttamiskielto (1 
luku 18 §)ja pohjaveden pilaamiskielto (1 luku 22 
§). Koska läjitettävät massat saattavat sisältää 
humusta, hienojakoisia maa-aineksia ja epäpuh-
tauksia, ei läjitystä 1-luokan pohjavesialueille tulisi 
käytännössä sallia. Vesistöalueella tulee ottaa 
huomioon myös vesistön muuttamiskielto (1 luku 
15 §)ja pilaamiskielto (1 luku 19 §). 

Läjitysalueita suunniteltaessa tulee huolehtia sii-
tä, ettei läjitysalueita sijoiteta luonnonsuojelulais-
sa mainittuihin suojelukohteisiin. Näitä ovat luon-
nonsuojeluohjelmiin sisältyvät alueet, luonnonsuo-
jelualueet, suojellut luontotyypit, maisema-alueet, 
luonnonmuistomerkit, rauhoitetut ja uhanalaiset 
kasvit ja eläimet, erityisesti suojeltavat lajit sekä 
EU:n Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet. Alu-
eelliselta ympäristökeskukselta voi varmistaa, et-
tei suunniteltu läjitysalue sijaitse suojelun kohtee-
na olevalla alueella. 

Kuva 6. Käytön päätyttyä läjitysa lue muotoillaanja maisemoidaan. 
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Lain 29 § määrittää suojellut luontotyypit, joihin kuu-
luvia luonnontilaisia tai luonnontilaisiin verrattavia 
alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyyppien 
ominaispiirteiden säilyminen kyseisillä alueilla vaa-
rantuu. Alueellisella ympäristökeskuksella on kui-
tenkin poikkeamisvalta yksittäistapauksissa, mi-
käli kyseisen luontotyypin suojelutavoitteet eivät 
hankkeen johdosta huomattavasti vaarannu tai 
hanke on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä. Suo-
jeltuja luontotyyppejä ovat: 

• luontaisesti syntyneet jalopuuvaltaiset met-
siköt 

• pähkinäpensaslehdot 

• tervaleppäkorvet 

• luonnontilaiset hiekkarannat 

• merenrantaniityt 

• puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset 
hiekkadyynit 

• katajakedot 

• lehdesniityt 

• avointa maisemaa hallitsevat yksittäispuut 

Luonnonsuojelulain lisäksi mm. rakennussuojelu-
ja muinaismuistolain suojelutoimenpiteiden piiriin 
sisältyvät alueet tulee selvittää läjitysalueiden 
suunnittelun yhteydessä. 

Velvoite läjitysalueiden jälkihoidosta sisältyy tie- 
asetuksen 32b §:ään: "Tiesuunnitelmassa osoi-
tettujen alueiden käytön loputtua on tienpitäjän tiet-
yän loputtua siistittävä ja tarvittaessa tasattava 
alueet niin, että maanomistaja voi ilman kohtuu-
tonta haittaa käyttää aluetta asianmukaisella ta-
valla hyväkseen." 

Maa-aineslakia ei sovelleta läjitykseen, mutta 
läjityslupien lupaehdoissa on myötäilty pitkälti maa-
aineslain henkeä eli ns. ainesten ottamisen rajoi-
tuksia. Laki mm. velvoittaa maa-ainesten ottoalu-
eiden jälkihoitoon ja viimeistelyyn hyväksytyn suun-
nitelman mukaisesti. Maa-aineslaki ei koske ra-
kentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten otta-
mista ja hyväksikäyttöä, kun toimenpide perustuu 
viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään 
suunnitelmaan. Tämä tarkoittaa sitä, ettei maa-
aineslain mukaista lupaa tarvita tiesuunnitelmaan 
perustuviin tiealueella tapahtuviin toimenpiteisiin. 
Läjitettäessä vanhalle maa-ainesten ottoalueelle 

maa-aineslupa vaaditaan, mikäli alueelta läjitys-
työn yhteydessä myös otetaan maa-aineksia. 

Kaavoitetuilla alueilla läjityspaikkojen valintaa oh-
jaa jo edellisessä kappaleessa mainittu rakennus- 
lain 124 a -pykälä. 

3.3 Korvausmenettelyyn liittyvät säädök-
set 

Jäteverolain mukaan kaatopaikalle toimitettavas-
ta jätteestä suoritetaan valtiolle veroa. Jäteverola-
kia ei sovelleta alueeseen, jonne sijoitetaan yksin-
omaan maan ja kallioperän aineksia. Näin ollen 
maa-ja kiviaineksen läjitys ei ole jäteverolain alaista 
toimintaa. (1 ja 2 §). Veroa ei suoriteta myöskään 
kaatopaikalle muista jätteistä eroteltuna toimitet-
tavasta saastuneesta maa-aineksesta, joka voi-
daan sijoittaa kyseiselle kaatopaikalle (5 §) eikä 
jätteestä, joka hyödynnetään kaatopaikalla sen 
perustamisen, käytän, käytöstä poistamisen tai 
jälkihoidon kannalta välttämättömissä rakenteis-
sa tai rakennuksissa. Huom! \Lerottomanajättee 
nä_ei pidelä lasijätettä eikä halkaisijaltaan yli 150 
millimetrin kokoisista kappaleista koostuvaa be-
tonijätettä (Laki jäteverolain muuttamisesta 1157/ 
1998). 

Tienpitäjä on velvollinen korvaamaan läjittämises-
tä aiheutuneet ympäristövahingot nojautuen ym-
päristövahinkojen korvaamisesta annettu un 
lakiin. Ympäristövahingolla ymmärretään tietyllä 
alueella harjoitetusta toiminnasta johtuvaa vahin-
koa, joka on ympäristössä aiheutunut veden, il-
man tai maaperän pilaantumisesta, melusta, täri-
nästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta 
taikka muusta vastaavasta häiriöstä. Esimerkiksi 
tienpito on lain tarkoittamaa toimintaa. Jos tietoi-
mitu ksessa tulee määrättäväksi korvaus ympäris-
tövahinkolaissa tarkoitetusta ympäristövahingos-
ta, sovelletaan ympäristövahinkolain säännöksiä 
korvausvelvollisuudesta ja korvauksen määräämi-
sen perusteista, muutamia säännöksiä lukuun ot-
tamatta (12 §). Läjittämisestä aiheutuvat ympä-
ristövahingot tulisi ensisijaisesti käsitellä tietoimi-
tuksessa. Ympäristövahinkoasia voidaan käsitel-
lä myös yleisessä alioikeudessa. 

Tielain mukaan tienpitäjä voidaan velvoittaa mak-
samaan maanomistajalle korvaus läjitysalueen 
käytöstä. Mikäli läjitysalueen käyttämisestä tulee 
maksettavaksi korvauksia, ne määrätään tietoimi-
tuksessa tai ne maksetaan sopimuksen mukaan. 
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4 LÄJITYKSEN SUUNNITTELUN 
LÄHTÖKOHDAT JA TAVOIT-
TEET 

4.1 Läjitystarpeen vähentäminen 
Koko tiensuunnitteluprosessin aikana tulisi suun-
nitelmallisesti pyrkiä läjitysmäärien minimoimi-
seen. Kuitenkaan pelkkä massatasapainoon pyr -
kiminen ei automaattisesti takaa ympäristön kan-
nalta parasta lopputulosta, sillä massatasapainol-
taan edullisin tasaus tai tielinjaus saattaa aiheut-
taa ympäristölle muita haittoja, esim. maisema-
kuvan vaurioitumista tai Iuontokohteiden tuhoutu-
mista. 

Läjitysmassojen määrään vai kutetaa n eniten tien 
yleissuunnitteluvaiheessa. Tällöin määräytyy 
tien yleispiirteinen sijainti eli se, millaiseen maas-
toon ja pohjaolosuhteisiin tie tullaan tekemään. 
Yleissuunnitelmavaiheessa on alueen pohjaolo-
suhteiden ja massatasapainon huomioon ottami-
nen tärkeää, sillä linjauksen ja tasauksen suunnit-
telulla voidaan merkittävästi vaikuttaa läj itettävien 
massojen määrään. Yleensä pyrkimyksenä on 
massatasapaino, mutta eräissä tapauksissa 
hankkeen muut reunaehdot saattavat estää sen 
toteutumisen. Esimerkiksi taajamahankkeissa 
massatasapainoon ei useinkaan päästä, kun tien 
tasaus on ympäristösyistä tai meluntorjunnan 
vuoksi asetettava mandollisimman alas. 

Tiesuunnitelmavaiheessa määräytyy tien tark-
ka sijainti. Optimaalisen sijainnin ja tasauksen 
määrittelyssä korostuvat pohjaolosu hteiden ja to-
pografian tunteminen nittävän laajalta alueelta. Tie-
suunnitelmavaiheessa on mandollista vielä vaikut-
taa ylijäämämassojen käyttöön ja sijoittamiseen. 
Massoja voidaan hyödyntää esimerkiksi rakenta-
malla moottoritielle leveät muotoillut keski kaistat 
ja tekemällä tien luiskat ajoturvallisuutta paranta-
viksi pehmennetyiksi tieympäristöiksi. Tiesuunnit-
teluvaiheessa tulee olla riittävästi tietoa maape-
rän kantavuudesta ja routivuudesta. Massanvaih-
tojen sijasta kannattaa selvittää, voidaanko ylijää-
mämassojen määrää vähentää esimerkiksi huo-
nompilaatuisia maita stabiloimalla. 

Rakennussuunnitelman yhteydessä saadaan 
maaperän geoteknisistä ominaisuuksista lisätie-
toa tierakenteiden yksityiskohtaista suunnittelua 
varten. Niiden perusteella pohjanvahvistustoimen-
piteet tarkentuvat. Haja-asutusalueilla voidaan ra- 

YLEISSUUNNITELMA 
- alustava linjaus ja tasaus 
• alustavat massa laskelmat 
- massojen sijoituspaikan määritteleminen 
- alustavien maisemointitoimenpiteiden 
määritteleminen 

- havainnollistaminen 

TIESUUNNITELMA 
- tarkka linjaus ja tasaus 
- geotekninen suunnittelu 
- massalaskelmien tarkentaminen 
- täyttöjen määritteleminen 
- luiskien muotoilu ja loivennukset 
- massojen lajittelun periaatteet 
(esim. stabilointitoimenpiteet) 

- maisemointitoimet 

RAKENNUSSUUNNITELMA 
- geotekniset toteutussuunnitelmat 
• lajittelun suunnittelu 
- hyödynnettävän massan käytön 
suunnittelu 

- massalaskelmien tarkistaminen 

Kuva 7. Selvittämällä yljjäämämassojen määrä ja laatu 
riittävän aikaisessa vaiheessa voidaan läjitettävän ai-
neksen määriä ja läjityksen kustannuksia vähentää. 

kennussuunnitelmassa vielä vaikuttaa tien tasa-
ukseen ja siten myös massamääriin. 

Vanhojen tierakenteiden purettavat materiaalit ana-
lysoidaan tarkemmin. Samalla suunnitellaan nii-
den mandollinen hyödyntäminen tierakennuskoh-
teessa. Käyttämällä syntyvä maa-aines ja muut 
rakentamiseen soveltuvat materiaalit hyväksi, voi-
daan läj itystarvetta merkittävästi vähentää. 

• Asfalttipäällyste pyritään käyttämään uudel-
leen. Sidotut päällystekerrokset voidaan 
murskata ja käyttää rakennekerroksina sa-
moin kuin muut kelvolliset rakennekerrokset. 

Tiealueelta saatava pintamaa, ruokamulta, 
turve ja luiskien verhoukset varastoidaan ja 
käytetään kohteen viherrakentamiseen. 

• Leikkausmassoja käytetään mandollisuuk-
sien mukaan tien rakennekerroksiin, tieym-
päristön rakentamiseen ja maastonmuotoi- 
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luun. Kitkamaat voidaan käyttää sellaise-
naan. Myös huonosti täyttöihin soveltuvia 
massoja, kuten moreenia, silttiä ja savea voi-
daan käyttää, kun rakentaminen tehdään 
edullisissa sääolosuhteissaja massojen ra-
kennettavuutta parannetaan esim. kerrosra-
kenteilla. Tällöin kitkamaita käytetään kuivat-
tavana ja vahvistavana rakenteena moree-
ni-, siltti-ja savikerrosten välissä. Rakenteen 
tiivistäminen tapahtuu routimattoman kitka-
maakerroksen päältä. 

Vaikeasti käsiteltävien massojen ominai-
suuksia voidaan parantaa stabiloimalla tai 
kuivattamalla. Viime vuosina on kehitelty me-
netelmä, jossa savea on rakeistettu tai pol-
tettu ja uudelleenkäytetty päällysrakenteena 
koerakenteissa. 

• Moreeni, siltti ja savi soveltuvat suunnitellusti 
myös esikuormitusmateriaaliksi, esimerkiksi 
laajoille pysäköinti-, varastointi- tai puistoalu-
eille. Massoja voidaan käyttää joko koko esi-
kuormitusrakenteena tai vain rakenneker-
rosten alapuolisena täyttönä, jolloin yläpuo-
lisena täyttönä käytetään rakennekerroksiin 
kelpaavaa materiaalia. 

LÄJITYSTOIMINNAN MUISTILISTA: 

1. VOIDAANKO LÄJITETTÄVIEN MASSOJEN MÄÄRÄÄ VÄHENTÄÄ? 
• Tien tasaus ja poikkileikkaus, geotekniset ratkaisut 
• Massojen ominaisuuksien parantaminen ja käyttö tierakenteissa 
• Massojen käyttö melusuojauksiin,maastonmuotoiluun tai 

viherrakenteisiin 
• Hyötykäyttö yhteistyössä hankkeen ympäristökuntien kanssa 

2. SIJOITTUVATKO LÄJITYSALUEET OIKEILLE PAIKOILLE? 
• Aluevarauksia on oltava riittävästi 
• Läjitysalueiden rakennettavuuden selvittäminen 
• Maisema- ja ympäristönäkökohtien selvittäminen yhteistyössä 

ympäristöviranomaisten (alueellinen ympäristökeskus) kanssa 
• Kuljetusetäisyyksien ja läjityskustannusten optirnointi 

3, OVATKO LUVAT JA SOPIMUKSET KUNNOSSA? 
• Läjitettävien massojen laatu ja koostumus oltava tiedossa 

(sisätävätkö massat saastuneita maita, raudoitettuja betoni-
kappaleita tms.). Ohje- ja raja-arvot on tunnettava 

• Tarvittavat ympäristöluvat 
• Sopimus alueen käytöstä 
• Mandolliset muut luvat 

4. ONKO LÄJITYSSUUNNITELMIEN TARKKUUS RIITTÄVÄ? 
• Työnaikaiset järjestelyt, työmaatiet 
• Geotekniset ratkaisut 
• Pintavesien ohjaus, pohjavesien suojaus 
• Maastonmuotoilu, istutukset 
• Läjitysalueen viimeistely, jälkihoito, tarvittaessa tarkkailu 

5. LÄJITYSALUEIDEN JÄLKIKÄYTTØ 
• Liittyminen ympäröivään maankäyttöön (vlrkistyalueyhteydet, 

alueen rakennettavuus) 
• Metsitys/peUoksi palauttaminen, maisemavaurioiden korjaaminen 
• Virkistyskäyttä 

Kuva 8. Läjitystoiminnan muistilista. 

Osa moreenista voidaan hyödyntää pese-
mällä hieno aines pois. Tällöin moreenista 
syntyy routimatonta kitkamaata. Vaihtoehtoi-
sesti moreenimaasta voidaan välpätä kivet 
ja lohkareet erilleen ja käyttää ne rakennus- 
materiaalina, joko sellaisenaan tai murskat-
tuna. Toimenpiteet edellyttävät erikoiskalus-
toaja omaa käsittelyaluetta. 

Monia kivennäismaalajeja voidaan lisäksi 
käyttää kasvualustan osana tai niitä voidaan 
parantaa kasvualustaksi esim. turvetta ja ruo-
kamultaa lisäämällä. 

Rakennussuunnitelmavaiheessa tulee ylijäämä- 
massojen yhteiskäyttö- ja yhteisvarastointimandol-
lisuudet kartoittaa. Samalla selvitetään, onko lähi- 
seudulla käynnissä muita rakennushankkeita, jois-
sa ylijäämämassoja voitaisiin hyödyntää. Toisaal-
ta tiehankkeeseen voidaan myös vastaanottaa 
hyödynnettäviä massoja. Ajoittamalla urakat edul-
liseen vuodenaikaan ja antamalla urakoitsijalle riit-
tävän pitkä urakka-aika, voidaan vaikeasti käsitel-
täviä massoja kuten moreenimaita käyttää myös 
pengermateriaaleina. 

Rakentamisvaiheessa korostuvat laatuvaatimuk-
set. Esimerkiksi kokonaisvastuu-urakassa tie-
suunnitelman on toimittava hallinnollisen asiakir-
jan lisäksi osana urakan sopimusasiakirjoja. Tilaa-
jan on syytä esittää jo urakka-asiakirjoissa ylijää-
mämassojen synnyn vähentämistavoitteet tai veI-
voittaa urakoitsijaa rakennussuunnitteluvaiheessa 
ja rakentamisessa minimoimaan ylijäämämasso-
jen määrää. 

Rakenteen parantamishankkeissa korostuu lei-
kattavien maamassojen lajittelu ja hyödyntäminen. 
Esimerkiksi tilanteissa, joissa taajamatien tasa-
usta leikataan alemmas tai parannettavan tien ra-
kennekerroksia uusitaan, saattaa syntyä ylijäämä- 
massoja, joiden sijoittamiseen tulee varautua. 
Tällöin on syytä selvittää, voidaanko olemassa ole-
via rakennekerroksia käyttää ainakin päällysraken-
teen alaosan kerroksina tekemällä leikkaustyöt 
kerroksittain, lajittelemalla leikattavat materiaalit ja 
suunnittelemalla rakennustyö siten, että leikatta-
vat massat voidaan sijoittaa suoraan rakenteisiin. 

Kunnostushankkeissa ja usein myös paranta-
mishankkeissa läjitysmäärät jäävät vähäisiksi, 
vaikka niitä saattaa syntyä usein hyvin pitkältä mat-
kalta. Tällöin kannattaa haja-asutusalueella selvit-
tää mandollisuudet läjittää tien viereen. Esimer- 
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kiksi vanhojen kallioluiskien liikenneturvallisuutta 
voidaan parantaa kallion eteen tehtävillä täytöillä, 
mikäli käytettävissä oleva tila antaa siihen mah-
dollisuuden. Tiealueen ulkopuolella läjitys voi pe-
rustua maanomistajan kanssa tehtävään sopi-
mukseen. Vaihtoehtoisesti voidaan laatia tiesuun-
nitelma. Taajama-alueilla tai muilla ympäristön kan-
nalta herkillä alueilla on pieniäkin massamääriä lä-
jitettäessä kiinnitettävä huomiota läjityksen ympä-
ristövaikutuksiin. 

4.2 Läjityspaikkojen valintaan vaikuttavat 
tekijät 

4.2.1 Luonto-ja maisema-arvojen huomi-
oonottaminen 

Ennen kuin läjityspaikat valitaan, on alueen ympä-
ristöolosuhteet ja maisemalliset lähtökohdat sel-
vitettävä. Läjitysalueita varten ei yleensä tarvitse 
laatia erillisiä luontoselvityksiä, vaan niiden mai-
sema- ja luontosuhteet selvitetään tiehankkeen 
ympäristöselvitysten yhteydessä. Lisäselvityksiä 
tarvitaan, mikäli läjitysalueet sijaitsevat kauempa-
na eikä niitä ole aiemmin inventoitu. 

Tärkeintä on selvittää suunnittelun kannalta oleel-
liset seikat. Selvityksen avulla määritellään sekä 
läjitykseen sopimattomat "ei-alueet" että potenti-
aaliset läjityspaikat. Työvaiheen painopiste vaih- 

telee tapauskohtaisesti. Joka tapauksessa selvi-
tetään alueiden luonto-ja kulttuuriarvot, asutuksen 
läheisyys ja alueiden nykyinen käyttö, maisema- 
kuva sekä suojelualueiden ja -kohteiden läheisyys 
ja merkitys. Ympäristöselvitysten rajausta käsitel-
lään tarkemmin tielaitoksen YVS-kortistossa (Ym-
päristövaikutusten selvittäminen tienpidon toimis-
saja hankkeissa, jotka eivät ole YVA-lain 4:n alai-
sia). Mikäli tiedot alueen luontoarvoista ovat epä-
varmoja tai ristiriitaisia, kannattaa ajantasainen ti-
lanne tarkistaa yhteistyössä alueellisen ympäris-
tökeskuksen kanssa. 

Ympäristöselvitysten ja suunnittelun lähtötietoja 
täydennetään maastokäynnein. Tärkeitä lähtötie-
toja ovat esimerkiksi: 

• Kuntien yleis-, rakennus- ja asemakaavat 
sekä niihin liittyvät ympäristöselvitykset 

• Valtakunnalliset suojeluohjelmat, kuten kal-
lion-, harjujen-, rantojen-, lintuvesien-ja Ieh-
tojensuojeluohjel mat 

• Maisema- ja luontoselvitykset, esimerkiksi 
kuntien kulttuuriympäristöohjelmat, kasvilli-
suus-ja perinnemaisemainventoinnit, raken-
nuskannan inventoinnitja maakuntaliittojen 
kokoamat ympäristöselvitykset 

• Virkistys-ja ulkoilureittiselvitykset 

• Pohjavesialueet 

• Maa-ja kallioperäkartat 

Kuva 9. Ariokkaat maisemakokonaisuudet tulee jättää läjitystoiminnan ulkopuolelle 
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1. Läjitysalueita ei sijoiteta avoimeen viljelysmaisemaan tai arvokkaille kulttuurimaisema-alueille. 
Erityisen herkkiä muutoksille ovat alueet, joissa maaston suhteelliset korkeus-erot ovat pieniä. 

2. Läjitysalueet sijoitetaan riittävän kauas asutuksesta. Työnaikaisia pöly- ja meluhaittoja voidaan 
vähentää työnsuunnittelulla ja eri työvaiheita ajoittamalla. 

3. Läjitysalueen muoto noudattaa lähiympäristössä olevia maastonmuotoja. Luiskakalte-vuuksien 
on oltava vähintään 1:3. Läjityksen päätyttyä alue istutetaan esim. metsitys-taimin. 

4. Ylijäämämassoja voidaan käyttää maisemavaurioiden, kuten maa-ainesten ottoalueiden 
maisemoimiseen. Läjitys ei kuitenkaan saa vaikuttaa alueen pohjavesiolosuhteita huo-
nontavasti. Vaikutukset pohjaveteen on tutkittava ja läjitykseen saa käyttää vain puhtaita maa- 
aineksia. 

5. Maisemallisesti herkillä alueilla tietä vasten on suositeltavaa jättää riittävät suojavyöhykkeet. 
Suojavyöhykkeiden leveys harkitaan tapauskohtaisesti. Aina vyöhykkeitä ei tarvita 

6. Työmaaliikenne läjitysalueelle järjestetään siten, että työstä aiheutuu luonnolle ja ihmisille 
mandollisimman vähän haittaa. Olemassaolevat tieyhteydet käytetään hyödyksi, mutta 
liikennettä asutusalueiden läpi on vältettävä. 

Kuva 10. Läjitysalueiden suunnittelussa ja läjitystoiminnassa noudatettavia periaatteita 

Lähtötietoaineistoa on tarkemmin kuvattu Tielai-
toksen ohjeessa "Ym päristötieto ja tietolähteet 
suunnittelussa" (TIEL 2150002 -98). 

Luonnonsuojelulain mukaiset arvokkaat luontotyy- 
pit tulee jättää läjitystoiminnan ulkopuolelle, kuten 
myös uhanalaisten kasvi- ja eliölajien esiintymis- 

alueet. Myöskään arvokkaiksi luokitelluille maise-
ma-alueille, perinnemaisema-alueille tai maise-
mamu istomerkkien ja maamerkinomaisten mal-
semaelementtien, kuten komeiden silokallioiden tai 
avointa maisematilaa hallitsevien puuryhmien lä-
hiympäristöön ei tule sijoittaa läjitystoimintaa. 
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Luonnonympäristössä ytijaämämassojen sijoitta-
minen vaatii laajoja yhtenäisiä alueita. Tällöin läji-
tysalueen mittakaava saadaan sovitettua ympä-
ristön mukaiseksi ja mandolliset suojavyöhykkeet 
voidaan rakentaa riittävän laajoina ja toimivina ko-
konaisuuksina. Läjitysalueiden sijoittamista avoi-
meen maisematilaan tulee harkita tapauskohtai-
sesti. Yleensä maisematilan reuna-alueille, jotka 
näkyvät laajalle ympäröivään maastoon, ei läjitys-
alueita tulisi sijoittaa. Myöskään arvokkaiden kult-
tuurimaisemien ja vesistömaisemien reunavyä-
hykkeiden maisemakuvaa ei tule muuttaa. 

Rakennetussa ympäristössä on läj itystä varten 
varattu tila yleensä rajallinen. Taajama-alueilla tu-
lee ottaa huomioon myös esitetyn läjitysalueen ym-
pärillä mandollisesti tapahtuva muu toiminta. Läji-
tysalue voidaan suunnitella siten, että se valmis-
tuttuaan palvelee virkistys- ja vapaa-ajankäyttäji-
en tarpeita, esimerkiksi ulkoilu- tai harrastustoimin-
toja (jousiammunta- tai motocross-radat, koira- 
puistot, minigolfkentät) jne. Myös vanhat maa-ai-
nesten ottoalueet saattavat soveltua läjitysalueek-
si. Mikäli alueelta läjitystyön yhteydessä myös ote-
taan maa-aineksia, vaaditaan siihen maa-aines-
lupa. 

Arvokkaita maisemakohteita sekä asutusta vas-
ten on suositeltavaa jättää suojavyöhyke. Sen laa-
juus riippuu aluetta rajaavasta maankäytöstä ja 
kasvillisuudesta, läjitettävän alueen laajuudestaja 
läjitettävästä maa-aineksen laadusta. Maaston- 
muodoiltaan edullisessa tai hyvin suunnitellussa 
maisemakokonaisuudessa saattaa riittää pienikin 
suojavyöhyke. Vastaavasti ympäristö- tai maise-
masuhteiltaan aroilla alueilla vyöhykkeet voivat olla 
seuraavia etäisyyksiä leveämmät: 

• Ellei toisin sovita, tulee naapurin rajan ja lä-
jitysalueen väliin jättää vähintään 5 metriä 
leveä suojavyöhyke. Maanomistajan toivo-
muksesta voidaan etäisyyttä tarkistaa. 

• Lähimpään asuntoon, kesämökkiin tms. tu- 
lee jättää vähintään 100 m suojaetäisyys. 

• Tiealuetta vastaan jätettävän suojavyöhyk-
keen leveys määritellään tapauskohtaises-
ti. Aina suojavyöhykettä ei tarvita, vaan läji-
tys voi liittyä suoraan tiealueeseen. 

• Jos suunniteltu läjitysalue sijaitsee valtakun-
nalliseen suojeluohjelmaan kuuluvan alueen 
lähellä, tulee sitä vasten jätettävän suojavyö-
hykkeen leveys varmistaa alueellisesta ym-
päristökesku ksesta. 
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läjitys voi rajautua myös 
suoraan tiealueeseen. 

Kuva 11. Läjitysalueiden sijoituspaikan valinnassa 
noudatettavia suojaetäisyyksiä 

4.2.2 Rakennettavuus 
Läjitysalueen valinnassa on pohjaolosuhteetja ra-
kennettavuus selvitettävä. Lisäksi tulee huolehtia 
alueen ja sen ympäristön kuivatuksesta. 

4.2.3 Kustannustekijät 
Kuljetuskustan nu kset muodostavat merkittävän 
osan läjityksen kokonaiskustannuksista. Jollei 
massoja pystytä hyödyntämään tiehankkeessa, 
mikä olisi yleensä edullisin ja ekologisin ratkaisu, 
pyritään ne sijoittamaan mandollisimman lähelle 
syntykohdetta. Kustannuksiin vaikuttavat myös 
ylijäämämassojenja läjitysalueen pohjamaan laa-
tu. Varsinkin Etelä-Suomen pehmeiköille rakennet-
taessa joudutaan läjitysalueita sijoittamaan paikoil-
le, joissa maaperän kantavuus ei ole riittävä ja ai-
nakin läjitysalueen joillekin reunoille joudutaan te-
kemään tukipenger massanvaihtona. Tällöin läji-
tysalueen perustamiskustannukset voivat nousta 
huomattavasti. Läjitysmassojen kaivu, siirto kul-
jetusvälineeseen, kuljetusetäisyydet, massojen 
purku läjityskohteeseen ja läjitysalueen käsittely 
(tiivistys, tasaaminen, maisemointi) ovat kalliita 
työvaiheita. Suunnitelmallisuudella ja hyvällä työn 
organisoinnilla voidaan vaikuttaa ainakin kuljetus- 
matkaan, jopa kuljetustarpeeseen. Optimaalisin 
läjitysmassojen sijoituskohde on tien vierialue, jon-
ne massojen siirto voidaan tehdä suoraan kaivun 
yhteydessä ilman erillistä kuljetusta. 
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Osa läjityskustannuksista muodostuu erilaisista 
haittakorvauksista. Perusteena haittakorvauksille 
voivat olla mm. maan arvon alentuminen ja haitat 
elinkeinonharjoittamiselle. Yleensä korvauksia ei 
jouduta maksamaan, koska maanomistaja useim-
miten hyötyy läjityksistä. Mikäli läjittämisen seu-
rauksena on syntynyt esim. vettymisvahinkoja, 
jolloin maanomistaja on joutunut ojittamaan tai 
puita on kuollut, on tienpitäjä joutunut korvaamaan 
aiheutuneet vahingot. Läjitysaluetta suunniteltaes-
sa suunnittelijan on riittävin maastoinventoinnein 
ja maanomistajaa kuullen pyrittävä ennalta vähen-
tämään läjityksestä aiheutuvia haittoja maankäy-
tölle. 

Kuva 12. Läjitysalueista voidaan kehittää fieympäristöön 
biotooppeja -kuten esimerkiksi kedot ja niityt-, jotka 
ovat muualla luonnossa haivinaistumassa. 

4.3 Maa-ainesten läjityksen vaikutukset 

4.3.1 Luonnonympäristöön kohdistuvat 
vaikutukset 

Läjitysalueet sijaitsevat yleensä kaupunki- ja taa-
jama-alueiden ulkopuolella. Sen vuoksi läjityksen 
vaikutukset ilmenevät erityisesti luonnonympäris-
tössä ja maatalouden muovaamassa kulttuurimai-
semassa. Läjitystoiminta saattaa vähentää luon-
non monimuotoisuutta tai aiheuttaa muutoksia 
luontokokonaisuuksissa. Vaikutukset kohdistuvat 
erityisesti kasvupaikkaolosu hteisiin, vesitalouteen 
ja pienilmastoon. Läjityksestä syntyy usein myös 
esteettisiä haittoja, joita joudutaan korjaamaan 
maisemointitoimenpiteillä. Kasvupaikkojen ja elin- 
paikkojen tuhoutuminen vähentää kasvi-ja eläin-
lajistoa sekä pienentää niiden populaatioita vähen-
täen samalla luonnon monimuotoisuutta. Läjitys-
työn aikana luontoon kohdistuu melua ja pölyä, 
jolloin eläinten pesintä- ja ravinnonhankinta-alueet 
saattavat muuttua ainakin tilapäisesti elinkelvotto-
miksi. Myös kulkureittien muutokset ovat mandol-
lisia, sillä läjitystoimenpiteet voivat aiheuttaa este- 
vaikutuksia. 

Läjitettävien alueiden käsittelytavoilla voidaan edes-
auttaa tiettyjen kasvi- tai eläinlajien elinpaikkojen 
säilymistä tai leviämistä sekä muodostaa keino-
tekoisesti sellaisia biotooppeja, jotka ovat erityisesti 
Etelä-Suomen luonnosta muutoin häviämässä. 
Tällaisia ovat mm. kedot, niityt tai tiettyjen hyön-
teislajien, esimerkiksi perhosten elinpaikat. 

4.3.2 Pohja- ja pintavesiin kohdistuvat vai-
kutukset 

Läjittämisen pohjavesivaikutuksista ei ole olemas-
sa laajaa tutkimustietoa. Uudenmaan tiepiiri on 
yhteistyössä Vantaan kaupungin ja Uudenmaan 
ympäristökeskuksen kanssa kerännyt seuranta- 
tietoja maantie 137 :n rakentamisen ja siihen liitty-
neen läjittämisen (noin 500 000 m3 rtr) yhteydes-
sä. Seuranta alkoi vuonna 1989 ja sitä on tarkoi-
tus jatkaa vuoteen 2000 saakka. Tiehankkeen ku-
luessa läjitettiin Ruskeasannan pohjavesialueella 
sijaitseviin avolammikoihin ylijäämämassoja aktii-
visesti vuosina 1989-1992 ja satunnaisesti sen jäl-
keen. Tutkimustulosten perusteella läjitys vaikut- 
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Kuva 13. Pohjaveden laadun ja pinnankorkeuden tark-
kailu läjitysalueen läheisyydessä. 

taa pohjaveden laatuun; pohjavesi samentuu ja 
happipitoisuudet alenevat, suifaatti-, alumiini-, rau-
ta- ja mangaanipitoisuudet kohoavat. Läjityksen 
vaikutus pohjaveden laatuun oli havaittavissa noin 
2-3 vuoden ajan. Tämän jälkeen pohjaveden laatu 
on palautunut lähes entisen kaltaiseksi. Pohjave-
den pinnan korkeuteen läjityksellä ei ollut vaiku-
tusta. Läjityksen vaikutukset pohjaveteen olivat tällä 
alueella kokonaisuudessaan pienempiä kuin en-
nalta osattiin odottaa. 

Läjitys saattaa muuttaa pintavesien virtausolosuh-
teitaja vaikuttaa väliaikaisesti pintaveden laatuun. 
Näkyvin vaikutus on veden samentuminen. Laa-
tumuutokset ovat useimmiten väliaikaisia. Mikäli 
läjitysalue padottaa pintavesien virtausta, saattaa 
ympäristön vettyminen aiheuttaa huomattavaakin 
haittaa kasvillisuudelle ja maankäytölle. 

Vanhat maa-ainesten ottoalueet ovat usein mai-
semoinnin tarpeessa ja siten sopivia läjitysalueek-
si. Maa-ainesten ottoalueet sijaitsevat kuitenkin 
usein pohjavesialueilla. Pohjavesialueille (1 ja 11-luo-
kat) suositellaan täyttöön käytettäväksi ainoastaan 
puhtaita kivennäismaita. Tämä vaikeuttaa alueiden 
käyttöä läjitysalueena. Pohjavesialueetjakaantu-
vat kuitenkin vesiensuojelullisesti eriarvoisiin osiin. 
Mikäli on osoitettavissa, ettei läjityksellä vaaran-
neta pohjaveden laatua eikä muuteta muodostu-
misolosuhteita, ei läjitykseen pitäisi olla esteitä. 

4.3.3 Maankäyttöön, maisemaan ja kult-
tuuriperintöön kohdistuvat vaiku-
tukset 

Läjityspai kkoja on vaikea sovittaa taajamakuvaan 
ja -rakenteeseen. Koska taajama-alueilla on läji-
tyspaikkoja kovin vähän, pyritään alueet käyttä-
mään mandollisimman tehokkaasti hyväksi. Täs-
tä seuraa, että läjitysalueet eivät noudata perintei-
sen rakennetun ympäristön mittasuhteitaja muo-
dostavat siten lähiympäristöstä poikkeavia ele-
menttejä. Suunnittelun tavoitteena on sovittaa läji-
tysalueet ympäröivään maankäyttöön siten, että 
ne muodostavat toiminnallisesti ja maisemakuval-
lisesti luontevia kokonaisuuksia. 

Taajama-alueella on otettava huomioon myös lä-
jittämisen vaikutukset alueen ja sen lähiympäris-
tön rakennettavuuteenja maaperään. Läjittäminen 
voi pahimmassa tapauksessa vaurioittaa raken-
nusten perustuksia tai muuttaa ympäristön perus-
tamisolosuhteita. Läjitysalueet tulee suunnitella 
niin, etteivät ne estä lähiympäristöön suunnitellun 
maankäytön toteutumista. 

Maatalouden muovaamassa kulttuurimaisemas-
sa läjitystoimintaa on vaikea sovittaa ympäristöön 
ilman, että se aiheuttaisi huomattavia muutoksia 
maisemakuvalle tai ympäristön kulttuurihistorialli-
sille arvoille. Toisaalta ylijäämämassoilla voidaan 
myös korjata olemassa olevia maisemavaurioita. 
Kulttuurimaisema-alueilla läjityspaikkojen valinnas-
sa ja läjitysalueiden suunnittelussa korostuukin 
maiseman paikallisten erityispiirteiden tuntemus. 
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Kuva 14. Läjitysalue saattaa aiheuttaa pysyviä maisemahaittoja esimerkiksi näkymäyhteyksiä katkaisemalla tai 
maisematilojen rajautumista muuttamalla. 

4.3.4 Vaikutukset ihmiseen 

Rakennetussa ympäristössä voidaan lähiympäris-
tön asukkaisiin kohdistuvia haittoja vähentää osal-
listamalla suunnitteluun ja tiedottamalla hankkees-
ta mandollisimman varhaisessa vaiheessa. Me-
luvallitja maa-aineksien muu hyötykäyttö koetaan 
yleensä positiivisena toimenpiteenä, läjittäminen 
sen sijaan negatiivisena asiana. Työnaikaiset hait-
tavaikutukset koetaan usein voimakkaina. Vaikka 
haitat eivät ole pysyviä, saattavat ne kestää hyvin-
kin pitkään. Asukkaiden suhtautumiseen vaikutta-
vat hankkeen rakentamiseen kuluva aika, hank-
keen keskeneräisyys, ympäristön roskaisuus, lii-
kenteen melu ja päästöjen lisääntyminen sekä es-
tevaikutukset. Myös työmaan aikaiset kiertotiet hi-
dastavatja vaikeuttavat liikennettä aiheuttaen sa-
malla ärtymystä. 

Läjittäminen aiheuttaa kulkuyhteyksiä muuttamal-
la ja katkaisemalla pysyviä haittoja virkistyskäyt-
täjille, esimerkiksi marjastajille tai hiihtäjille. Myös 
näköyhteydet eri paikkojen välillä saattavat katke-
taja maisematilojen rajat muuttua. Haitat ovat suu-
rimpia taajamien liepeillä, missä ihmiset joutuvat 
päivittäin elämään työmaan äärellä. Haja-asutus-
alueilla läjityksen haitat koetaan usein vähäisem-
miksi. Monesti maanomistajat toivovat saavansa 
tiehankkeesta syntyviä ylijäämämassoja omaan 
käyttöönsä, esimerkiksi vettyneiden alueiden täyt-
töä tai maanparannusta varten. 
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5 LÄJITYSALUEIDEN SUUNNIT-
TELU JA TOTEUTUS 

5.1 Läjitysalueiden suunnittelun kytkey- 
tyminen tiesuunnitteluprosessiin 

Läjityksen suunnittelu alkaa ylijäämämassojen 
syntypaikkojen selvittämisellä. Kun läjitystarve on 
selvitetty, etsitään massoille sopivia sijoituspaik-
koja. Jotta ylijäämämassoille voitaisiin määritellä 
läjitysaluevaraukset tulisi jo yleissuunnitelmaa 
laadittaessa riittävällä tarkkuudella selvittää hank-
keen leikkaus- ja pengermassojen määrää sekä 
koostumusta. Yleissu unnitelmavaiheessa selvite-
tään läjitykseen käyttökelpoisia alueita sekä ym-
pänstönäkökohtien että geotekniikan osalta ja käyn-
nistetään hyötykäytön kartoitukset eri yhteistyöta-
hojen kanssa. Taajamahankkeissa, joissa käytet-
tävissä oleva tila on rajattu, voidaan yleissuunni-
telman yhteydessä laatia tarkemmat läjityssuun-
nitelmat. 

Yleissuunnitelmakartalla esitetään läjitysalueiden 
osalta: 

• Alueet, joille läjitys tulee ensisijaisesti osoit-
taa. 

• "Ei-alueet" eli ne ympäristötekijöiltään her- 
kät alueet, jonne läjitystä ei tule osoittaa. 

• Suurin sallittu täyttötaso, vaativissa kohteis-
sa myös poikkileikkaukset. 

• Läjitysalueen alustavat maisemointiperiaat-
teet, esimerkiksi alueen tuleva maisema- 
tyyppi ( havu-, lehti-, sekametsä, niitty, pel-
to, jne.) 

Suunnitelmien pohjakartan tulee olla riittävän laa-
ja, niin että siinä on nähtävissä myös läjitysalueva-
rausten lähiympäristö. Nykytilanteen kartalla ku-
vataan läjityksen kannalta oleelliset tekijät: maas-
ton korkeussuhteet, kiinteistöjen rajat, kasvillisuus, 
vesistöt, pohjaveden taso, tiestö, lähellä sijaitse-
vat rakennukset, mandolliset suojelukohteet sekä 
maisema- tai luontosuhteiltaan arvokkaat alueet. 

Tiesuunnitelmassa vähimmäisvaatimuksena on 
läjitysmassojen määrän ja niiden loppusijoittami-
sen esittäminen. Massojen käytön suunnittelussa 
ja läjityssuunnitelmien laatimisessa otetaan huo-
mioon maaperän kantavuus ja kuivatus. Massa- 
laskennassa määritetään syntyvien maa- ja kaI-
liomassojen määrä. Maaperäkarttojen, maastoin- 

ventointien ja muun maaperätietouden avulla mää-
ritellään maamassojen käyttö tierakentamisessa 
(routimaton/routiva materiaali, selvästi rakenteisiin 
kelpaamaton materiaali). Samalla arvioidaan tie- 
rakentamisessa tarvittavan materiaalin määrät 
(louhe, murske, muut tierakenteet, penkereet), jol-
loin voidaan määritellä onko hanke ylijäämäinen 
(läjitettävä tai hyödynnettävä maisemoinneissa 
yms.) ja syntyykö hankkeesta selvästi vain läjityk-
seen kel paavaa massaa (massanvai hdot). Läji-
tysalueille laaditaan tarkennetut suunnitelmat 
maastonmuotoilusta sekä istutussuu nn itelmat. 
Tiesuunnitelmassa tulee esittää: 

• Tiedot läjitysmassamääristä tiesuu nnitelma-
selostuksessa ja mandollisessa massata-
loussuunnitelmassa. 

Läjitysalueiden sijainti yleiskartoilla ja tar -
kemmin tiesuunnitelmakartoilla sekä tie-
suunnitelmaselostuksessa ja tiesuunnitel-
man vahvistusesityksessä. Läjityssuunnitel-
massa on esitettävä läjitettävän alueen ra-
jatja riittävän laajasti liittyminen muuhun ym-
päristöön. 

Läjitysalueen muoto ja korkeus. Korkeus-
käyrien välin tulee olla 1-2 m, vaativissa koh-
teissa im. Suunnitelmakarttaa täydenne-
tään tarvittaessa leikkauspiirustuksin. Leik-
kauspiiwstuksia on esitettävä riittävästi, jot-
ta erilaiset maastonmuotoilut voidaan sel-
keästi tuoda esille (eri korkuisetja kaltevuu-
deltaan erilaiset luiskat, nykyinen ja suunni-
teltu maanpinnan taso, korkeusluvut, mah-
dolliset porrastukset, pohjaveden asema, 
täyttöalueen rajat, tilojen rajat, suoja-alueet 
sekä säilytettävä kasvillisuus, tarvittaessa 
läjityksen erityisrakenne, alueen kuivatustoi-
menpiteet ja pintavesien ohjaus). Lyhyt oh-
jeistava selostus läj ityksen toteuttamisesta 
sekä alueen muotoilusta ja sovittamisesta 
ympäristööön. 

• Läjitysalueiden maastonmuotoilu, säilytettä-
vä kasvillisuus, istutettava kasvillisuus (si-
jainti ja tyyppi), nykyiset ja suunnitellut tieyh-
teydet havainnollisena karttaesityksenä ja 
poikkileikkauksina. 

Tiesuunnitelma toimii hallinnollisena asiakirjana, 
jolla hankitaan tarvittavat maa-alueet ja luvat maa- 
alueiden käytölle. Tiesuunnitelma on KV-urakas-
sa osa urakka-asiakirjaa, mikä merkitsee myös 
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Yleissuunnitelma 
• Läjitystarpeen vähentäminen; tien 

sovittaminen maastoon, geotekniset ratkaisut 
• Riittävästi vaihtoehtoisia aluevarauksia 
• "ei-alueiden' määrittäminen (mm. maisemal-

taan tai luonnonarvoiltaan arvokkaat alueet) 
• Karkea arvio massojen määrästä ja laadusta 
• Ympäristänkäsittelyn periaatteet (niitty, metsi-

tysym.) 

Tiesu un nite Ima 
• Aluevarauksen rajat määritellään tarkasti. 

Sopimukset maanomistajien kanssa 
• Massojen määrä ja laatu tarkentuvat 
• Kuivatus- ja pohjanvahvistusperiaatteet 
• Maastonmuotoilu- ja istutusperiaatteet. 

Tärkeissä kohteissa korkeuskäyrät 1-2 m 
välein ja poikkileikkaukset täytöstä. 
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Rakennussuunnitelma - 	 - 

• Massojen tarkka maara - 
tiedossa -.. 	 . 

• 	Suunnitelmat toteutusta varten, '-T.:- 	-, 
mm L. 

• 	Poikkileikkauksetja 
luiskakaltevuudet - 

• 	Geotekniset erityisratkaisut - 	. -. 	- - 

• 	lstutuksiin käytettävät kas- 
vilajit, taimikoot ja 	maarat 

-- -- 

- 	 - 	: 	- 
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• 	Hoitosuunnitelmat -, 	- 	. 	- 	- 

• 	Työselitykset - 1 

Kuva 15. Läjitysaluesuunnitelman tarkentuminen eri suunnitteluvaiheissa. 
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läjityksen osalta tarkempaa ohjeistusta urakoitsi-
jan jatkosuunnittelua ja toteuttamista varten. 

Jotta läjitysmassojen sijoittaminen ei aiheuta ra-
kentamisvaiheessa ongelmia, tulee läjitysalueita 
varata vähintään massalaskelmien mukainen 
määrä. Tiesuunnitelman laadinnan aikana infor-
moidaan maanomistajia ja asukkaita läjityksestä, 
neuvotellaan maanomistajien kanssa läjitysaluei-
den sijoittamisesta ja laaditaan tarvittavat sopi-
mukset. 
Rakennussuunnitelma toimii perinteisissä urak-
kamuodoissa urakka-asiakirjana ja työohjeena 
rakentamiselle, jota rakentajan on pääsääntöisesti 
noudatettava. KV-urakoinnissa rakennussuunnitel-
man laadinta kuuluu urakoitsijalle. Rakennussuun-
nitelmassa esitetään: 

• Läjitettävän massan laskennallisesti tarkat 
määrät, jotka esitetään suoriteluetteloissa ja 
massataloussuunnitelmassa 

• Rakentamista ohjaavat suunnitelmapiirus-
tukset: suunnitelmakartta tarvittavine laajuus 
ja korkeustietoineen, leikkauspiirustukset 
(luiskakaltevuudet, tarvittaessa läjityksen eri-
tyisrakenne) 

• Maastonmuotoilu, istutussuunnitelma (kas-
vilajit, määrät, koot, istutustiheys), kasvu-
alustat 

• Hoitosuunnitelmat 

• Tekniset suunnitelmat 

• Työselitys (mm. ympäristön huomioiminen, 
työmaatiet, läjityksen toteutus) 

Yleensä Tielaitos toteuttaa urakat siten, että suu-
ret hankkeet jaetaan osaurakoihin. Tällöin usein 
samaa läjitysaluetta voi käyttää usea eri urakoitsi-
ja. Em. järjestelyssä Tielaitoksen oma organisaa-
tio vastaa normaalisti läjitysalueen työmaasuun-
nittelusta, sen valvonnasta ja ohjaa myös sen 
muotoilua ja erilaisten massojen sijoitusta läjitys-
alueelle. 

Rakennussuunnitelmavaiheessa tiehankkeen lä-
jitysmassamäärät kootaan rakentamisen ympä-
ristökorttiin (liite 3.) ympäristöraportointia varten. 

Mikäli on syytä epäillä, että käytössä olevat maa- 
massat olisivat saastuneita (esim. entinen huol-
toasema, teollisuustontti, tms.) on siitä tehtävä 
selvitys. Maan saastuneisuuden arvioinnissa käy-
tetään ympänstöministeriön esittämiä ohje-ja raja- 

arvoja. Jos maaperä on saastunut ennen vuotta 
1994, käsitellään asia jätehuoltolain perusteella 
joko jätehuoltosuunnitelmana tai jätehuoltoilmoituk-
sena. Vuoden 1994 jälkeen saastuneen maan kun-
nostaminen edellyttää jätelupaa, joka käsitellään 
ympäristölupana. 

5.2 Läjitysalueiden suunnitteluperiaat-
teet 

5.2.1 Läjitysalueen geotekninen suunnit-
tel u 

Läjitysalueita suunniteltaessa on otettava huomi-
oon läjitettävien massojen ominaisuudet. Materi-
aalit ovat yleensä heikosti kantavia tai häiriintyvät 
kaivutyön yhteydessä. Läjittämisen kannalta on-
gelmallisimpia ovat massanvaihtojen lieju, peh-
meä savi ja turve. Nämä edellyttävät usein, että 
kantavuudeltaan paremmista maista tehdään reu-
napenkereet, usein myös välipenkereitä, ja peh-
meät maat läjitetään näin rakennettaviin attaisiin. 

-- 
'____4 

Kuva 16. Erityiskohde: Läjitys pohjavesialueella sijait-
se vaan lammikkoon. Suojapenger rakennetaan 
louheesta ja moreenista. Penkereen alla oleva 
koheesiomaa poistetaan. 
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Kuva 17. Vakavuusanalyys4 kun läjitysja pohjamaa ovat 
heikosti kantavia 

Läjitys voidaan tehdä myös kerroksittain. Varsin-
kin kohteissa, joissa tien pohjavahvistuksena käy-
tetään stabilointia, voidaan läjitettäviä maita myös 
stabiloida ennen kaivutöitä. 

Olosuhdeherkkien moreenien ja siltin käsittelyä 
voidaan helpottaa valitsemalla rakennusajankoh-
ta mandollisimman kuivaan vuodenaikaan. Niiden 
käsiteltävyyttä voidaan parantaa myös kuivatta-
maIla kaivualue etukäteen, jolloin kaivettavat ma-
teriaalit ovat kuivempia. Olosuhdeherkkiä materi-
aaleja voidaan myös kuivattaa maaston muotoi-
lun yhteydessä. Tällöin ensimmäisessä vaihees-
sa tehdään massojen karkea muotoilu. Lopullinen 
muotoilu suoritetaan edullisissa olosuhteissa ja 
täytön pintaan lisätään tarvittavat kerrokset häiriin-
tymisherkän maa-aineksen suojaamiseksi ennen 
sen altistusta runsaille sateille. 

Koska läjitys aiheuttaa kuormitusta maaperälle, 
tulee läjitysalueen pohjamaan kantavuus aina sel-
vittää etukäteen. Usein läjitysalueet sijoitetaan si-
ten, että ne rajoittuvat kantaviin mäkiin, mutta jo-
honkin suuntaan on hyvinkin paksut pehmeiköt. 
Tutkimusten avulla selvitetään erityisesti pohja- 
maan lujuus. Maaperän lisäksi on selvitettävä ve-
sien kulku alueella sekä mandollisuudet estää lä-
jityksen aiheuttamat padotukset ja mandollinen 
pohjavedenpinnan kohoaminen. 

Geoteknisellä suunnittelulla varmistetaan maapoh-
jan ja läjityksen sortumattomuus. Ratkaisuna voi-
daan käyttää esimerkiksi massanvaihtoa läjitys-
alueen reunassa. Ohuilla pehmeikäillä voidaan 
porrastetuilla luiskilla parantaa stabiliteettia ja sal-
lia korkeampia täyttöjä. Läjitysalue on suunnitelta-
va siten, että luiskien varmuus on riittävä. Lisäksi 
lähellä olevilla rakenteilla tulee olla niin suuri var-
muus (F=>1 ,8), ettei synny vaaraa leikkausmuo- 

donmuutosten aiheuttamista sivusiirtymistä, jot- 
ka voivat aiheuttaa myös ympäristön kohoamista. 

Suunnitelmissa määritellään lisäksi työnaikaiset 
sallitut täyttötasot sekä läjitysalueen pohjavesien 
hallintaan liittyvät toimenpiteet. Täyttötasoja suun-
niteltaessa otetaan huomioon sekä pohjamaan että 
läjitettävän materiaalin geotekniset ominaisuudet. 
Mikäli läjitysalueelle suunnitellaan vaativia raken-
teitaja täyttöjä, tulee suunnitelmassa arvioida myös 
läjitysalueen painumat ja niiden toimenpiteiden 
suunnittelu, joilla painu mat saadaan rajoitettua 
halutun suuruiseksi. 

Läjitysalueen täytön työnsuunnittelu on erittäin tär-
keää. Työnsuunnittelijan on ohjattava täyttö siten, 
että alueella voidaan liikkua riittävän kantavista lä-
jitysmaista tehtyjä teitä pitkin. 

5.2.2 Pintavesien johtaminen 

Läjitysalue ei saa padota pintavesien virtausta tai 
merkittävästi muuttaa vedenjakajien paikkoja. Mi-
käli täytöllä saattaa olla padottava vaikutus, tulee 
pintavedet tarvittaessa ohjata uuteen uomaan. 
Järvien ja jokien rannalla on jätettävä riittävät suo-
jaetäisyydet sekä maisemallisista että vesiensuo-
jelullisista syistä. Mikäli vesistöä käytetään kunnal-
liseen vedenottoon on varmistettava, ettei ve-
denotolle aiheuteta haittaa. Läjitysalueelta tulevat 
huuhtoutumisvedet voidaan esimerkiksi ohjata kul-
kemaan selkeytysaltaan kautta tai käyttää työpat-
oja, suodatinkankaita ja suojapeitteistä rakennet-
tavia erityisrakenteita. Lisäksi on huolehdittava, 
että ympäristön avo-ojat pysyvät auki läjitystyön 
aikana ja läjityksen päätyttyä. 

5.2.3 Pohjavesiolosuhteiden huomioon 
ottaminen 

Läjitystä ei periaatteessa suositella 1-ja 11-luokan 
pohjavesialueille. Mikäli pohjavesialueelle kuiten-
kin suunnitellaan läjitystä, tulee ennakolta laatia 
arvio siitä, miten läjitys tulee vaikuttamaan pohja-
veden laatuun ja virtauksiin. Läjityksen vaikutusta 
pohjavesiolosuhteisiin (pinnan korkeus, pohjave-
den laatu) pitää pohjavesialueilla tarkkailla. Tapa-
uksissa, joissa on syytä epäillä läjitettävän maan 
puhtautta, tulee massojen laatu selvittää. Läjitet-
tävän maan pitäisi kemialliselta koostumukseltaan 
vastata alueen luontaisia tausta-arvoja. 

Pohjavesialueilla tulee myös kiinnittää huomiota 
polttoaineiden ja öljyjen asianmukaiseen käyttöön, 
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Kuva 18. Läjitystä pohjavesilammikkoon. Lammikon vesi 
pumpataan pois ja ohjataan kauemmaksi. 

kuljetukseen ja säilytykseen. Jos läjitettävän alu-
een maaperä on hyvin vettä läpäisevää suositel-
laan työkoneiden hyd rauli ikkaöljyinä käytettäväksi 
biohajoavia öljyjä. Pohjavesialueen poikki johtavia 
työmaateitä ei saa suolata. 

Mikäli pohjavesialueelle saa läjittää, joudutaan usein 
tekemään erikoisrakenteita. Läjitettäessä pohjave-
sialueelle, jossa on ohuet pohjavettä suojaavat 
maakerrokset tai mikäli läjitetään suoraan avove-
teen, saattaa läjittämisen ehtona olla esim. suoja-
penkereen rakentaminen tai maantäyttö puhtaalla 
hyvin vettä johtavalla maa-aineksella, ennen kuin 
hienojakoisia maa-aineksia tuodaan alueelle. 

peräinen maastotyyppi on kumpuilevaa, muotoil-
laan alue läjityksen jälkeen kumpareiseksi maas-
toksi tai tasainen maasto niin loivapiirteiseksi, että 
sen luonne säilyy. Suomen eri maisemamaakun-
nille luonteenomaiset maastotyypit esitellään tar-
kemmin Tielaitoksen julkaisussa "Maaston ja kal-
lion muotoilu". 

Jotta läjitysalue sopeutuu paremmin ympäristöön-
sä, tulee täytäissä pyrkiä loiviin 1: 3— 1 4 luiska-
kaltevuuksiin. lstutuksien kannalta suurin käyttö-
kelpoinen luiskakaltevuus on noin 1: 1.5. Tätä jyr-
kemmät luiskat vaativat tuentaa ja stabilointia. 
Pyöristämällä luiskan harja ja tyvi sovitetaan valli 
paremmin ympäristöönsä sekä vähennetään 
eroosion vaikutusta. Täytön lakialue muotoillaan 
viettäväksi siten, että pintavedet johtuvat pois ei-
vätkä jää painanteisiin seisomaan muodostaen 
lammikoita ja soistumia läjitysalueen keskelle. 
Laen minimikaltevuus on vähintään noin 2%. Maas-
tonmuotoilulla ja istutuksilla on keskeinen tehtävä 
läjitysalueiden sovittamisessa asutusalueiden lä-
heisyydessä ja kevyenliikenteen varsilla. Luiski-
en käsittely tulisi olla asuin- ja virkistysalueiden 
yhteydessä huomattavasti vaihtelevampaa ja loi-
vempaa kuin liikennealueiden puolella. 

EI NÄIN: 

5.2.4 Läjitysalueen maastonmuotoilu 
Läjitysalueen maastonmuotoilulla ja istutuksilla on 
keskeinen merkitys alueiden ympäristöön sovitta-
misessa. Ympäristön luonne (rakennettu, raken-
tamaton) ja viherympäristö (luonnontilainen kas-
vupaikka, rakennettu puisto jne.) antavat lähtökoh-
tia läjitysalueen muotoilu- ja jälkihoitoperiaatteille. 

Täyttöalueiden ympäristöön sovittamisessa ja 
muotoilussa tulee ottaa huomioon ympäröivien 
alueiden topografiset piirteet. Maaston pieni- tai 
suuripiirteisyys, rinteiden jyrkkyys, suhteelliset 
korkeuserot sekä maastonmuotojen rytmi mää-
nttelevät suu ntaviivat läjitysalueen mittakaavalle ja 
muotoilulle. Tavoitteena on, että läjittämisellä nkottu 
maisema muotoillaan ja istutetaan siten, että se 
liittyy luontevasti ympäröivään maisemakokonai-
suuteen. Viimeistelyn yhteydessä myös työmaa- 
tiet muotoillaan läjitettävillä massoilla. Suorakul-
maiset muodot ja säännölliset luiskakaltevuudet 
soveltuvat harvoin maisemaan. Jos alueen alku- 

Kaltevuudeltaan 1:3 jyrkemmät luiskat eivät sovi 
luonnonmaisemaan. Niiden pintakerros on myös altis 
eroosiolle. 

SUOSITELTAVAMPI PERIAATE: 

vh. 2% 

Luiskien kaltevuus tulisi olla enintään 1:3. Luiskan ylä- ja 
alaosat tulee pyöristää ympäristön rnaastonmuotoihin 
sopiviksi. Täytön laki muotoillaan viettäväksi siten, että 
pintavedet ohjautuvat pois eivätkä lammikoidu. 

Kuva 19. Läjitysalueen muotoiluperiaatteita 
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EI NÄIN 

Luonnonmaisemassa läjitysalueita ei muotoilla kulmik-
kaiksi ja suoraviivaisiksi. Periaatteesta voidaan poiketa 
kun läjitysmassoilla toteutetaan taajamaympäristöihin 
sijoittuvia maisema-taideteoksia. 

SUOSITELTAVAMPI PERIAATE 

Läjitysalueiden muotoilussa käytetään ympäristöön 
sopivia muotoja, kuten kumpareita, harjanteita ja 
niemekkeitä. Istutusten avulla voidaan sekä koros-
taa maastonmuotoja, että pehmentää läjitysalueen 
liittymistä ympäristöön. 

Kuva 20. Läjitysalueen muotoilulla sovitetaan täyttö ym-
päristöön. Luiskassa suositaan loivia kaltevuuksia ja 
luonnonmukaisia muotoja. 

Avoimeen peltomaisemaan läjittäminen ei ole hai-
tallisten maisemavaikutusten vuoksi suositeltavaa. 
Mikäli pellolle kuitenkin läjitetään, tulisi läjitysalu-
een olla niin matala, ettei se katkaise tärkeitä nä-
kymäyhteyksiä. Täytön luiskat tulisi muotoilla hy-
vin loiviksi, yleensä peltomaisemaan sopivien luis-
kien minimikaltevuudetovatl:6-1:1O. Näistä reu-
naehdoista johtuen läjitysalueen pinta-ala saattaa 
peltoalueella kasvaa hyvinkin suureksi. Viljelymai-
semassa läjitysalueen jälkikäytöksi tulisi harkita 
metsityksen sijasta viljelykäyttöön palauttamista 
aina, kun se on mandollista. 

Erityistapauksissa paikan identiteettiä voidaan 
korostaa myös maataiteen keinoin. Rakennettui-
na taajamaympäristöt soveltuvat maataiteen sijoi-
tuspaikoiksi maaseutua paremmin. Maataiteen 
käyttö tulee kuitenkin alistaa liikenteen päätarkoi-
tukselle, eikä se saa vaarantaa liikenneturvallisuut-
ta. 

5.2.5 Istutukset 
Läjityssuunnitelmakartalla esitetään istutussuun-
nitelma, josta ilmenevät alueen istutusperiaatteet 
sekä istutettavan kasvillisuuden ja ympäristön ole-
massaolevan kasvillisuuden yhteensovittaminen. 
Vaativissa kohteissa voidaan eri läjitysvaiheille 
esittää va iheittain toteutettavat istutussuu n n itel-
mat. 

Kasvillisuuden kannalta kriittisin tekijä on läjitys-
alueen pintakerroksen rakenne. Sen vuoksi täy-
tön ylimpään kerrokseen tulisi varata vain puhtai-
ta kasvualustaksi kelpaavia maita. Kannot, kook-
kaat kivet ja purkujätteet haittaavat istuttamista ja 
alueiden käyttöä jatkossa. Pintakerroksiin joutuneet 
kannot saattavat myös maatuessaan muodostaa 
vettä kerääviä painanteita. Maa-ainesten läjitysalu-
eella oleva luontainen humuskerros tulisi läjityk-
sen ajaksi varastoida alueen lähimaastoon ja le-
vittää toimenpiteen päättyessä läjitysalueen pin-
taan. Näin voidaan nopeuttaa maan pintakerrok-
sen luonnonmukaista toimivuuttaja kasvillisuuden 
kehitystä. 

Läjitysalueen pintamaan on täytettävä kasvualus-
talle asetettavat vaatimukset. Kasvualusta raken-
netaan joko läjitysalueella olevista sopivista maa- 
aineksista, tai jos paikalla olevat maa-ainekset ei-
vät sovellu kasvualustaksi, istutuspaikalle tuodusta 
sopivasta maa-aineksesta. Kasvualustan koostu-
mus määritellään kemiallisten ja mekaanisten 



EI NÄIN 

1 

A Metsittäminen on läjitysalueiden yleisin jälkihoitomuoto. 
Reunavyä-hykkeiden metsityksessä on vältettävä 
suoraviivaisia istutuskuvioita ja yksipuolisia puulajivalintoja. 
Suorat taimirivit näkyvät kauas ja antavat istutuksesta 
luonnottoman vaikutelman. 
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Kuva 21. Metsän reunavyöhykkeen käsittelyperiaatteita. 

maa-analyysien tulosten perusteella (viherraken-
nusmaa-analyysi). Tarvittaessa maat lannoitetaan 
ja parannetaan siten, että haluttu ravinnetaso ja 
rakeisuuskäyrä saavutetaan . Kasvualustojen ra-
kenteesta ja muodosta sekä maa-analyysien ta-
voitearvoista on esitetty ohjearvot Tielaitoksen jul-
kaisuissa "Tienrakentamisen yleiset laatuvaati-
mukset ja työselitykset, viherrakenteet" (TI EL 
2212400-98) sekä "Vihertyöt tieympäristössä" 
(TIEL 2150003-98). lstutusohjeissa noudatetaan 
kyseisissä julkaisuissa esitettyjä ohjeita. 

Istutuksissa käytettävät kasvilajit määräytyvät 
paikan luonteen, kasvupaikkaolosuhteiden ja tule-
van jälkikäytön mukaan. Vaikka läjitysalueet muis-
tuttavat kasvupaikkaolosuhteiltaan usein kuusen 
luontaisia kasvupaikkoja (esim. kosteat painanteet 
ja saviset moreenimaat), menestyvät mäntyistu-
tukset usein kuusta paremmin. Yleensä haja-asu-
tusalueilla sijaitsevat läjitysalueet metsitetään, jol-
loin taimina käytetään kotimaisia metsitystaimia. 
Esimerkiksi männyntaimia voidaan istuttaa sora- 
alueille koulimattomina paljasjuurisina taimina. Re-
hevimmille kasvupaikoille käytetään koulittuja pot-
titaimia. lstutustiheys vaihtelee 2500-3500 kpl/ha 
välillä. Istutukset voidaan toteuttaa joko sekamet-
sinä tai saman puulajin selkeinä ryhminä. Oleel-
lista on valita puustolle mandollisimman edullinen 
istutuspaikka. Avoimeen maisemaan rajautuvilla 
reunavyöhykkeillä voidaan metsityksiä elävöittää 
kookkaammista runkopuutaimista muodostetuilla 
puuryhmillä. lstutusten jälkeen taimet tuetaan ja 

huolehditaan niiden kastelusta. Kookkaat runko-
puutaimet lähtevät karuissa kasvupaikkaolosuh-
teissa metsitystaimia hitaammin kasvuun, mutta 
alkuvaiheessa niiden suojavaikutus ja esteettinen 
ilme on metsitystaimia parempi. 

Taajama-alueilla läjityspaikat sovitetaan ympäröi-
vään taajamakuvaan ja niiden maisemoinnissa 
noudatetaan viheralueiden suunnittelupenaatteita. 
Yleisperiaate on, että julkisten tilojen viherraken-
tamisessa käytetään taimitarhatuotteiden kaup-
pakelpoisuusvaatimukset täyttäviä koriste- tai ke-
vytpensaita, joiden vähimmäiskoot on määritelty 
kasvilaji kohtaisesti. Läjitysalueelle voidaan perus-
taa myös luonnonmukainen niitty- tai ketokasvus-
to. 

Läjitysalueita nu rmetettaessa noudatetaan Tielai-
toksen julkaisussa "Vi herrakenteet; työselitykset 
ja laatuvaatimukset" esitettyä nurmetusluokitusta. 
Nurmetuksissa käytetään V -luokkaa, joka on 
määritelty luonnonmukaiseksi niityksi. Mikäli alu-
eita tullaan jatkossa hoitamaan, voidaan nurme-
tuksissa käyttää myös em. korkeampia nurmetus-
luokkia. Kaupunkialueilla suositellaan nurmetus-
luokkaa (II)- III. Maanpinnan tasauksesta on annettu 
ohjeet Tielaitoksen julkaisuissa "Viherrakenteet; 
työselitykset ja Iaatuvaatimu kset". 

Perustamis- ja hoitotyöt on tehtävä siten, että ta-
kuuajan päättyessä viheralueet ovat sisällöltään 
suunnitelman mukaisia ja täyttävät alueille asete-
tut kunnossapidon tavoitetasot. 
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5.2.6 Seuranta- ja jälkihoitotoimenpiteet 

Useimmiten läjitysalueet siirtyvät maisemoituina 
takaisin maanomistajan hallintaan ja niiden tuleva 
hoito jää vastaavasti omistajan intressin varaan. 
Jälkihoitosuunnitelmaksi riittää lyhyt selostus alu-
een viimeistelystä. Joskus läjityksen ympäristöval-
kutuksia saatetaan joutua seuraamaan koko läjit-
tämistyön ajan tai jopa vuosia sen jälkeen, esimer-
kiksi jos läjittäminen tapahtuu pohjavesialueella tai 
sen välittömässä läheisyydessä tai pienvesistön 
varrella. 

Mikäli istutusten kasvuunlähtö on epäonnistunut, 
määritellään paikkaus- tai uusintaistutusten tarve. 
Jälkihoitosuunnitelmassa otetaan huomioon alu-
een kehittyminen ja sen seuranta. Toimenpiteet 
määritellään ajanjaksolle, joka on esim. 5-10 vuot-
ta. Seuranta voi edellyttää paikalla tehtäviä maas-
tokäyntejä tai pohjavesialueen läheisyydessä 
säännöllistä näytteenottoa. Hoitotoimenpiteisiin 
kuuluu tarvittaessa viherrakentamisen osittainen 
uudelleenrakentaminen, hoidettavien kohteiden 
karsiminen tai muita toimenpiteitä. Hoitosuosituk-
set on syytä tarkistaa aika ajoin. 

Vaativimmissa kohteissa voidaan antaa yksityis-
kohtaisia ohjeita maisemoinnin edistymisestä, jol-
loin kunnossapitotoimenpiteet määräytyvät alu-
een maankäytän mukaisesti. Mitä keskeisempi 
merkitys läjitettävillä alueilla on maisema- ja kau-
punkikuvassa sitä intensiivisempää kunnossapi-
toa ja hoitoa ne tarvitsevat. 

Tielaitoksen hoidossa olevat viheralueet luokitel-
laan Tielaitoksen hoitoluokituksen mukaisesti. Eri-
tyiskohteita ovat kaupungin tai kunnan hoitoon jää-
vät läjitysalueet. Ne luokitellaan aluetyypin ja hoi-
totason mukaisesti. Hoidon tarkoituksena on yllä-
pitää ja kehittää viheralueen käyttömandollisuuk-
sia, kasvillisuuden elinvoimaa ja ominaispiirteitä. 

MÄNTY 	 KUUSI 	 KOIVU 
2000 -2500 kpl/ha 1400 2000 kpl/ha 1200 - 1600 kpllha 

Kuva 22. Läjitysalueiden metsityksissä käytetään pää-
asiassa männyn ja koivun taimia. Kuusta suositellaan 
käytettäväksi sekapuuistutuksina. Taimien istutustiheys 
vaihtelee 2500-3500 kpl/ha välillä. 
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6 HYÖTYKÄYTÖN TEHOSTAMI-
NEN 

6.1 Suunnitelmallisuuden lisääminen 
Ohjetyön aikana on syntynyt kehittämisajatuksia, 
joiden toteutusedellytyksiä tulisi tarkemmin tutkia. 
TTS- suunnittelun yhteydessä tehdään tuotanto- 
alueilla ja keskushallinnossa maa-ainesten käyt-
tösuunnitelmia. Näissä läjittäminen voisi olla yh-
tenä tarkasteltavana asiana. YyA-laki edellyttää eri 
ohjelmien vaikutusten seuraamista, joten maa-ai-
nesten oton ja läjittämisen määrien ja vaikutusten 
seuraamiseksi tulisi kehittää nykyistä toimivam-
pia menetelmiä. 

Työmaavaiheessa voidaan tehdä ohjeellisia suun-
nitelmien muutoksia, joiden vaikutuksia tilaajan on 
vaikea seurata, erityisesti jos kyseessä on koko-
naisvastuu-urakka. Jatkossa tulisikin tutkia, voi-
daanko tilannetta parantaa siten, että urakoitsijal-
ta edellytetään jätehuoltosuunnitelman tyyppinen 
työmaan materiaalien laajempi kierrätyssuunnitel-
ma osana tiehankkeen laatusuunnitelmaa. Toisaal-
ta kierrätyksen suunnittelu voi tapahtua myös 
hankkeen laatusuunnittelun tai massatasapainon 
suunnittelun yhteydessä. 

6.2 Organisaatioiden välisen yhteistyön 
kehittäminen 

Läjityspaikkojen valinta ja hankinta, ylijäämämai-
den hoitotoimenpiteet sekä vanhojen ottopaikko-
jen maisemointi voitaisiin toteuttaa nykyistä tiiviim-
mässä yhteistyössä kunnan ja tienrakentajien kes-
ken. Potentiaalisia läjitysmassoilla parannettavia 
kohteita, kuten vanhoja maa-ainesten ottopaikko-
ja tai puisto-ja viheralueita voidaan varmasti löy-
tää. Kunnat voisivat huolehtia maa-ainesten väli-
varastointialueista ns. maamassapankeista. Alu-
eita tulisi järjestää ja mitoittaa siten, että vaihtele-
van laatuisien ylijäämämassojen lajittelu sekä esi-
merkiksi kasvualustan valmistaminen niistä olisi 
mandollista. Välivarastointi voidaan järjestää mää-
räajaksi, jonka jälkeen alue maisemoidaan. Väli-
varastointialueiden toiminnan tehostamista voi-
daan edistää myös liiketoimintapenaatteella (esim. 
yksityinen yritys, kunta). 

Kuntien suunnitteluorganisaatiot voisivat suunni-
telmallisesti kartoittaa käyttökelpoisten ylijäämä- 
maiden hyödyntämismandollisuuksia erilaisissa 
hankkeissa (puistot, täyttömäet, meluvallit, käytös- 

tä poistetut maa-ainesten ottopaikat, maisemoin-
tikohteet). Ylijäämämassojen sijoitustarpeen arvi-
ointia voisi jo ennalta kytkeä nykyistä paremmin 
kuntien maankäytön suunnitteluun. Läjitysalueva-
rauksia osoitettaisiiin esimerkiksi yleiskaavassa tai 
pitkän aikavälin maa-ainessuunnitelmissa, jollai-
sia osa kunnista on jo laatinut. 

Eri tahojen välistä yhteistyötä vaikeuttaa se, että 
rakennushankkeessa vaadittavat luvat ja oikeudet 
hankitaan aina kyseiselle kohteelle, jolloin suunni-
telmat tehdään koskien vain tätä hanketta. Ongel-
mana ovat myös tiedonkulun puutteet: massatar-
peita ja tietoa ylimääräisistä massoista on vaikea 
koord inoida ja se edellyttäisi maanrakentamis-
hankkeiden seurantaorganisaatiota, jonne tiedot 
hankkeen massamääristä, tarpeista ja ylijäämis-
tä voitaisiin toimittaa. Organisaation tehtävänä olisi 
ylläpitää rekistereitä, joista rakentajat ja suunnit-
telijat voisivat saada tietoja massojenkäytöstä 
suunnittelun yhteydessä. 

6.3 Tarvittavat erityisratkaisut ja tekniset 
ohjeet 

Läjittäminen pohjaveden muodostumisalueilla si-
jaitseviin vanhoihin sorakuoppiin aiheuttaa nyky- 
menetelmillä ympäristöhaittoja. Jatkotutkimuksil-
la tulisi selvittää, voidaanko sorakkuoppien läjityk-
seen käyttää myös tiiviitä täyttämaita, jos sadeve-
det imeytettäisiin maaperään suodatinrakenteella 
varustettujen imeytyskaivojen kautta. 

Tielinjalla varsinkin jokiluiskissa saattaa olla suu-
ret määrät homogeenista, riittävän kuivaa plastis-
ta savea, joka voi soveltua tiivisterakenteiden ma-
teriaaliksi. Laboratoriokokeiden mukaan, mikäli 
savi on riittävän kuivaa ja se pystytään tiivistämään 
vähintään 90 % tiiveysasteeseen, säilyttää se tii-
veytensä myös routiessaan. Tätä materiaalia voi-
taisiin käyttää tierakennuskohteen läheisyydessä 
tehtävien tiivisterakenteiden, kuten tieluiskien ja 
kaatopaikkojen pintarakenteiden raaka-aineena. 
Asian selvittäminen vaatii jatkotutkimuksia sekä la-
boratorioissa että koerakenteissa. Tutkimusten pe-
rusteella voidaan laatia ohjeet siitä, milloin saviai-
nekset ovat mandollisesti käyttökelpoisia tiiviste-
rakenteina ja mitä tutkimuksia on tällöin syytä teh-
dä leikkausmassojen osalta. 
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