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Tiensuunnittelun laatujärjestelmä 	 5 

TARVESELVITYS, TOIMINTAOHJEET 	 11.10.94 

TAS 00 TARVESELVITYS 

YLEISTÄ 

Tarveseivitys on ensimmäinen tiekohtainen suunnitteluvaihe. Siinä hahmo-
tellaan tien nykytilan ja tavoitteiden perusteella tiejakson lyhyen ja pitkän ai-
kavälin kehittämistarpeet. Toimenpiteet vaihtoehtoineen sekä niiden sisältö, 
vaikutukset ja kustannukset selvitetään tässä vaiheessa vasta alustavasti. 
Tarveselvityksen tuloksena hahmottuu hanke, joka muotoutuu ja täsmentyy 

. seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Tarveselvitys voidaan tehdä erillisenä 
suunnitteluvaiheena tai se voi sisältyä verkkosuunnitteluun tai muuhun sel-
vitykseen. 

• 	 Tarveselvitys laaditaan siten, että sen perusteella saadaan riittävät tiedot 
käsittelyä ja päätöksentekoa, tienpidon ohjelmointia, tiedottamista sekä jat-
kosuunnittelua varten. Tarveselvityksen perusteella tehtävä hankepäätös 
on ensisijaisesti tielaitoksen sisäinen kannanotto hankkeen tarpeellisuuteen 
ja kiireellisyyteen sekä jatkosuunnitteluun. 

Ulkopuolisten tahojen osallistuminen suunnitteluun harkitaan tapauskohtai-
sesti hankkeen laajuuden ja vaikutusten merkittävyyden edellyttämällä ta-
valla. 

Tarveselvityksen laadinnassa noudatetaan näiden toimintaohjeiden lisäksi 
suunnitteluhankkeen suunnittelun ja ohjauksen toimintaohjeita. Toimintaoh-
jeiden keskinäinen suhde on kuvattu osassa "rakenne ja käyttö". Tarvesel-
vityksen sisältöä ja esittämistapaa koskevat ohjeet on esitetty julkaisussa 
"Tarveselvitys, sisältö ja esittämistapa, TIEL 2110001 -94". 

SUUNNITTELUN OSA VAIHEET JA LAADUN VARMISTUS 

Suunnittelun osavaiheet ilmenevät kuvasta 1. Näihin vaiheisiin sisältyvät ta- 
vanomaisimmat tehtävät on esitetty toimintaohjeissa ja niihin liittyvissä laa- 
dunvarmistuskorteissa. Ne ovat lähtökohtana kun toiminnansuunnittelun yh- 

• teydessä määritellään tarveselvitykseen sisältyviä tehtäviä ja laadunvarmis-
tustoimenpiteitä. Tarveselvitysten sisältö vaihtelee kuitenkin huomattavasti 
hankkeen ominaisuuksien mukaan, joten kunkin hankkeen tehtävät ja laa-
dunvarmistustoimenpiteet on tarkennettava toimin nansuunnittelun yhtey-
dessä. 

Toimintaohjeiden kohdassa tulokset on kuvattu kunkin osavaiheen keskei-
set lopputulokset. Kohdassa dokumentoitavat taustatiedot on esitetty tie-
dot, joiden perusteella em. tulosten perusteet ja oikeellisuus voidaan todeta 
tai tarkistaa. Tulokset ja niiden taustatiedot taltioidaan toimintasuunnitelman 
mukaisesti. 



Tiensuunnittelun laatujärjestelmä 

11.10.94 	 TARVESELVITYS, TOIMINTAOHJEET 

VASTUUT 

Eri osapuolten ja suunnittelijan tehtäväkohtaiset vastuut määritellään han-
kekohtaisesti toimintasuunnitelmassa. 

TAS 10 LÄHTÖTIE-
TOJEN HANKINTA 

TAS 20 TAVOITTEI-
DEN TÄYDENTÄMI-
NEN 

TAS 30 KEHITTÄMIS-
TARPEIDEN MÄÄRIT-
TÄMI N EN 

TAS 40 TOIMENPITEI-
DEN HAHMOTTAMINEN 

TAS 50 VAIKUTUSARVI-
OINNIT 

TAS 60 HANKE- 
EHDOTUS 

_______ 	 . 
TAS 70 RAPOR-
TOINTI 

TAS8OVUOROPUHELU 

Kuva 1. Tarveselvityksen prosessi 
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TARVESELVITYS, TOIMINTAOHJEET 
	

11.10.94 

TAS 10 LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA JA TÄYDENTÄMI-
NEN 

TEHTÄVÄT 

Lähtötiedot saadaan pääosin olemassa olevista selvityksistä, tiedostoista 
sekä kartta-aineistosta. Erillisiä maastotutkimuksia tarvitaan yleensä vähän. 

Lähtötietojen hankintaan ja täydentämiseen sisältyvät seuraavat tehtävät: 
- nykytilanteen tieverkko-, tiestö-, liikenne-, aluerakenne-, maankäyttö- ja 

ympäristötietojen hankinta 
- ennusteiden laadinta 

. 

	 - lähtötietojen käsittely ja analysointi suunnittelutyötä varten. 

TULOKSET 

- lähtötiedot 
- ennusteet 
- nykytilanneanalyysit 

DOKUMENTOITAVAT TAUSTATIEDOT 

- lähtötietojen aineisto 
- ennusteet ja niiden laatimisperusteet 
- nykytilanneanalyysien perusteet 

. 

. 



8 	 Tiensuunnittelun laatujärjestelmä 

11.10.94 
	

TARVESELVITYS, TOIMINTAOHJEET 

TAS 20 TAVOITTEIDEN TÄYDENTÄMINEN 

TEHTÄVÄT 

Tehtävänannossa ja toimintasuunnitelmassa esitetyt tavoitteet täydenne-
tään lähtötietojen hankinnasta saadun lisätiedon sekä muiden suunnittelu- 
osapuolien esittämien näkökohtien perusteella. 

Tavoitteiden täydentämiseen sisältyvät seuraavat tehtävät: 
- selvitykset tavoitteiden täydentämistä varten 
- tavoitteiden täydentäminen ja niistä sopiminen 
- selvitys tavoitteiden täydentämisen vaikutuksista toi mintasuunnitelmaan. 	

. 

TULOKSET 

- hankkeen tavoitteet 

DOKUMENTOITAVAT TAUSTATIEDOT 

- tehtävänannon tavoitteet 
- eri osapuolien esittämät tavoitteet 

. 



Tiensuunnittelun laatujärjestelmä 

TARVESELVITYS, TOIMINTAOHJEET 
	

11.10.94 

TAS 30 KEHITTÄMISTARPEIDEN MÄÄRITTÄMINEN 

TEHTÄVÄT 

Kehittämistarpeet sekä niiden kiireellisyys ja merkittävyys selvitetään nykyi-
sen tien olosuhteiden ja tavoitteiden perusteella. 

Kehittämistarpeiden määrittämiseen sisältyvät seuraavat tehtävät: 
- kehittämistarpeiden kriteerien määrittäminen 
- kehittämistarpeiden selvittäminen 
- kehiifämistarpeiden kiireellisyyden ja merkittävyyden arviointi 

. 

	 - yhteenvetojen tekeminen. 

TULOKSET 

- kehittämistarpeet 
- arviot kehittämistarpeiden kiireellisyydestä ja merkittävyydestä 
- yhteerivedot kehittämistarpeista 

DOKUMENTOITAVAT TAUSTATIEDOT 

- kehittämistarpeiden kriteerit 
- kehittämistarpeiden taustatiedot ja laskelmat 

. 

. 
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Tiensu un n ittelun laatujärjestelmä 

11.10.94 
	

TARVESELVITYS, TOIMINTAOHJEET 

TAS 40 TOIMENPITEIDEN HAHMOTTAMINEN 

TEHTÄVÄT 

Toimenpiteet hahmotellaan kehittämistarpeiden pohjalta sellaisella tarkkuu-
della, että niiden sisältö, kustannukset ja vaikutukset voidaan arvioida kar-
keasti. Toimenpiteiden hahmottaminen tehdään samanaikaisesti vaikutus- 
arviointien kanssa niin, että vaikutukset ohjaavat toimenpiteiden muodosta-
mista. . 

Toimenpiteiden hahmottamiseen sisältyvät seuraavat tehtävät: 
- toimenpiteiden alustava hahmottelu 
- muiden osapuolten toimenpiteiden vaikutusten selvittäminen tarvittaviin 

toimenpiteisiin 
- vaihtoehtojen karsinta 
- toimenpiteiden tarkentaminen. 

. 

TULOKSET 

- toimenpiteet vaihtoehtoineen 

DOKUMENTOITAVAT TAUSTATIEDOT 

- selvitys vaihtoehtojen muodostamisen perusteista 
- perustelut hylätyille vaihtoehdoil le 
- suunnitelmaluonnokset 

. 

. 



Tiensuunnittelun laatujärjestelmä 	 11 

TARVESELVITYS, T0MtNTAOHJEET 	 11.10.94 

TAS 50 VAIKUTUSARVIOINNIT 

TEHTÄVÄT 

Tarveselvitysvaiheessa tutkitaan toimenpiteiden keskeisiä vaikutuksia. Vai-
kutusarvioinnit ohjaavat toimenpiteiden hahmottelua ja niiden perusteella 
voidaan arvioida, kuinka hyvin toimenpide täyttää hankkeelle asetetut ta-
voitteet. 

Vaikutusten arviointiin sisältyvät seuraavat tehtävät: 
- toimenpiteiden alustavien vaikutusten hahmottaminen 
- vaikutusten tarkentaminen ja vertaaminen tavoitteisiin 
- yhteenvetojen tekeminen. 

TULOKSET 

- vaikutusarviointien yhteenvedot 
- vaikutusten vertailut tavoitteisiin 

DOKUMENTOITAVAT TAUSTATIEDOT 

- arviointien perusteet 
- arviointien tulokset ja taustatiedot 
- arviointeihin liittyvät epävarmuustekijät 

. 

. 



12 	 Tiensuunnittelun laatujärjestelmä 

11.10.94 
	

TARVESELVITYS, TOIMINTAOHJEET 

TAS 60 HANKE-EHDOTUS 

TEHTÄVÄT 

Hanke-ehdotus tehdään toimenpiteiden hahmottelun jälkeen vaikutusarvi-
ointien ja sidosryhmien kannanottojen perusteella. Hanke-ehdotus sisältää 
kannanotot tien kehittämistarpeesta ja tavasta sekä suositukset jatkosuun-
nittelulle. 

Hanke-ehdotukseen sisältyvät seuraavat tehtävät: 
- toimenpiteiden määrittely 
- toimenpiteiden kiireellisyyden määrittely 
- suositukset ja tavoitteet jatkosuunnittelua varten 

TULOKSET 

- esitykset tien kehittämistarpeesta ja -tavasta 
- esitys hankkeen kehittämispoluksi tai toimenpideohjelmaksi 
- suositukset ja tavoitteet jatkosuunnittelua varten 

DOKUMENTOITAVAT TAUSTATIEDOT 

- muiden osapuolten näkemykset 
- kiireellisyyden (kehittämispolku/toimenpideohjelma) määrittelyn perusteet 

. 



. 
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TAS 70 RAPORTOINTI 

TEHTÄVÄT 

Raportti laaditaan hankkeen käsittelyä, päätöksentekoa, tiedottamista ja oh-
jelmointia varten. Raportissa esitetään lyhyesti hankkeen tavoitteet, keskei-
set tulokset sekä taustatiedot. 

Raportin laadintaan sisältyvät seuraavat tehtävät: 
- raportin sisällön ja muiden periaatteiden tarkennukset 
- raporttiluonnoksen laatiminen 
- raportin viimeistely 
- raportin painatus/kopiointi ja jakelu 

TULOKSET 

- tarveselvitysraportti 

DOKUMENTOITAVAT TAUSTATIEDOT 

- raporttiluonnos ja kom mentit 
- raportin paino-/kopiointi-originaalit 
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Tiensu unnittelun laatujärjestelmä 

11.10.94 
	

TARVESELVITYS, TOIMINTAOHJEET 

TAS 80 VUOROPUHELU 

TEHTÄVÄT 

Tarveselvitysvaiheessa vuoropuhelu painottuu pääasiassa viranomaisten 
väliseen yhteistyöhön. Tässä vaiheessa ollaan yhteydessä eri viranomaisiin 
hankkeen laajuuden ja vaikutusten merkittävyyden edellyttämällä tavalla. 
Tiedottamisella varmistetaan lisäksi, että myös kansalaiset saavat tarviifa-
essa tietoa suunnittelusta. 

Vuoropuheluun sisältyvät seuraavat tehtävät: 
- vuoropuhelun toteutus 
- vuoropuhelun palautteen käsittely. 	

. 

TULOKSET 

- eri osapuolten lausunnot, kannanotot ja näkemykset 
- hankkeen julkisuus 

DOKUMENTOITAVAT TAUSTATIEDOT 

- tiedotteet, ja esitteet 
- lehtiartikkelit 
- vuoropuhelun palautteet 

. 

. 
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LIITE •1 
TARVESELVITYS, TOIMINTAOHJEET 	 11.10.1994 

LAADUN VARMISTUSKORTIT 

SISÄLTÖ 

TAS 10 Lähtötietojen hankinta ja täydentäminen 

TAS 20 Tavolifeiden täydentäminen 

TAS 30 Kehittämistarpeiden määrittäminen 

TAS 40 Toimenpiteiden hahmottaminen 

TAS 50 Vaikutusarvioinnit 

TAS 60 Hanke-ehdotus 

TAS 70 Raportointi 

TAS 80 Vuoropuhelu 
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TARVESELVITYS, TOIMINTAOHJEET 	 11.10.1994 

. 

. 

. 

TAS 10 LÄHTÖTIETOJEN HANKKIMINEN JA TÄYDENTÄMINEN 

LAADUN VARMISTUSKORTTI 

Vastuu- 
henkilö__________________________________________________ 

Tehtävät Tark./pvm 
___________ 

Huomautukset 

Lähtötiedot 

* lähtötietojen tarve selvitetty ja hankintatavat sovittu 

* kartta-aineisto hankittu 

* hankkeeseen liittyvät aiemmat tai siihen välillisesti 
vaikuttavat suunnitelmat hankittu 

* muita liikennemuotoja koskevat suunnitelmat hankittu 

* aikaisemmat liikennetiedot hankittu 

* liikennelaskennat ja -tutkimukset tehty 

* onnettomuustiedot hankittu 

* nykyisen tiestön tiedot hankittu 

* ympäristöön ja maisemaan liittyvä aineisto hankittu 

* maankäyttötiedot ja -suunnitelmat hankittu 

* maastoinventoinnit tehty 

* toimenpideohjelmat hankittu (TTS jne) 

Ennusteet 

* liikenne-ennusteet laadittu/hankittu 

* maankäyttöennusteet laadittu/hankittu 

Lähtötietojen käsittely ja analysointi 

* lähtötiedot käsitelty ja ryhmitelty 

* nykytilanteen analyysit tehty 

* lähtötietojen puutteet selvitetty ja puutteet täydennetty 

Hanke: 

Tilaaja: 	 Suunnittelija: 

Projektinvetäjä hyväksynyt 	 pvm 



. 

fl 

. 
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LIITE 1 

TARVESELVYS TOIMINTAOHJEET 	 11.10.1994 

TAS 20 TAVOITTEIDEN TÄYDENTÄMINEN 

LAADUN VARMISTUSKORTTI 

Vastuu-  
henkilö__________________________________________________ 

Tehtävät Tark./pvm 
___________ 

H uomautukset 

Selvitykset tavoitteiden täydentämistä varten 

* lähtötietojen vaikutus tavoitteisiin selvitetty 

* muiden suunnitteluosapuolien hankkeeseen vaikutta- 
vat tavoitteet selvitetty 

Tavoitteiden täydentäminen ja niistä sopiminen 

* tavoitteet täydennetty 

* tavoitteista sovittu (toimintasuunnitelmassa sovitulla 
tavalla) 

Selvitys tavoitteiden täydentäm isen vaikutuksista 
toimintasuunnitelmaan 

* selvitetty tavoitteiden täydentämisen vaikutukset 
hankkeen toimintasuunnitelmaan 

Hanke: 

Tilaaja: 	 Suunnittelija: 

Projektinvetäjä hyväksynyt 	 pvm 



. 

. 

Tiensuunnittelun laatujärjestelmä 
	

LIITE 1 

TARVESELVITYS TOIMINTAOHJEET 	 11.10.1994 

TAS 30 KEHITTÄMISTARPEIDEN MÄÄRITTÄMINEN 

LAADUN VARMISTUSKORTTI 

Vastuu- 
henkilö__________________________________________________ 

Tehtävät Tark./pvm Huomautukset 

Kehittäm istarpeiden kriteerien määrittäminen 

* kriteerit määritetty kehittämistarpeille 

Kehittämistarpeiden selvittäminen 

* kehittämistarpeet selvitetty nykytilanteessa 

* kehittämistarpeet arvioitu ennustetilanteeseen saakka 

Kiireellisyyden ja merkittävyyden arviointi 

* kiireellisyys ja merkittävyys arvioitu 

Yhteenvedot 

* yhteenvedot kehittämistarpeista tehty 

Hanke: 

Ti 
	

Suunnittelua: 

Projektinvetäjä hyväksynyt 	 pvm 



. 

. 
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LIITE 1 

TARVESELVITYS TOIMINTAOHJEET 	 11.10.1994 

TAS 40 TOIMENPITEIDEN HAHMOTTAMINEN 

LAADUN VARMISTUSKORTTI 

Vastuu- 
henkilö__________________________________________________ 

Tehtävät Tark./pvm 
___________ 

Huomautu kset 

Toimenpiteiden alustava hahmottelu 

* nykyiseen väylästöön perustuvat toimenpiteet 
selvitetty 

* uuteen tieratkaisuun perustuvat toimenpiteet selvitetty 

Muiden toimenpiteet 

* muiden liikennemuotojen kehittämistoimenpiteiden 
vaikutus tarvittaviin toimenpiteisiin selvitetty 

* maankäytön toimenpiteiden vaikutus tarvittaviin toi- 
menpiteisiin selvitetty 

Vaihtoehtojen karsinta 

* epäoleelliset vaihtoehdot karsittu ja karsimisperusteet 
kirjattu 

* kaikkien merkittävien vaihtoehtojen mukanaolo var- 
mistettu 

Toimenpiteiden tarkentaminen 

* toimenpiteet tarkennettu ja niiden toteuttamiskelpoi- 
suus arvioitu 

* sidosryhmien kannanotot toimenpiteisiin hankittu ja 
otettu huomioon 

Hanke: 

Tilaaja: 	 Suunnittelija: 

Projektinvetäjä hyväksynyt 	 pvm 



. 

. 

. 
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TARVESELVITYS TOIMINTAOHJEET 
	

1110. 1994 

TAS 50 VAIKUTUSARVIOINNIT 

LAADUN VARMISTUSKORTTI 

Vastuu- 
henkilö____________________________________________ 

Tehtävät Tark./pvm 
______________ 

Huomautukset 
______________________________ 

Toimenpiteiden alustavien vaikutusten 
hahmottaminen 

* toimenpiteiden vaikutuksia selvitetty alustavas- 
ti ja keskeiset vaikutukset on hahmotettu 

* perusteet vaihtoehtojen karsinnalle varmistettu 

Vaikutusten tarkentaminen ja vertaaminen 
tavoitteisiin (keskeiset vaikutukset) 

* liikenne 

* maankäyttö- ja ympäristö 

* taloudelliset vaikutukset 

* toimenpiteiden kustannukset arvioitu 

Yhteenvetojen tekeminen 

* yhteenvedot tehty 

* vaikutusarviointien epävarmuustekijät selvitetty 

Hanke: 

Tilaaja: 	 Suunnittel 

Projektinvetäjä hyväksynyt 	 pvm 



. 

. 

. 
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LIITE 1 

TARVESELVITYS TOIMINTAOHJEET 
	

11.10.1994 

TAS 60 HANKE-EHDOTUS 

LAADUN VARMISTUSKORTTI 

Vastuu- 
henkilö_____________________________________________ 

Tehtävät Tark./pvm 
____________________ 

H uomautu kset 
_________________________ 

Toimenpiteiden määrittely 

* toimenpiteet vaihtoehtoineen määritelty 

* perustelut toimenpiteille ja eri vaihtoehdoille kir- 
jattu 

Kiireellisyys 

* toteuttamisohjelma tai kehittämispolku laadittu 

Suositukset ja tavoitteet jatkosuun n ittelulle 

suositukset hankkeen jatkosuunnittelusta 
laadittu (seuraava suunnitteluvaihe/-vaiheet 

* YVA-menettely 

* muut jatkosuunnittelussa huomioon otettavat 
seikat selvitetty (ristiriidat eri osapuolten välillä, 
maankäytön suunnittelun tarve, muun suunnit- 
telun tai selvitysten tarve) 

* tavoitteet 

Hanke: 

Suu 

Projektinvetäjä hyväksynyt 	 pvm 



. 

. 

. 

. 

Tiensuunnittelun laatujärjestelmä 
	

LIITE 1 

TARVESELVITYS TOIMINTAOHJEET 
	

11.10.1994 

TAS 70 RAPORTOINTI 

LAADUN VARMISTUSKORTTI 

Vastuu- 
henkilö________________________________________________________ 

Tehtävät Tark./pvm 
_____________ 

Huomautukset 

Raportin sisältö ja periaatteet 

* raportin sisällön periaatteet tarkennettu 

* raportin kopiointi- tai painatustapa sovittu 

Raporttiluonnos 

* raporttiluonnos laadittu 

* hankeryhmän ja sidosryhmien kannanotot raporttiluon- 
nokseen hankittu 

Raportin viimeistely 

* raportti viimeistelty saadun palautteen pohjalta 

* raportti oikoluettu ja tarkistettu 

Raportin painatus/kopiointi ja jakelu 

* painatuksesta/kopioinnista ja määrästä sovittu 

* painatus/kopiointi hoidettu ja lopputulos tarkistettu 

* raportti toimitettu tilaajalle 

* raportin muu jakelu hoidettu 

Hanke: 

Tilaaja: 	 Suunnittelija: 

Projektinvetäjä hyväksynyt 	 pvm 



. 

. 

. 
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LIITE 1 

TARVESELVITYS TOIMINTAOHJEET 	 11.10.1994 

TAS 80 VUOROPUHELU 

LAADUN VARMISTUSKORTTI 

Vastuu- 
henkilö_________________________________________________ 

Tehtävät Tark./pvm H uomautukset 

Vuoropuhelun toteutus 

* sidosryhmät on selvitetty 

* tiedotteet laadittu 

* esittelyt pidetty 

Vuoropuhelun palautteen käsittely 

* palaute käsitelty suunnittelutyötä varten 

Hanke: 

Ii 
	

Suunnittel 

Projektinvetäjä hyväksynyt 	 pvm 
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VIITELUETTELO 

SUUNNITTELUPROSESSI 

Ohjeet 

• Tarveselvitys, sisältö ja esittämistapa, Tiensuunnittelun ohjaus, TIEL 
2110001 1994 

• Tielait, lakikokoelma 1990, Suomen säädöskokoelma nro 97/1990 

Lisäviitteet 

• Teiden esisuunnitelmat selkeiksi, neuvoja ja virikkeitä raporttien 
laatijoille, TIEL 1000003 1991 

• Tielaitos ja ympäristö, tielaitoksen ympäristöpolitiikka 1992, TIEL 
1000011 ISBN 951-47-6061-1 

• Tielaitoksen julkaisuohjeet, TIEL 2301526, 1991 

• Tielaitos, Graafinen ohjeisto, 1990 

GEOTEKNINEN SUUNNITTELU 

Ohjeet 

• Tiegeotekniikan yleiset mitoitusperusteet, Tielaitos, geotekniikan in-
• 	 formaatiojulkaisuja, TIEL 3200150, 1993 

• Pohjanvahvistusmenetelmien valinta, TIEL 3200149, 1993 

TIE-JA LIIKENNESUUNNITTELU 

Ohjeet 

• Teiden suunnitteluohjeet, kansiot A, B. C. D. TVH 722300, 722301, 
722308, 722309 

• Taajamien keskustateiden kehittäminen, TIEL 2110006. 1993 Tien- 
suunnittelun ohjaus. TIEL 3200095, 1993, 3200102, 1993 

• Pääväylät kaupunkialueilla, yleiset suunnittel uperiaatteet, TI EL 
2130011, 1993 
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Lisävi itteet 

• Pääväylät kaupunkialueilla, TIEH 3200051, 1992, 3200052, 1991, 
3200053, 1991, 3200054 

• Liikenneja väylät 1, RIL 165-1, 1988 

• Liikenneja väylät II, RIL 165-2, 1988 

• 	
. Tien suuntauksen suunnittelu, TIEL 3200083, Tielaitoksen selvityksiä 

28/1992 

YMPÄRISTÖN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 

Ohjeet 

• Tie ja ympäristö, yleisohje tiehankkeiden suunnittelulle, TIEL 2150001, 
Tielaitos, Helsinki 1991 

• Ympäristötiedot ja tietolähteet tiensuunnittelussa, TIEL 2150002, TIEL, 
Helsinki, 1991 

• Yleiset tiet kaava-alueilla, Kaavojen vaikutus tienpitoon, kaavoitus 
yleisten teiden kannalta, yhteistyö, TILL 2120003, 1991 

• Tiehallitus, kehittämiskeskus: Vähemmän melua, opas tiensuunnitteli- 
joille; Tielaitoksen ohjeita 1991, TIEL 2150005 ISBN 951-47-4977-4 

• Tiehallitus, kehittämiskeskus: Tieliikenteen tärinä; Tielaitoksen ohjeita 
1991, TIEL 2140006 ISBN 951-47-5007-4 

S . Valtioneuvoston päätös melutasojen 	ohjearvoista. 	Suomen 
säädöskokoelma N:o 993/92 

Valtioneuvoston päätös ilman laatua koskevista ohjeista. Suomen 
säädöskokoelma N:o 537/82 

• Tiehallitus, kehittämiskeskus: Tieliikenteen pakokaasupäästöt, pe-
rustietoja, laskentamenetelmät; Tielaitoksen ohjeita 1990, TIEL 
703611 ISBN 951-47-2739-4 

Lisävi itteet 

• Pääväylät kaupunkialueella, pääväylä ja ympäristö. Tielaitoksen 
selvityksiä 60/1991, TIEH 3200055 

• Seurannan sisällyttäminen tiehankkeisiin - luonnonolot. Tielaitoksen 
selvityksiä 44/1992. TIEL 3200097. Tielaitos, Helsinki 1992 
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• Maankäyttö ja liikenne -esiselvitys; Tielaitoksen selvityksiä 24/1992, 
TIEL 3200079 

• Tiehallitus, kehittämiskeskus: Sosioekonomiset vaikutusselvitykset, 
väliraportti; Tielaitoksen selvityksiä 1992 

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

. 	
Ohjeet 

• Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 10.6.1994, Suomen 
säädöskokoelma n:o 468/1994 

• Ympäristövaikutusten arviointimenettely tiehankkeiden suunnittelussa. 
TIEL 2150007. Tielaitos, Helsinki 1992 

Lisävi itteet 

• Ympäristövaikutusten arviointimenettely paikallisissa tiehankkeissa. 
Tielaitoksen selvityksiä 10/1993. TIEL 3200137. Tielaitos, Helsinki 
1993 

• Yleissopimus hankkeiden valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutus-
ten arvioinnissa. Ympäristöministeriö, 18.9.1991 

. 



. 

. 

. 
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