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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 	 Ympäristöselvitysten määrittely, liite suunnitteluharikkeen tehtävänantoon, sivu 2(2) 
Hankkeen nimi, suunnitelmataso Sosiaa- 

liset 
Yhdyskunnan kehitys, Luonnon- Ympäris- 

vaiku- 
maa nkäyttö, maisema ja Luonto varojen tön kuormi- 

tukset 
kulttuuriperintö käyttö tustekijät 

Tehtävänannon laatija, päiväys - ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
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vaikutusten merkittävyydestä ja siitä, miten vaikutuksia hankkeessa c 0 0 E CD CD 

voidaan arvioida. Mikäli vaikutukselle ei voida määritellä >' 0) - :(V 

tärkeysluokkaa, mutta se on työssä otettava huomioon, sen C 
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Vaikutusten_merkittävyys_(tasot_1-3) _______ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Vaikutusten_alueellinen_rajaus_(1-3) _______ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Vaikutusten_arviointitapa _______ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
-_suunnittelija_arvioi ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

-_erikoisasiantuntija_arvioi_(alikonsultti) _________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

- arvioidaan_kaavoituksen_yhteydessä ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

-_tilaajan_tai_sidosryhmien_tekemä_erillisselvitys ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

- katselmus_/_maastokäynti_/asiantuntijalausunto _________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

- arvioidaan hankeryhmän kokouksissa 
-_haastattelut_/_kyselyt _________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

- muu, mikä 
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Vaikutusten merkittävyys (tasot 1-3) 
1.Vähäinen tai epätodennäköinen vaikutus (yleensä riittää lähtötietotaso 1.) 
2. Tavanomainen vaikutus (edellyttää yleensä lähtötietotasoa 2.) 
3. Merkittävä vaikutus (edellyttää yleensä lähtötietotasoa 3.) 

Vaikutusten alueellinen rajaus 
1.Sama kuin suunnittelualue 
2. Vaikutusalue esitetty karttaliitteessä tai kuvattu tehtävänannossa 
3. Vaikutusalueen rajaus selvitetään suunnittelutyössä 

Tilaajan suosittelema opaskortti-sarja 
ympäristävaikutusten selvittämisessä (YVS) 

Tiensuunnitteluhankkeen YVS 
Rakenteen parantamishankkeen YVS 
Siltahankkeen YVS 

1 Maa-ainesten oton YVS 
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TAVOITTEET JA LÄHTÖTIEDOT 	 Ympäristöselvitysten määrittely, liite suunnitteluhankkeen tehtävänantoon, sivu 1(2) 
Hankkeen nimi, suunnitelmataso, päiväys Sosiaa- 

Yhdyskunnan kehitys, Luonnon- Ympäristön 
set 

maankäyttö, maisema ja Luonto varojen kuormi- 
vai ku- 

kulttuuriperintö käyttö tustekijät 
tukset 

Tehtävänannon laatija, päiväys 
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Tämä lista toimii tilaajan tarkistuslistana, johon merkitään rasti (X) 
niihin kohtiin, missä tilaajalla tai sidosryhmillä on erityisiä, 
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tehtävänannossa tarkennettuja vaatimuksia. Mikäli halutaan konsultin >' - 5 
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määrittämisen tarkkuus merkitään numerolla. • 
CD CD Q E ° 

« Q ___ > = iii E 

Tiehallinnolla erityisiä tavoitteita 

Sidosryhmillä erityisiä tavoitteita 

- alueelliset ympäristökeskukset ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

- kaupungit, kunnat ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

- maakuntien liitot ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

- museovirasto, maakuntamuseot ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

- asukkaat, kiinteistönomistajat ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

- sosiaali- ja terveysviranomaiset ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
-muut ____ ____ ____ 

Lähtötietojen määritys (tarkkuustasot 1-3) _______ 	____ _____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Muuta hankkeessa huomioitavaa: 

Lähtötietojen määrittämisen tarkkuustasot: 
1.Aiemmin tehdyt perus- ja vaikutusselvitykset ja viranomaisten hallussa oleva tieto (lausunnot, aloitteet) sekä vuorovaikutuksessa esifle tulevat asiat 
2. Kohdassa 1 esitettyjen asioiden lisäksi maastotarkastelut tms. selvitykset asiantuntijaviranomaisten kanssa 
3. Kohdissa 1-2 esitettyjen asioiden lisäksi tehdään erillisselvityksiä, käytetään erikoisasiantuntijaa, lausuntopyynnöt asiantuntijoilta tai viranomaisilta 
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Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

1. 3. 1999 

Tiensuunnitteluhankkeen 	YVS 

I Sosiaaliset vaikutukset 
IHMISET JA YHTEISÖT 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Asuminen (asumismuodot, väestörakenne: lapset - vanhukset - liikuntarajoitteiset, asumismu- 

kavuus, asuinympäristön turvallisuus) 
2. Liikkuminen (päivittäiset kulkutarpeet, kulkumuodot: joukkoliikenne - tavaraliikenne - henkilö- 

autoliikenne - kevyt liikenne - maatalousliikenne - vesiliikenne, pysäköinti, matkojen turvalli- 
suus) 

3. Elinolot ja viihtyvyys (palvelut ja työpaikat, sosiaaliset suhteet, vapaa-ajanvietto, virkistysalueet 
ja luontoyhteys, maisema/kaupunkikuva, paikallinen identiteetti) 

4. Elinkeinot (palveluala, teollisuus, maa- ja metsätalous) 

Taajamassa kuvataan lisäksi: Haja-asutusalueella kuvataan lisäksi: 
5. Terveys (ilman laatu, turvattomuuden ja uh- 5. Terveys (juomaveden laatu, viljelytuotteiden 

kien kokeminen, melu, stressitekijät, liiken- puhtaus, melu, stressitekijät, liikenneturmat) 
ne-, liukastumis- ym. turmat) 

Suunnitelman ympäristövaikutukset 
1. Miten asukkaiden päivittäiset kulkuyhteydet muuttuvat (sujuvuus, turvallisuus, reitit, kulkumuo- 

tojakautuma, liittymät, lasten, ikääntyneiden ja vammaisten kulkeminen)? 
2. Vaikuttaako suunnitelma ihmisten terveyteen? 
3. Muuttuvatko virkistysmandollisuudet, -reitit ja yhteydet virkistysalueille? 
4. Muuttuvatko vesiliikenteen, ulton tai kalastuksen edellytykset? 
5. Miten hankkeen toteuttaminen vaikuttaa asumiseen, elinoloihin ja viihtyvyyteen? 
6. Aiheutuuko ihmisille/yhteisöille rakennusaikaisia vaikutuksia, pölyhaittoja, kiertoteitä, törmää, melua tms.? 
7. Vaikuttaako hanke alueelliseen sosiaaliseen tasa-arvoon? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Voidaanko kulkuyhteyksiä parantaa liittymäjärjestelyin, lisäämällä suojateitä, rakentamalla ali- 

kulkuja tai uusia yksityistieyhteyksiä? 
2. Voidaanko viihtyisyyttä parantaa linjausta muuttamalla, istutuksin, suojarakentein, valaistuksel- 

la tms. toimin? 
3. Voidaanko palveluiden toimintaedellytyksiä turvata em toimin tai liittymäjärjestelyin? 

4. Varaudutaanko mandollisiin haittakorvauksiin? 

Lisätietoja 
O Jyri Jusln: Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) 
O Tiehankkeiden hyvinvointivaikutusten arviointi, Tielaitoksen selvityksiä 8/90, TIEL 703618 
O Tiehankkeiden sosioekonomisten vaikutusten arviointi, Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 3/96, TIEL40001 31 
0 Tiehankkeen vuoropuhelun suunnittelu ja arviointi, Tietoa tiensuunnitteluun nro 411998, Tie- ja liikenne- 

tekniikka 
O Tien suunnittelun ja rakentamisen vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin, Tielaitoksen ohje (ilmestyy 1999) 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

1.3.1999 

Tiensuunnitteluhankeen 	YVS 

2  Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.1 ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENNE 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Mikä on vahvistettujen seutu-, yleis- ja detaljikaavojen tilanne? 
2. Onko laadittavana tai tulossa uusia kaavoja tai kaavamuutoksia? 
3. Onko muita maankäyttöä koskevia suunnitelmia/päätöksiä? 

4. Onko maankäytön muutospaineita, mikä on niiden suhde nykyiseen tieverkkoon? 
5. Onko kaavoituksen yhteydessä tehty ympäristövaikutusselvityksiä? 

Taajamassa kuvataan lisäksi: Haja-asutusalueella kuvataan lisäksi: 
6. Missä ovat taajaman kasvusuunnat? 6. 	Millainen on nykyinen yhdyskuntarakenne ja 

7. Miten kaavat ovat toteutuneet? mikä on ollut sen kehityskulku (maa-/metsä- 
8. Mikä on ollut taajamarakenteen kehityskulku talous, asuminen, palvelut, virkistys, teolli- 

(rakentamisvauhti, keskustan painopisteen siirtymi- suus, yhteysverkko)? 
nen, jne.)? 7. 	Maanomistusolot (yksityinen - julkinen omistus) 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma kaavojen mukaisen yhdyskuntarakenteen kehittymiseen? 
2. Vaikuttaako suunnitelma nykyisten palveluiden toimintaedellytyksiin (saavutettavuus ja tonttiliit- 

tymät, havaittavuus, pysäköinti, huoltoyhteydet, asiakaspohja)? 
3. Aiheuttaako suunnitelma muutoksia vahvistettuihin kaavoihin tai maankäytön muutospaineita? 

Taajamassa lisäksi: Haja-asutusalueella lisäksi: 
4. Pysyykö suunniteltu tie kaavan mukaisella 4. 	Millainen vaikutus suunnitelmalla on nykyi- 

liikennealueella? seen yhdyskuntarakenteeseen ja sen kehi- 
5. Sopiiko suunnitelma yhteen kaavan kevyen liikenteen tykseen (eri maankäyttömuodot ja niiden vä- 

yhteyksien ja puistoyhteyksien kanssa? llnen suhde)? 
6. Onko suunnitelma ja kaava yhteensopiva liittymien, 5. 	Mikä on tien alle jäävän maan pinta-ala ja 

näkemäalueiden, istutus- ja suojaviheralueiden ja maankäyttömuoto? 
melu- ja pysäköintimääräysten osalta? 

7. Miten nopeasti maankäytön muutosten ennakoidaan 6. 	Vaikuttaako hanke keskustaajaman ja haja- 
tapahtuvan? asutusalueen väliseen suhteeseen/yhteyteen? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko vahvistettuja kaavoja muutettava tai uusia kaavoja laadittava? 
2. Voidaanko hankkeen yhteydessä eheyttää yhdyskuntarakennetta (linjauksen valinta, eritasoyh- 

teyksien toteuttaminen, tilusjärjestelyt tai uusjako, jne.)? 

3. Milloin mandolliset kaavamuutokset on tehtävä? 

Lisätietoja 
0 Yleiset tiet kaava-alueilla, Liikenne- ja tieverkko 1992, TIEL 2120003 
O Taajaman keskustateiden kehittäminen, Tiensuunnittelun ohjaus 1995, TIEL 2110006 
0 Väylien ja maankäytön suunnittelun vuorovaikutus, Tielaitoksen selvityksiä 49/95, TIEL 3200326 
0 Liikenne-ja maankäyttö, Tielaitoksen selvityksiä 20/97, TIEL 3200467 
0 Selvitys lin osayleiskaavoituksen ja vt;n 4 yleissuunnittelun yhteensovittamisesta, Tiefaitoksen selvityksiä 

27/97, TIEL 3200474 
0 Haja-asutusalueen vetovoimatekijät ja asukkaiden liikkumiskäyttäytyminen, Tielaitoksen selvityksiä 

24/97, TIEL 3200471 
0 Tien uudelleenrakentamisen vaikutukset kylien elinvoimaan, Tielaitoksen selvityksiä 28/96, TIEL 3200396 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympänstövaikutusten selvittäminen 
OPAS KORTIT 
	

1. 3. 1999 

Tiensuunnitteluhankkeen 	YVS 

2  Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.2 RAKENNUSKANTA 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko suojeltuja tai suojeltaviksi aiottuja rakennuksia, rakenteita, rakennusryhmiä? 
2. Onko rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia? 
3. Onko paikallisesti arvokkaita rakennuksia? 
4. Onko suunnittelualueella voimassa myönnettyjä rakennuslupia? 

5. Onko maamerkin tapaisia rakennuksia tai rakennelmia, muistomerkkejä tms.? 
6. Minkälainen on nykyinen rakennuskanta (rakennustyypit, käyttötarkoitus, ikä, kunto) 
7. Onko nykyisen tien tasaus, kuivatus, poikkileikkaus tai muu ominaisuus sellainen, että se voisi johtaa rakennusten 

vaunoitumiseen tai haitata niiden käyttöä? 
8. Mikä on rakennusten perustamistapa? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma suojeltuihin tai muuten arvokkaisiin rakennuksiin, rakenteisiin tai ra- 

kennusryhmiin tai näiden lähiympäristöön? 
2. Joudutaanko rakennuksia purkamaan (purettavista rakennuksista valokuva)? 
3. Aiheutuuko hankkeesta vaaraa rakennuksille tai rakenteille tärinän, pohjaveden alenemisen, 

kaivantojen, täyttöjen, räjäytystöiden, paalutusten, eroosion, istutusten, tien kunnossapidon tai 
muun syyn vuoksi? 

4. Vaikuttaako suunnitelma alueelle myönnettyjen rakennuslupien mukaisiin hankkeisiin? 

5. Vaikeutuuko rakennusten käyttö? 
6. Asettavatko rakennukset erityisvaatimuksia tieympäristön muotoilulle ja materiaaleille? 
7. Jos rakennukseen on tehtävä muutostöitä (oven siirto tms.) niin muuttuuko rakennuksen julkisivukuva oleellisesti? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Vaatiiko tien linjaus, korkeusasema, kuivatus, poikkileikkaus tai muu sopeuttamista rakennus- 

ten suhteen? 
2. Onko rakennuksia suojattava perustus- kosteus- tai muiden vaurioiden varalta? 

3. Onko tehtävä rakennusten kuntoselvitys tai vaurioinventointi? 
4.  Tarvitaanko rakennuksiin kohdistuville muutostöille rakennuslupa? 
5. Purettavien rakennusten lunastushinnan arviointi. 

Lisätietoja 
O Tienpito arvoympäristössä, Tietoa tiensuunnitteluun nro 29 1997, Tie- ja liikennetekniikka 
O Taajamien keskusteiden suunnittelu, Tiensuunnittelun ohjaus 1995, TIEL 2110007 
O Taajamateiden suunnittelun kehittäminen; Tietoa tiensuunnitteluun nro 36 1998, Tie-ja liikennetekniikka 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

1.3.1999 

Tiensuunnitteluhankkeen 	YVS 

2  Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.3 KULTTUURIPERINTÖ 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko alueella muinaisjäännöksiä? 
2. Onko alueella kulttuuriympäristöjä, museoteitä tai —siltoja, arvokkaita kiviaitoja, muistomerkke- 

jä, hautausmaita, vanhoja taistelu- ja puolustuspaikkoja tms.? 
3. Onko muinaisjäännökset tutkittu ja voidaanko ne vapauttaa rauhoituksesta hankkeen toteut- 

tamiseksi? 

4. Onko kohteita tai rakennuksia, joille on odotettavissa suojelumääräyksiä tai kulttuuriarvoa? 
5. Onko alue sellainen, että siellä voi olla muinaisjäännöksiä, jotka eivät vielä ole tiedossa? 
6. Onko alueella hyviä tiettyä ikäkautta edustavia taajamarakenne- tai kyläkokonaisuuksia (esim. 50-luvulla tai 60- 

luvulla rakennettuja ympäristöjä, vanhoja pihapiirejä tms.)? 
7. Onko suunnitelmia nykyisten kulttuurikohteiden kunnostamiseksi? 
8. Sisältyykö hankkeeseen nykyistä siltaa ja onko sillä merkitystä kulttuuriperinnön kannalta? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma muinaisjäännöksiin tai kulttuuriympäristöihin tai -kohteisiin? 
2. Vaikuttaako suunnitelman toteutuminen välillisesti kulttuuriympäristöön? 
3. Onko muinaisjäännöksiä tutkittava lisäkaivauksin? 

4. Voidaanko kulttuuriarvoja ja -kohteita hyödyntää luontevasti tieympäristön osana esimerkiksi linjaamalla tie niiden 
kohdalla pienipiirteisesti ajonopeuden alentamiseksi? 

5. Vaikuttaako suunnitelma suunniteltuihin kunnostettaviin kulttuurikohteisiin? 
6. Vaikuttaako suunnitelma nykyiseen siltaan? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Miten tie saadaan mukautettua osaksi kulttuuri- tai perinnemaisemaa? 
2. Kuinka kaukaa muinaisjäännäkset tai kohteet tulisi ohittaa? 
3. Onko muinaisjäännökset tutkittava kaivauksin ennen niiden poistamista? 
4. Voidaanko muutosvaikutusta lieventää muuttamalla ratkaisuja tai muotoilua? 

5. Mitä erityisratkaisuja on käytettävä (pintamateriaalit, rakenteet, nopeusrajoitus, jne.)? 
6. Miten asiaa seurataan tai valvotaan? 
7. Mitä erityisohjeita tai laatuvaatimuksia rakentamistyölle tulisi määritellä? 

Lisätietoja 
Tien sovittaminen maisemaan; Ohje tiensuunnittelijoille, Tiensuunnittelun ohjaus 1995, TIEL 2110009 

O Tienpito arvoympänstössä, Tietoa tiensuunnitteluun nro 29 1997, Tie-ja liikennetekniikka 
o Menneisyyden jäljet maisemassa, Museovirasto/Arkeologian osasto 1996 
O Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät ku Ittuurihistorialliset ympäristöt, Museoviras- 

to 1993, 2. painos 1998 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

1.31999 

Tiensuunnitteluhankkeen 	YVS 

2  Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.4 MAISEMA, TAAJAMAKUVA 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko kohde suojeltua taajamarakennetta tai kulttuuriympäristöä (arvotaajama)? 
2. Onko kohteessa luonnonsuojelulailla suojeltuja avointa maisemaa hallitsevia suuria yksittäisiä 

puita tai puuryhmiä? 
3. Onko kohde valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta tai ns. kansallismaisemaa? 
4. Onko kohde alueellisesti tai paikallisesti arvokasta maisema-aluetta tai kulttuurimaisemaa? 
5. Onko alueella hakamaita tai perinnemaisema-alueita? 
6. Miten tie näkyy maisema- tai taajamakuvassa? 
7. Onko tärkeitä näkymiä tai avoimia tai suljettuja tietiloja? 
8. Onko tie jaettavissa eri luonteisiin jaksoihin? 
9. Onko maamerkkejä, maiseman tai taajamakuvan muutoskohtia ja reunavyöhykkeitä tai nykyisiä siltoja? 

Taajamassa lisäksi: Haja-asutusalueella lisäksi: 
10. Mitkä ovat taajamakuvan peruselementit ja erityispiir- 10. Mitkä ovat maisemarakenteen peruselementit ja eri- 

teet, entä taajamakuvan historiallinen kerroksellisuus? tyispiirteet? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma suojeltuihin tai muuten tärkeisiin kohteisiin? 
2. Vaikuttaako suunnitelma maiseman tai taajamakuvan kulttuuri- tai rakennushistorialliseen 

luonteeseen? 
3. Vaikuttaako suunnitelma maiseman tai taajamakuvan peruselementteihin tai erityispiirteisiin? 
4. Muuttuuko maisemakuva tieltä katsottuna tai tien näkyminen maisemasta katsottuna? 
5. Vaikuttaako suunnitelma näkymiin tai tietilan muodostumiseen? 
6. Syrityykö uusia näkymiä (uudelta tieltä tai eritasoliittymästä tms.)? 
7. Vaikuttaako uusi silta maisemaan? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Vaatiiko tien linjauksen tai tasauksen sovittaminen maisema/taajamakuvaan erityisratkaisuja? 
2. Täytyykö istutuksia käyttää tai olla käyttämättä tietyissä paikoissa? 
3. Voiko tien maastoon sopeutumista parantaa madaltamalla ojia ja/tai loiventamalla luiskaa? 
4. Vaatiiko sillan sopeuttaminen maisemaan/taajamakuvaan erityisratkaisuja tai tietyn siltatyypin käyttöä? 

Taajamassa lisäksi: Haja-asutusalueella lisäksi: 
5. Voiko lisärakentamista sallimalla tai ohjaamalla 5. 	Millä toimenpiteillä maiseman umpeenkasvua voidaan 

eheyttää taajamakuvaa? ehkäistä? 
6. Edellyttääkö maisema/taajamakuva erityisiä rakentei- 

ta, kalusteita tai pintamateriaaleja? 

Lisätietoja 
0 Maaston ja kallion muotoilu, maisemaohje; Ohje tiensuunnittelijoille, Tiens. ohjaus 1998, TIEL 2110013 
0 Pääväylät kaupunkialueella-kaupu nkikuvalliset lähtökohdat, Tielaitoksen selvityksiä 64/95, TI EL 3200339 
O Tien sovittaminen maisemaan; Ohje tiensuunnittelijoille, Tiensuunnittelun ohjaus 1995, TIEL 2110009 
0 Tien sovittaminen maisemaan, Tielaitoksen selvityksiä 11/95, TIEL 3200289 
0 Yleisten teiden ympäristön tila - maisema, Tielaitoksen selvityksiä 4 1/96, TIEL 3200409 
0 Tiepiirikohtaiset maisemaselvitykset 
0 Tienpito arvoympäristössä, Tietoa tiensuunnitteluun nro 29 1997, Tie- ja liikennetekniikka 
0 Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristötl Museoviras- 

to, Ympäristöministeriö 
0 Valtioneuvoston päätös 5.1.1995, Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

1.3.1999 

Tiensuunnitteluhankkeen 	YVS 

3  Luonto 
.1 MAA- JA KALLIOPERÄ 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Minkälainen on alueen topografia? 
2. Millaiset on alueen maaperäolot? 
3. Millainen on maaperän rakennettavuus (pehmeiköt, routivuus, kallion laatu)? 
4. Onko alueella luonnontilaisia hiekkarantoja tai puuttomia tai luontaisesti vähäpuustoisia hiekkadyynejä? 
5. Onko alueella harjumuodostelmia tai muita erityisiä geologisia esiintymiä? 
6. Onko alueen maaperä erityisen hapanta tai muuten ympäristölle haitallista läjitettynä? 
7. Onko alueella joskus ollut toimintaa, joka olisi saastuttanut maaperää? 
8. Esiintyykö alueella tulvia ja mitkä ovat tulvakorkeudet? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma suojeltuihin tai muuten arvokkaisiin geologisiin muodostelmiin? 
2. Vaikuttaako kallionlouhinta ympäröiviin rakennuksiin ja rakenteisiin? 
3. Miten maan kaivaminen tai pengertäminen vaikuttaa ympäristöön? 
4. Vaikuttaako kaivumaiden läjittäminen ympäristöön? 
5. Vaikuttaako suunnitelma saastuneisiin maihin? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko lähirakennuksissa tehtävä kuntokatselmus louhintatöiden tai mandollisen pohjaveden 

alenemisriskin vuoksi? 
2. Onko varattava läjitysalueet ja suunniteltava niiden erityistoimenpiteet happamia tai muuten 

epäpuhtaita maita varten? 
3. Onko saastuneiden maiden alueiden käsittely suunniteltava yhdessä muiden tahojen kanssa? 
4. Miten pohjanvahvistukset tai routasuojaukset liittyvät ympäröiviin rakenteisiin (pihat, putkistot, 

kaapelit, jne.)? 
5. Onko erikoisrakenteet (routakiilat, painumakiilat) ulotettava toriteille tai sivukaduille? 

Lisätietoja 
O Maaston ja kallion muotoilu, maisemaohje; Ohje tiensuunnittelijoille, Tiensuunnittelun ohjaus 1998, 

TIEL 2110013 
O Läjitysalueen suunnittelu, Maisemaohje, Tielaitos 1999 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

131999 

Tiensuunnitteluhankkeen 	YVS 

3  Luonto 
.2 VEDET 

Suunniftelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko alueella vedenottamoita tai niiden suoja-alueita? 
2. Onko alueella tai sen läheisyydessä muita pohjavesialueita? 
3. Onko alueella kaivoja tai esiintyykö paineellista pohjavettä? 
4. Onko alueella vesilaissa suojeltuja pienvesien luontotyyppejä 

- 	 alle 10 ha suuruiset fladat tai kluuvujärvet 
- 	 alle 1 ha suuruiset lammet ja järvet Lapin läänin ulkopuolella 
- 	 luonnontilaiset uomat Lapin läänin ulkopuolella 
- 	 luonnontilaiset lähteet 

5. Millaiset ovat alueen pohjavesiolosuhteet? 
6. Minkälainen on alueen vesistö (vesistön tyyppi ja käyttö, vedenkorkeudet, mandolliset padot, veden laatu, mihin 

virtaa, valuma-alueet, vedenjakajat)? 
7. Onko alueella kosteikkoja? 
8. Mikä on pohjavedensyvyys ja laatu sekä pohjavedenpinnan yläpuolisen maakerroksen vedenläpäisevyys? 

Taajamassa lisäksi: Haja-asutusalueella lisäksi: 
9. Onko alueella sadevesiviemäröinti tai salaojitus? 9. 	Käytetäänkö tien kunnossapidossa suolausta? 
10. Onko alueen ojat, purotja vesipainanteet hyödynnetty 10. Kulkeeko alueella vaarallisten aineiden kuljetuksia? 

ja voisiko niitä suunnittelussa hyödyntää paremmin? 
11. Minne sadevedet johdetaan ja onko niitä käsitelty 

ennen purkamista vesistöön? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Kulkeeko tie vedenottamon suoja-alueella tai muulla pohjavesialueella? 
2. Vaikuttaako hanke pohjaveden laatuun (suolaus, vaaralliset aineet)? 
3. Vaikuttaako hanke pohjaveden korkeuteen tai aiheutuuko paineellisen pohjaveden purkautu- 

misriski? 
4. Vaikuttaako hanke suojeltuihin pienvesiin? 
5. Vaikuttaako hanke muihin vesistöihin tai kosteikkoihin? 
6. Vaikuttaako tien pintavesien purkaminen vesistöön kyseisen vesistön veden laatuun haitallisesti? 
7. Aiheuttaako pohjaveden rautapitoisuus tms. ominaisuudet salaojien tukkeutumisriskin? 
8. Aiheuttako tie- tai sittarakenne padotusta vesistöön? 

Toimenpiteet 
1. Voidaanko hanke siirtää pois pohjavesialueelta? 
2. Onko vedenottamoita tai pohjavesialueita suojattava rakenteellisesti tiesuolausta tai muita 

päästöjä vastaan? 
3. Onko sadevesiviemäröinti uusittava tai sitä muutettava? 
4. Onko pohjaveden aleneminen estettävä esim. kaukalorakennetta käyttämällä? 
5. Onko kuivatusjärjestelyissä suunniteltava erityisiä ratkaisuja, että vaikutukset pohjaveteen, vesistöihin ja kosteik- 

koihin ovat mandollisimman vähäiset? 
6. Onko varauduttava liittämään kiinteistöjä vesijohtoon, jos niiden kaivot kuivuvat pohjaveden alenemisen vuoksi? 
7. Onko vesistöä sillan/rummun kohdalla perattava tai onko sitä suojeltava esim. rakennusaikaiselta woppaukselta? 

Lisätietoja 
0 Pohjaveden suojaus tien kohdalla, Tietekniikka 1993, TIEL 2140001-93 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

1. 3. 1999 

Tiensuunnitteluhankkeen 	YVS 

3  Luonto 
.3 ILMA, ILMASTO 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Millainen on alueen ilmasto (vallitsevat tuulet ja tuulisuus, lumisuus, lämpötilan vaihtelut)? 
2. Onko alueella mikroilmastoltaan erilaisia osa-alueita? 

- 	kapeikot, joissa tuulen nopeus nousee suureksi 
- 	isot aukeat, joilla tuuli voi kuljettaa kinostuvaa lunta 
- 	meren tai muun vesistön rannat 
- 	läpi vuoden sulana virtaavat vesiuomat 
- 	syvät laaksot tai kanjonit 

3. Mitä ilmastollisia ongelmia (tuulisuus, varjoisuus) nykytilanteessa on tien ja lähiympäristön kannalta? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma lähiympäristön ilmastoon (tuulisuus, lämpötila, varjoisuus, jne.)? 
2. Onko riskiä yllättävälle sivutuulelle? 
3. Onko kohtia, joissa sumun tai mustan jään muodostuminen tielle on todennäköistä? 
4. Sulkeeko tiepenger laaksoissa vapaita ilmavirtauksia ja muodostuuko hankkeen myötä kylmän ilman altaita? 
5. Onko aukeilla alueilla tieleikkauksia tai kaiteita, joissa lumen kinostuminen on todennäköistä? 
6. Onko tunnelin suulla tai sillan alla tippuvan jään muodostumisriskiä? 

Toimenpiteet 
1. Varoitetaanko sivutuulesta liikennemerkillä? 
2. Onko sumusta / mustasta jäästä varoitettava liikennemerkillä? 
3. Tulisiko ilmavirtausten vapaa liikkuminen varmistaa korvaamalla osa penkereestä sillalla? 
4. Tarvitaanko lumiaitoja tai tasauksen muuttamista kinostuksen torjumiseksi? 
5. Onko tippuvan jään tai paannejään muodostumisen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehtävä erityisiä kuivatusjärjeste- 

lyitä? 

Lisätietoja 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
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Tiensuunnitteluhankkeen 	YVS 

3  Luonto 
4 KASVILLISUUS 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Nykyiset taajamakuvan, viihtyisyyden tai luonnon kannalta tärkeät puut, pensaat, pensasaidat 

ja muu kasvillisuus? 
2. Onko alueelta tehty aikaisemmin luontoinventointeja? 
3. Onko alueella tai sen läheisyydessä 

- 	 Luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä, lajeja tai yksittäisiä puita tai 
puuryhmiä 

- 	Natura 2000 kohteita 
- 	 Luonnonsuojelualueita ja luonnonmuistomerkkejä 
- 	 Koskiensuojelulain mukaisia vesistöjä 
- 	 Suojeluohjelmien alueita (suot, rannat, lehdot, vanhat metsät) 
- 	 Metsälain avainbiotooppeja 
- 	 Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti uhan-alaisia lajeja 

Monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontokohteita 
- 	 EU:n luonto- ja lintudirektiivin lajeja 
- 	 Kosteikkoja, joissa on monipuolista kasvillisuutta tai joilla on luorinonympäristössä tärkeä merki- 

tys 

4. Millainen on alueen kasvillisuus (onko inventointi tarpeen)? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako hanke nykytilaselvityksessä esiin tulleisiin lajeihin, alueisiin tai kohteisiin? 

- 	 Joudutaanko kasvillisuutta poistamaan ja vaikuttaako se luonnonoloihin 
(pienilmasto, valoshokki)? 

2. Vaikuttaako hanke nykyisen kasvillisuuden elinmandollisuuksiin? 
3. Miten suunnitellut uudet istutukset tai kasvillisuuden hoito vaikuttavat luonnonoloihin? 
4. Onko istutusten ja nurmialueiden hoidosta ja hoidon tasosta sovittu eri osapuolten kesken? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Voidaanko suojelualueet ja —kohteet ja uhanalaiset esiintymät kiertää? 
2. Onko suojelualueiden tai erityisten biotooppien säilyttämiseksi tehtävä erityisratkaisuja, suo- 

jaistutuksia tai suojarakenteita? 
3. Onko nykyisen kasvillisuuden säilyttämiseksi tai sen elinolosuhteiden varmistamiseksi muutet- 

tava ratkaisuja tai tehtävä erityistoimenpiteitä? 

Lisätietoja 
O Yleisten teiden ympäristön tila - luonto, Tielaitoksen selvityksiä 3/96, TIEL 3200372 
o Tiepiirikohtaiset luontoselvitykset 
O Tieympäristön kasvillisuus; Ohje tieympäristön kasvillisuuden suunnitteluun, rakentamiseen ja 

hoitoon, Tiensuunnittelun ohjaus 1996, TIEL 2110012 
O Puiden ja pensaiden siirto, TVH 731620 
O Vihertyöttienrakentamisen yhteydessä, Tiensuunnittelun ohjaus, Ympäristö 1998, TIEL 2150003-98 
o Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimuksetja työselitykset; Viherrakenteet, Työselityksetja laatuvaati- 

mukset 1998, TIEL 2212400-98 
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Tiensuunnitteluhankkeen 	YVS 
Luonto 3  .5 ELÄIMISTÖ 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus (koskee yleensä vain haja-asutusaluetta): 
1. Esiintyykö alueella uhanalaisia eläimiä (mm. liito-oravaa, valkoselkätikkaa, saukkoa...)? 
2. Esiintyykö alueella eläimiä, joista on vaaraa liikenteelle (hirvet, peurat, porot...)? 
3. Millainen kalakanta on alueen vesistöissä, onko pohjaeläimiä? 
4. Onko alueella tai sen läheisyydessä 

- 	 Suojeltavien, maakunnallisesti uhan-alaisten ja EU:n luonto- ja —lintudirektiiveihin kuuluvien laji- 
en esiintymiä 

- 	 Hirvien tms. vaellusreittejä tai kesä- ja talvioleskelualueita tai vasomisalueita 
- 	 Piennisäkkäiden ja sammakkoeläinten vaellusreittejä 
- 	 Suojeluohjelmien lintuvesiä 
- 	 Tärkeitä linnustokohteita ja muuttolintujen levähdys- tai ruokailualueita 
- 	 Tärkeitä vesialueiden pohja-alueita, kuten kalojen kutupaikkoja 
- 	 Kalojen nousureittejä joissa ja puroissa 

Suunnitelman vaikutukset (koskee yleensä vain haja-asutusaluetta): 
1. Vaikuttaako hanke uhanalaisten eläinten reviireihin (pesimä- ja ravintoreviirit)? 
2. Vaikuttaako suunnitelma eläinten vaellusreitteihin tai reviireihin? 
3. Vaikuttaako hanke suojeltavien, maakunnallisesti uhanalaisten ja EU:n luonto- ja -lintudirektiiveihin kuuluvien lajien 

esiintymiin? 
4. Vaikuttaako hanke suojeltuihin tai muuten tärkeisiin linnustokohteisiin? 
5. Vaikuttaako hanke tärkeisiin vesialueiden pohja-alueisiin mm. kalojen kutupaikkoihin 
6. Vaikuttaako tie/silta kalojen nousureitteihin tai muiden eläinten reitteihin? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet (yleensä vain haja-asutusalueella): 
1. Voiko tien linjausta siirtää pois tärkeiden eläimistökohteiden kohdalta? 
2. Tarvitaanko riista-aitoja tai eläinten kulkureiteille yli/alikulkuja? 
3. Onko rakennettava korvaavia pesimäpaikkoja tai muuten luotava edellytyksiä reviirien siirtymiselle? 
4. Tarvitaanko vesistöissä kalaportaita tai onko muuten varmistettava kalojen nousumandollisuus kutupaikoille? 
5. Onko tarvetta parantaa kalojen kutumandollisuuksia vesistön pohjassa esim. sorastuksella? 
6. Onko silta-aukko levennettävä niin, että vesistän rannoilla säilyy eläimistön kulkutie vapaana? 
7. Onko veden happamuuden muutoksia valvottava rakennustyön aikana? 
8. Tarvitaanko pitempiaikaista eläimistötilanteen seurantaa riittävien toimenpiteiden määrittämiseksi? 

Lisätietoja 
Hirvieläinonnettomuuksien vähentämismandollisuudet, Tielaitoksen selvityksiä 24/95, 
TIEL 3200302 
Luonnonolojen seuranta tiensuunnittelussa, Tielaitoksen selvityksiä 9/91, TIEL 3200009 

0 Ekologinen ympäristöluokitus tiensuunnittelussa, Tielaitoksen tutkimuksia 3/93, TIEL 3100010 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristävaikutusten selvittäminen 
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Tiensuunnitteluhankkeen 	YVS 

4  Luonnonvarojen käyttö 
.1 MAANOTTO, KALLIONOTTO 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko tien nykyinen päällysrakenne käytettävissä tai kelpaava uuden tien rakenteeksi? 
2. Onko alueella nykyisiä maa-ainesten ottopaikkoja ja —lupia? 
3. Onko lähialueella tien rakennekerrosmateriaalin toimittajia? 
4. Onko alueella käyttökelpoisia maa-ainesvaroja (hiekka, sora, kallio/murske, ruokamulta)? 
5. Onko alueella olevien materiaalien ominaisuuksia mandollista parantaa stabiloinnilla, kuivatuksella, eristyskerrok- 

sella, suodatinkankaalla tms.? 
6. Onko saatavissa korvaavia rakennusaineita, kuten masuunikuonaa, lentotuhkaa tai sopivaa moreenia? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Miten hankkeen massatalous toteutuu (maanottotarve ja mandolliset ylijäämämassat)? 
2. Vaikuttaako hankkeen tientekoainesten ottaminen ympäristöön? 
3. Vaikuttaako hankkeen ylijäämämassojen läjitys ympäristöön? 
4. Vaikuttaako hanke maa-ainesten saatavuuteen alueella (nykyisten ottopaikkojen riittävyys)? 
5. Varataanko hanketta varten uusia maan/kallionottopaikkoja? 
6. Varataanko ylijäämämassoja varten läjitysalueita? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Voidaanko kaivumassoja käyttää tierakenteen osana tai hyödyntää muuten? 
2. Voidaanko hankkeessa hyödyntää alueen muissa hankkeissa ylijääviä massoja? 
3. Voidaanko korvaavien rakennusaineiden käytöllä säästää luonnonvaroja? 
4. Voidaanko alueella olevien materiaalien ominaisuuksia parantaa jonkinlaisin toimenpitein? 
5. Onko maanotto- ja läjitysalueiden käyttö ja hoito suunniteltava (ojitusjärjestelyt, maisemointi, 

ottamissuunnitelma, happamien/alunaisten maiden kalkitustarve, suojaaminen muilta epäpuh- 
tauksilta)? 

Lisätietoja 
O Maaston ja kallion muotoilu, maisemaohje; Ohje tiensuunnittelijoille, Tiensuunnittelun ohjaus 1998, 

TIEL 2110013 
o Läjitysalueen suunnittelu, Maisemaohje, Tielaitos 1999 
o Kestävän kehityksen tierakenteet —ideakilpailu, Tielaitoksen selvityksiä 58/95, TIEL 3200333 
o Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu, Tuotannon yleisohjeet 1994, TIEL 2270006 
o Asfalttiasemien ja kiverimurskaamojen ympäristölupa, Tuotannon yleisohjeet 1994, TIEL 2270007 
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Tiensuunnitteluhankkeen 	YVS 

4  Luonnonvarojen käyttö 
.2 MAA- JA METSÄTALOUSMAA 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Millaista maatalousmaata alueella on (tilusjako, tuotantosuunta, tuotantorakennukset, kuiva- 

tusolosuhteet/salaojitus, maan laatu)? 
2. Millaista talousmetsää alueella on (kasvuvaihe, puulajit, maan laatu)? 
3. Millaiset ovat maanomistussuhteet (kunnan / yksityisten maat, tilakeskus / viljelypalstat, vuokramaat)? 

Taajamassa lisäksi: Haja-asutusalueella lisäksi: 
4. Mihin käyttöön nykyinen maa- metsätalous- 4. 	Onko alueella parantamissuunnitelmia (uusjako tai 

maa on kaavassa osoitettu? tilusjärjestelyt, kuivatusjärjestelyt, suojavyöhykkeiden 
perustaminen, kalkitus, harvennukset, hakkuut, met- 
säautotiet)? 

5. Onko suunnitteilla tuotantosuunnan muutoksia? 

Suunnitelman vaikutukset (yleensä vain haja-asutusalueella): 
1. Vaikuttaako suunnitelma maatalouteen (paljonko ja millaista maatalousmaata tien alle jää, 

pirstoutuvatko palstat, rajoittavatko päästöt viljelytuotteiden käyttöä)? 
2. Vaikuttaako suunnitelma salaojitukseen, laskuojiin tai maatalouden kulkuyhteyksiin? 
3. Mitä hanke vaikuttaa metsätalouteen (paljonko ja millaista metsää tien alle jää, muuttuuko 

korjuuolosuhteet tai kulkuyhteydet)? 
4. Vaikeutuuko karjan laiduntaminen melun, päästöjen tai kulkuesteiden vuoksi? 
5. Aiheuttaako hanke muutoksia vireillä oleviin parantamissuunnitelmiin? 
6. Aiheutuuko tuotantosuunnan muutoksista lisävaikutuksia? 

Toimenpiteet 
1. Tarvitaanko tie- ja liittymäjärjestelyitä maa- ja metsätalouden kulkuyhteyksien järjestämiseksi? 
2. Onko laadittava peltosalaojitusten muutossuunnitelma? 
3. Tarvitaanko karjatunnelia tai voidaanko laiduntamistarve hoitaa tilusvaihdoilla? 
4. Onko laaja-alainen tilusjärjestelyselvitys tai uusjako tarpeen haittojen korjaamiseksi? 
5. Onko tienvarren metsiä harvennettava tai muuten erityisesti hoidettava? 
6. Tulisiko maisemanhoitotoimenpiteissä varautua siihen, että pellot eivät pysy viljelyksessä? 

Lisätiedot 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPAS KORTIT 
	

1.3.1999 

Tiensuunnitteluhankkeen YVS 

5  Ympäristön kuormitustekijät 
.1 MELU, TÄRINÄ JA PÄÄSTÖT 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Mikä on melualueen nykyinen laajuus (yleensä 55 dB päivämelutaso ulkona)? 
2. Montako asuntoa on melualueella ja onko muita melulle herkkiä toimintoja? 

3. Mitä muita melulähteitä on (muu liikenne, teollisuus, voimalat, lämpölaitokset, ampumaradat)? 

4. Onko alueella tärinähaittoja tai —vaurioita? 
5. Onko tien lähellä savikerrosten varaan perustettuja rakennuksia? 
6. Onko tien läheisyydessä herkkiä laitteita sisältäviä kohteita, joita tärinä häiritsee? 
7. Millaiset ovat maaperäsuhteet tärinäaaltojen etenemistä ajatellen? 
8. Onko päästö-ongelmia aiheuttavia olosuhteita (ruuhkaa, suljettu tietila tai maasto, KVL >8 000, paljon tyhjäkäyntiä 

liikennevaloissa, paljon raskasta liikennettä)? Em. erityistilanteissa lasketaan päästömäärät ja pitoisuudet päästöla- 
jeittain. Jos liikenneolosuhteet ovat hyvät ja tietila avoin ja liikenne alle 8 000 ajon/vrk ei laskelmia tarvita. 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Millainen on melualue uudessa tilanteessa (uusi ja nykyinen tie) ennustevuonna? 
2. Montako asuntoa on melualueella ennustevuonna ja onko muita melulle herkkiä toimintoja? 
3. Vaikuttaako hanke haitallista tärinää ihmisille, rakennuksille tai rakenteille? 
4. Muuttuuko liikenteen määrä, koostumus tai ajonopeus tai tien tasaisuus (mm. töyssyt) niin, että 

tärinävaikutus muuttuu? 
5. Jos liikennemäärät eivät ratkaisevasti muutu eikä haittoja nykyisin ole, ei päästölaskelmia tarvita. 
6. Jos liikennemäärä ylittää 8 000 ajon/vrk tai liikenneolosuhteet (ruuhkat, suljettu tietila, lisääntyvä tyhjäkäynti) muut- 

tuvat, selvitetään päästömäärät ja pitoisuudet. 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Tarvitaanko melusuojausta, missä ja millaista? 
2. Onko kaavaan lisättävä melumääräyksiä? 
3. Tulisiko melun vuoksi raskasta liikennettä ohjata muille reiteille tai sen määrää esim, öisin rajoittaa? 
4. Onko jossain kohdassa jätettävä töyssyt tai tärinäraidat pois tai käytettävä esim. jäykempää tierakennetta tärinän 

ehkäisemiseksi? 
5. Tulisiko tärinän vuoksi raskasta liikennettä ohjata muille reiteille tai sen määrää esim. öisin rajoittaa? 
6. Voidaanko herkkiä laitteita suojata tärinältä? 
7. Onko päästöjen pitämiseksi raja-arvojen puitteissa ryhdyttävä laajempiin verkollisiin liikennejärjestelyihin? 

Lisätiedot 
o Tieliikenteen pakokaasupäästöt, Tielaitoksen ohjeita 1990, TIEL 703611 
0 Yleisten teiden ympäristön tilaselvitys; Ilmanlaatu, Tielaitoksen selvityksiä 76/92, TIEL 3200128 
o Tiepiirikohtaiset ilmanlaatuselvitykset 
0 Liittymien päästömalli, Tielaitokseri sisäisiä julkaisuja 39/96, TIEL 4000148 
O CAR-FMI, maantieliikenteen päästöjen leviämismalli; Käyttöohje, Ilmatieteen laitos, Tielaitos, Ympäris- 

töministeriö 29.12.1995 
O Vähemmän melua-opas tiensuunnittelijoille, Ympäristö 1991, TIEL 2150005 
O Tieliikenteen tärinä, Ympäristö 1991, TIEL 2150006 
O Yleisten teiden tilaselvitys; Meluntorjunta tiepiireissä, Tielaitoksen selvityksiä 72/93, TIEL 3200196 
O Tieliikennemelun mittaaminen; Opas, Tielaitoksen selvityksiä 42/93, TIEL 3200167 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 	 1.3.1999 

Tiensuunnitteluhankkeen YVS 

5  Ympäristön kuormitustekijät 
.2 RAKENNUSAIKAISET VAIKUTUKSET 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Mitä lähialueen teitä voidaan käyttää työmaateinä ja onko niiden varrella arvokkaita ympäristö- 

kohteita? 
2. Mitä nykyisiä rakenteita, putkia, johtoja ja kaapeleita on rakennustyössä varottava? 
3. Onko purettavissa rakennuksissa tai rakenteissa vaarallisia aineita (asbestia tms.)? 
4.  Käsiteltävien maamassojen ominaisuudet ympäristön kannalta (happamuus / aluna ym. ominaisuudet, epäpuhtau- 

det, myrkyt)? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Aiheuttaako hankkeen toteuttaminen tiealueen ulkopuolelle ulottuvia työnaikaisen liikenteen 

järjestelyitä tai työmaateiden kunnostamista tai rakentamista? 
2. Mitä vaikutuksia rakennustöillä ja —koneilla, kuljetuksilla sekä rakenteiden purkamisella on ym- 

päristöönsä (melu, pöly, tärinä, vaaralliset aineet, ihmisten turvallisuus, päästöt, siisteys)? 
3. Vaikuttaako ylijäämämassojen läjitys luontoon, pohjavesiin, vesistöihin, maisemaan ja kuiva- 

tusolosuhteisiin? 

4.  Työnaikaisen pohjavedenalennuksen vaikutus vedenottoon, kaivoihin ja lähirakennuksiin/perustuksiin? 
5. Onko rakennustyön aikana luiskien sortumariskiä mm. tiettynä vuodenaikana? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Varataanko työmaateille ja työnaikaiselle liikenteen järjestelyille alueet suunnitelmassa? 
2. Voidaanko rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä (melu, päästöt, tärinä, vaaralliset aineet, ihmis- 

ten turvallisuus) lieventää asettamalla rakentajalle vaatimuksia tai ympäristökriteereitä? 
3. Voidaanko ylijäämämaille osoittaa hyötykäyttöä tässä tai muissa lähiseudun hankkeissa? 
4. Voidaanko tierakenteissa käyttää ympäristökuormitusta vähentäviä materiaaleja? 
5. Voidaanko purettavia rakenteita ja rakennekerroksia käyttää uudelleen, onko siltarakenteissa 

mandollisuutta uusiokäyttöön? 
6. Läjitysmaiden käsittelytarve (kalkitus tms.) ja läjitysalueiden muotoilu ja maisemanhoito? 
7. Onko pohjaveden tai pintavesien pintaa ja laatua tarkkailtava työn aikana? 
8. Onko työmaan ja tukikohdan jätehuoltojärjestelyille asetettava erityisvaatimuksia? 
9. Onko pohjavettä tai maaperää suojattava työmaatoimintojen varalta (öljyt, kemikaalit, suola, tukikohtajätteet)? 
10. Onko mandollisten tärinävaurioiden/haittojen varalta pidettävä katselmuksia ja järjestettävä seuranta? 

Lisätiedot 
0 Asfaittiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu, Tuotannon yleisohjeet 1994, TIEL 2270006 
0 Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristölupa, Tuotannon yleisohjeet 1994, TIEL 2270007 
0 Läjitysalueen suunnittelu, Maisemaohje, Tielaitos 1999 
0 Maarakennustyömaan ympäristöopas, Maarakennusalan neuvottelukunta ja Suomen ympäristökeskus 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

1. 3. 1999 

Rakenteen 	parantaminen, suunnitelman YVS 

I Sosiaaliset vaikutukset 
IHMISET JA YHTEISÖT 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Asuminen, palvelut ja teollisuus alueella sekä näiden liittyminen tiehen? 
2. Liikkuminen (päivittäiset kulkutarpeet ja kulkumuodot, matkojen turvallisuus ja joustavuus) 
3. Elinolot ja viihtyvyys (virkistysalueet ja luontoyhteys, maisema/kaupunkikuva) 

Suunnitelman ympäristövaikutukset 
1. Vaikuttaako hanke asukkaiden päivittäisiin kulkuyhteyksiin (sujuvuus, turvallisuus, reitit)? 
2. Muuttuvatko virkistysmandollisuudet, -reitit ja yhteydet virkistysalueille? 
3. Miten hankkeen toteuttaminen vaikuttaa asumiseen, elinoloihin ja viihtyvyyteen? 
4. Aiheutuuko ihmisille/yhteisöille rakennusaikaisia vaikutuksia, pölyhaittoja, kiertoteitä, tärinää, melua tms.? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. 	Miten aiheutuvia haittoja torjutaan tai lievennetään? 

Lisätietoja 
o 	Jyri Juslän: Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) 
. 	 Tiehankkeiden hyvinvointivaikutusten arviointi, Tielaitoksen selvityksiä 8/90, TIEL 703618 
O 	Tiehankkeiden sosioekonomisten vaikutusten arviointi, Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 3/96, 

TIEL 4000131 
O 	Tien suunnittelun ja rakentamisen vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin, Tielaitoksen ohje (ilmestyy 1999) 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

1.31999 

Rakenteen 	parantaminen, suunnitelman YVS 
Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 2  .1 ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENNE, RAKENNUSKANTA 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Millainen on alueen nykyinen yhdyskuntarakenne / yleiskaavallinen tilanne (liikenneverkko, 

maankäyttömuodot)? 
2. Onko alueella detaljikaavoja (liikennealueiden rajat)? 
3. Onko laadittavana tai tulossa uusia kaavoja tai kaavamuutoksia? 
4. Onko muita maankäyttöä koskevia suunnitelmia/päätöksiä? 
5. Onko tiealueella tai välittömästi tiealueeseen rajoittuvia suojeltuja, suojeltaviksi aiottuja tai 

muuten arvokkaita rakennuksia, rakenteita, rakennusryhmiä? 
6. Onko kaavoituksen yhteydessä tehty ympäristövaikutusselvityksiä? 

7. Millainen on tiealueeseen rajoittuvien rakennusten kunto? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Aiheuttaako suunnitelma muutoksia vahvistettu ihin kaavoihin tai maankäytön muutospaineita? 
2. Tukeeko hanke kaavojen mukaisia toiminnallisia ja taajamakuvallisia ratkaisuja? 
3. Vaikuttaako hanke tien liikenteelliseen asemaan ja alueen saavutettavuuteen? 
4. Vaikuttaako suunnitelma suojeltuihin tai muuten arvokkaisiin rakennuksiin, rakenteisiin tai ra- 

kennusryhmiin tai näiden lähiympäristöön? 
5. Vaikeutuuko rakennusten käyttö? 

6. Aiheuttaako tiehanke haitallisia muutoksia rakennuksien kuivatukseen? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko vahvistettuja kaavoja muutettava lisätiealueen hankkimiseksi? 
2. Voidaanko teknisin keinoin sovittaa tie liikennealueelle? 
3. Onko rakennuksia suojattava perustus- kosteus- tai muiden vaurioiden varalta? 
4. Milloin mandolliset kaavamuutokset on tehtävä? 

5. Onko tehtävä rakennusten kuntoselvitys tai vaurioinventointi? 

6. Onko laadittava erillinen riskianalyysi? 

Lisätietoja 
0 Yleiset tiet kaava-alueilla, Liikenne- ja tieverkko 1992, TIEL 2120003 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

31999 

Rakenteen 	parantaminen, suunnitelman YVS 

2  Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.2 KULTTUURIPERINTÖ, MAISEMA, TAAJAMAKUVA 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko alueella muinaisjäännöksiä? 
2. Onko alueella kulttuuriympäristöjä, museoteitä tai —siltoja, arvokkaita kiviaitoja, muistomerkke- 

jä, hautausmaita, vanhoja taistelu- ja puolustuspaikkoja tms.? 
3. Onko kohde valtakunnallisesti, alueellisesti tai paikallisesti arvokasta maisema-aluetta tai kult- 

tuurimaisemaa? 
4. Mikä on nykyisen tien sopivuus maisemakuvaan, tiehen rajoittuviin rakennuksiin ja pihoihin 

(tasaus, tien leveys, ojat ym.)? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma muinaisjäännöksiin tai kulttuuriympäristöihin tai -kohteisiin? 
2. Vaikuttaako suunnitelma suojeltuihin tai muuten tärkeisiin kohteisiin? 
3. Vaikuttaako uusi tierakenne ja tien pinnan korkeus maiseman tai taajamakuvan peruselement- 

teihin tai erityispiirteisiin? 
4. Asettavatko rakennukset / rakennelmat erityisvaatimuksia tieympäristön muotoilulle ja materiaaleille? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Vaatiiko tien tasauksen sovittaminen maisema/taajamakuvaan erityisratkaisuja? 
2. Voidaanko muutosvaikutusta lieventää muuttamalla ratkaisuja tai muotoilua? 

3. Mitä erityisratkaisuja on käytettävä (pintamateriaalit, rakenteet, nopeusrajoitus, jne.)? 
4. Miten asiaa seurataan tai valvotaan? 
5. Mitä erityisohjeita tai laatuvaatimuksia rakentamistyölle tulisi määritellä? 

6. Edellyttääkö maisemaltaajamakuva erityisiä rakenteita, kalusteita tai pintamateriaaleja? 

Lisätietoja 
0 Tien pito arvoympäristössä, Tietoa tiensuunnitteluun nro 29 1997, Tie- ja liikennetekniikka 
O Taajamien keskusteiden suunnittelu, Tiensuunnittelun ohjaus 1995, TIEL 2110007 
O Taajamateiden suunnittelun kehittäminen, Tietoa tiensuunnitteluun nro 361998, Tie-ja liikennetekniikka 
O Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt/ Museoviras- 

to, Ympäristöministeriö 
0 Valtioneuvoston päätös 5.1.1995, Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	 13.1999 

Rakenteen 	parantaminen, suunnitelman YVS 

3  Luonto 
.1 MAA- JA KALLIOPERÄ, VEDET 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Minkälainen on alueen topografia? 
2. Millainen on maaperän rakennettavuus (maaperän laatu, kalliopinnan syvyys, hydrologiset 

olosuhteet)? 
3. Onko alueella vedenottamoita tai niiden suoja-alueita? 
4. Onko alueella tai sen läheisyydessä muita pohjavesialueita? 
5. Onko alueella kaivoja tai esiintyykö paineellista pohjavettä? 
6. Onko alueella vesilaissa suojeltuja pienvesien luontotyyppejä 
7. Onko alueella kosteikkoja? 
8. Onko alueella sadevesiviemäröinti tai salaojitus? 
9. Minkälainen on nykyisen tien kuivatus ja miten tien lähialueiden kuivatus on järjestetty? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Tarvitaanko pohjanvahvistuksia tai maapohjan käsittelyä ja vaikuttavatko ne lähiympäristön 

rakenteisiin? 
2. Vaikuttavatko kallionlouhinta tai maaleikkaukset ympäröiviin rakennuksiin ja rakenteisiin? 
3. Kulkeeko tie vedenottamon suoja-alueella tai muulla pohjavesialueella? 
4. Vaikuttaako hanke pohjaveden laatuun (suolaus, vaarallisten aineiden kuljetusten onnetto- 

muudet)? 
5. Vaikuttaako hanke pohjaveden korkeuteen tai aiheutuuko paineellisen pohjaveden purkautu- 

misriski? 
6. Vaikuttaako hanke suojeltuihin pienvesiin? 
7. Syntyykä hankkeesta läjitystarvetta ja vaikuttaako kaivumaiden läjittäminen ympäristöön? 

8. Vaikuttaako hanke muihin vesistöihin tai kosteikkoihin? 
9. Vaikuttavatko tien kuivatuksen muutokset ympäristön kuivatukseen? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko lähirakennuksissa tehtävä kuntokatselmus louhintatöiden tai mandollisen pohjaveden 

alenemisriskin vuoksi? 
2. Onko varattava läjitysalueet ja tutkittava läjitysalueiden maa- / kallioperän laatu? 
3. Onko vedenottamoita tai pohjavesialueita suojattava rakenteellisesti tiesuolausta tai muita 

päästöjä vastaan? 
4. Onko pohjaveden alenemisen haitallisia vaikutuksia estettävä? 

5. Onko kuivatusjärjestelyissä suunniteltava erityisiä ratkaisuja, että vaikutukset pohjaveteen, vesistöihin ja kosteik- 
koihin ovat mandollisimman vähäiset? 

6. Onko tien kuivatusratkaisuissa otettu huomioon ympäristön kuivatus? 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

1.31999 

Rakenteen 	parantaminen, suunnitelman YVS 

3  Luonto 
.2 KASVILLISUUS 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Nykyiset taajamakuvan, viihtyisyyden tai luonnon kannalta tärkeät puut, pensaat, pensasaidat 

ja muu kasvillisuus? 
2. Onko alueelta tehty aikaisemmin luontoinventointeja? 
3. Onko alueella tai sen läheisyydessä 

- 	Natura 2000 kohteita 
- 	 Luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä, lajeja tai yksittäisiä puita tai 

puuryhmiä 
- 	 Luonnonsuojelualueita ja luonnonmuistomerkkejä 
- 	 Suojeluohjelmien alueita (suot, rannat, lehdot, vanhat metsät) 
- 	 Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti uhan-alaisia lajeja 
- 	 Monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontokohteita 
- 	 Kosteikkoja, joissa on monipuolista kasvillisuutta tai joilla on luonnonympäristässä tärkeä merki- 

tys 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako hanke nykytilaselvityksessä esiin tulleisiin lajeihin, alueisiin tai kohteisiin? 
2. Joudutaanko kasvillisuutta poistamaan ja vaikuttaako se luonnonoloihin (pienilmasto, valo- 

shokki)? 
3. Vaikuttaako hanke nykyisen kasvillisuuden elinmandollisuuksiin? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko suojelualueiden tai erityisten biotooppien säilyttämiseksi tehtävä erityisratkaisuja, suo- 

jaistutuksia tai suojarakenteita? 
2. Onko nykyisen kasvillisuuden säilyttämiseksi tai sen elinolosuhteiden varmistamiseksi muutet- 

tava ratkaisuja tai tehtävä erityistoimenpiteitä? 

Lisätietoja 
O Yleisten teiden ympäristön tila 	luonto, Tielaitoksen selvityksiä 3/96, TIEL 3200372 
O Tiepiirikohtaiset luontoselvitykset 
o Tieympäristön kasvillisuus; Ohje tieympäristön kasvillisuuden suunnitteluun, rakentamiseen ja hoitoon. 

Tiensuunnittelun ohjaus 1996, TIEL 2110012 
O Puiden ja pensaiden siirto, TVH 731620 
O Vihertyöt tieympäristössä, Ympäristö 1998, TIEL 2150003-98 
O Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset; Viherrakenteet, Työselitykset ja laatu- 

vaatimukset 1998, TIEL 2212400 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

131999 

Rakenteen 	parantaminen, suunnitelman YVS 

4  Luonnonvarojen käyttö 
MAANOTTO, KALLIONOTTO 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko tien nykyinen päällysrakenne käytettävissä tai kelpaava uuden tien rakenteeksi? 
2. Minkälaiset ovat nykyiset tierakenteet laadultaan? 
3. Onko alueella nykyisiä maa-ainesten ottopaikkoja ja —lupia? 
4. Onko alueella käyttökelpöisia maa-ainesvaroja (hiekka, sora, kallio/murske, ruokamulta)? 
5. Onko alueella olevien materiaalien ominaisuuksia mandollista parantaa stabiloinnilla, kuivatuksella, eristyskerrok- 

sella, suodatinkankaalla tms.? 
6. Onko saatavissa korvaavia rakennusaineita, kuten masuunikuonaa, lentotuhkaa tai sopivaa moreenia? 
7. Minkälaiset ovat maa-ainesten kuljetusten ajoreitit ja —matkat? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Miten hankkeen massatalous toteutuu (maanottotarve ja mandolliset ylijäämämassat)? 
2. Miten hankkeen tientekoainesten ottaminen vaikuttaa ympäristöön? 
3. Miten hankkeen ylijäämämassojen läjitys vaikuttaa ympäristöön? 
4. Vaikuttaako hanke maa-ainesten saatavuuteen alueella (nykyisten ottopaikkojen riittävyys)? 

5. Varataanko hanketta varten uusia maan / kallionottopaikkoja? 
6. Varataanko ylijäämämassoja varten läjitysalueita? 
7. Aiheutuuko maa-ainesten kuljetuksesta melu- ja pölyhaittoja ympäristölle? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Voidaanko kaivumassoja käyttää tierakenteen osana tai hyödyntää muuten? 
2. Voidaanko hankkeessa hyödyntää alueen muissa hankkeissa ylijääviä massoja? 
3. Voidaanko korvaavien rakennusaineiden käytöllä säästää luonnonvaroja? 
4. Voidaanko alueella olevien materiaalien ominaisuuksia parantaa jonkinlaisin toimenpitein? 
5. Onko maanotto- ja läjitysalueiden käyttö ja hoito suunniteltava(ojitusjärjestelyt, maisemointi, 

ottamissuunnitelma, happamien/alunaisten maiden kalkitustarve, suojaaminen muilta epäpuh- 
tauksilta)? 

Lisätietoja 
O Maaston ja kallionmuotoilu, Maisemaohje, Tiensuunnittelun ohjaus 1998, TIEL 2110013 
o Läjitysalueen suunnittelu, Maisemaohje, Tielaitos 1999 
O Kestävän kehityksen tierakenteet —ideakilpailu; Tielaitoksen selvityksiä 58/95, TIEL 3200333 
O Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu, Tuotannon yleisohjeet 1994, TIEL 2270006 
O Asfalttiasemienja kivenmurskaamojen ympäristölupa, Tuotannon yleisohjeet 1994, TIEL 2270007 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

13.1999 

Rakenteen 	parantaminen, suunnitelman YVS 

5  Ympäristön kuormitustekijät 
RAKENNUSAIKAISET VAIKUTUKSET 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Mitä lähialueen teitä voidaan käyttää työmaateinä ja onko niiden varrella arvokkaita ympäristö- 

kohteita? 
2. Mitä nykyisiä rakenteita, putkia, johtoja ja kaapeleita on rakennustyössä varottava? 

3. Käsiteltävien maamassojen ominaisuudet ympäristön kannalta (happamuus / aluna ym. ominaisuudet, epäpuhtau- 
det, myrkyt)? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Aiheuttaako hankkeen toteuttaminen tiealueen ulkopuolelle ulottuvia työnaikaisen liikenteen 

järjestelyitä tai työmaateiden kunnostamista tai rakentamista? 
2. Mitä vaikutuksia rakennustöillä ja —koneilla, kuljetuksilla sekä rakenteiden purkamisella on ym- 

päristöönsä (melu, pöly, tärinä, vaaralliset aineet, ihmisten turvallisuus, päästöt, siisteys)? 
3. Vaikuttaako ylijäämämassojen läjitys luontoon, pohjavesiin, vesistöihin, maisemaan ja kuiva- 

tusolosuhteisiin? 
4. Aiheuttaako hanke vaaraa rakennuksille tai rakenteille tärinän, täyttöjen, räjäytystöiden tai 

muun syyn vuoksi? 
5. Työnaikaisen pohjavedenalennuksen vaikutus vedenottoon, kaivoihin ja lähirakennuksiin/perustuksiin? 
6. Onko rakennustyön aikana luiskien sortumariskiä mm. tiettynä vuodenaikana? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Varataanko työmaateille ja työnaikaiselle liikenteen järjestelyille alueet suunnitelmassa? 
2. Voidaanko rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä (melu, päästöt, tärinä, vaaraHiset aineet, ihmis- 

ten turvallisuus) lieventää asettamalla rakentajalle vaatimuksia tai ympäristökriteereitä? 
3. Voidaanko ylijäämämaille osoittaa hyötykäyttöä tässä tai muissa lähiseudun hankkeissa? 
4. Voidaanko tierakenteissa käyttää ympäristökuormitusta vähentäviä materiaaleja? 
5. Voidaanko purettavia rakenteita ja rakennekerroksia käyttää uudelleen? 
6. Läjitysmaiden käsittelytarve (kalkitus tms.) ja läjitysalueiden muotoilu ja maisemanhoito? 
7. Onko pohjaveden tai pintavesien pintaa ja laatua tarkkailtava työn aikana? 
8. Onko työmaan ja tukikohdan jätehuoltojärjestelyille asetettava erityisvaatimuksia? 
9. Onko pohjavettä tai maaperää suojattava työmaatoimintojen varalta (öljyt, kemikaalit, suola, tukikohtajätteet)? 
10. Onko mandollisten tännävaurioiden/haittojen varalta pidettävä katselmuksia ja järjestettävä seuranta? 

Lisätiedot 
O Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu, Tuotannon yleisohje 1994, TIEL 2270006 
o Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristölupa, Tuotannon yleisohjel994, TIEL 2270007 
0 Läjitysalueen suunnittelu, Maisemaohje, Tielaitos 1999 
0 Maarakennustyömaan ympäristöopas, Maarakennusalan neuvottelukunta ja Suomen ympäristökeskus 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

1. 3. 1999 

Siltahanke, 	suunnitelman YVS 

I Sosiaaliset vaikutukset 
IHMISET JA YHTEISÖT 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Asuminen (asumismuodot, väestörakenne: lapset - vanhukset - liikuntarajoitteiset, asumismu- 

kavuus, asuinympäristön turvallisuus) 
2. Liikkuminen (päivittäiset kulkutarpeet, sillan merkitys liikkumisella, kulkumuodot: joukkoliikenne 

- tavaraliikenne - henkilöautoliikenne - kevyt liikenne - maatalousliikenne, matkojen turvalli- 
suus) 

3. Elinolot ja viihtyvyys (palvelut ja työpaikat, sosiaaliset suhteet, vapaa-ajanvietto, vesistön 
merkitys virkistysalueena, maisemakuva, mandollisen nykyisen sillan merkitys ympäristö / 
taajamakuvassa) 

4. Elinkeinot (palveluala, teollisuus, maa- ja metsätalous) 

Suunnitelman ympäristövaikutukset 
1. Miten asukkaiden päivittäiset kulkuyhteydet muuttuvat (sujuvuus, turvallisuus, reitit, kulkumuo- 

tojakautuma, liittymät, lasten, ikääntyneiden ja vammaisten kulkeminen)? 
2. Vaikuttaako suunnitelma ihmisten terveyteen? 
3. Muuttuvatko virkistysmandollisuudet, -reitit ja yhteydet virkistysalueille? 
4. Miten hankkeen toteuttaminen vaikuttaa asumiseen, elinoloihin ja viihtyvyyteen? 
5. Aiheutuuko ihmisille/yhteisöille rakennusaikaisia vaikutuksia, pälyhaittoja, kiertoteitä, tärinää, melua tms.? 
6. Vaikuttaako hanke alueelliseen sosiaaliseen tasa-arvoon? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Miten aiheutuvia haittoja torjutaan tai lievennetään? 
2. Voidaanko viihtyisyyttä parantaa linjausta muuttamalla, istutuksin, suojarakentein, valaistuksel- 

la tms. toimin? 

3. Varaudutaanko mandollisiin haittakorvauksiin? 

Lisätietoja 
o Jyri Jusln: Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) 
O Tiehankkeiden hyvinvointivaikutusten arviointi, Tielaitoksen selvityksiä 8/90, TIEL 703618 
O Tiehankkeiden sosioekonomisten vaikutusten arviointi, Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 3/96, 

TIEL 4000131 
0 Tien suunnittelun ja rakentamisen vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin, Tielaitoksen ohje (ilmestyy 1999) 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

1. 3. 1999 

Siltahanke, 	suunnitelman YVS 
Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 2  .1 ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENNE 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Mikä on vahvistettujen seutu-, yleis- ja detaljikaavojen tilanne (liikenneverkko, liikennealueiden 

rajat, maankäyttömuodot, eri kaavamääräykset)? 
2. Onko laadittavana tai tulossa uusia kaavoja tai kaavamuutoksia? 
3. Onko muita maankäyttöä koskevia suunnitelmia/päätöksiä? 
4. Mikä on nykyisen sillan merkitys yhdyskuntarakenteeseen? 

5. Onko maankäytön muutospaineita, mikä on niiden suhde nykyiseen tieverkkoon? 
6. Onko kaavoituksen yhteydessä tehty ympäristövaikutusselvityksiä? 
7. Missä ovat taajaman kasvusuunnat? 
8. Miten kaavat ovat toteutuneet? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma kaavojen mukaisen yhdyskuntarakenteen kehittymiseen? 
2. Vaikuttaako suunnitelma nykyisten palveluiden toimintaedellytyksiin (saavutettavuus ja tonttiliit- 

tymät, havaittavuus, pysäköinti, huoltoyhteydet, asiakaspohja)? 
3. Aiheuttaako suunnitelma muutoksia vahvistettuihin kaavoihin tai maankäytön muutospaineita? 

4. Sopiiko suunnitelma yhteen kaavan kevyen liikenteen yhteyksien kanssa? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko vahvistettuja kaavoja muutettava tai uusia kaavoja laadittava? 
2. Milloin mandolliset kaavamuutokset on tehtävä? 

Lisätietoja 
O Yleiset tiet kaava-alueilla, Liikenne-ja tieverkko 1992, TIEL 2120003 
0 Taajaman keskustateiden kehittäminen, Tiensuunnittelun ohjaus 1995, TIEL 2110006 
O Väylien ja maankäytön suunnittelun vuorovaikutus, Tielaitoksen selvityksiä 49/95, TIEL 3200326 
O Siltasuunnitelma, Tielaitoksen ohje (tulossa) 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

13.1999 

Siltahanke, 	suunnitelman YVS 

2  Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.2 RAKENNUSKANTA, KULTTUURIPERINTÖ 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko nykyisellä sillalla suojeluarvo? 
2. Onko suojeltuja tai suojeltaviksi aiottuja rakennuksia, rakenteita, rakennusryhmiä? 
3. Onko rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia? 
4. Onko alueella muinaisjäännöksiä? 
5. Onko alueella kulttuuriympäristöjä, museoteitä tai —siltoja, arvokkaita kiviaitoja, muistomerkke- 

jä, hautausmaita, vanhoja taistelu- ja puolustuspaikkoja tms.? 
6. Onko maamerkin tapaisia rakennuksia tai rakennelmia? 
7. Millainen on nykyinen rakennuskanta (rakennustyypit, käyttötarkoitus, ikä, kunto) 
8. Mikä on rakennusten perustamistapa? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma suojeltuihin tai muuten arvokkaisiin rakennuksiin, rakenteisiin tai ra- 

kennusryhmiin tai näiden lähiympäristöön? 
2. Joudutaanko rakennuksia purkamaan (purettavista rakennuksista valokuva)? 
3. Aiheutuuko hankkeesta vaaraa rakennuksille tai rakenteille tärinän, pohjaveden alenemisen, 

kaivantojen, täyttöjen, räjäytystöiden, istutusten, tien kunnossapidon tai muun syyn vuoksi? 

4. Onko muinaisjäännäksiä tutkittava lisäkaivauksin? 
5. Vaikeutuuko rakennusten käyttö? 
6. Asettavatko rakennukset erityisvaatimuksia siltaympäristön muotoilulle ja materiaaleille? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko rakennuksia suojattava perustus- kosteus- tai muiden vaurioiden varalta? 
2. Onko laadittava erillinen riskianalyysi tai vaurioinventointi? 
3. Kuinka kaukaa muinaisjäännökset tai muut kohteet tulisi ohittaa? 
4. Onko muinaisjäännökset tutkittava kaivauksin ennen niiden poistamista? 

5. Voidaanko nykyisen sillan rakenteita hyödyntää? 
6. Purettavien rakennusten lunastushinnan arviointi. 
7. Mitä erityisratkaisuja on käytettävä (pintamateriaalit, rakenteet, jne.)? 

8. Miten asiaa seurataan tai valvotaan? 
9. Mitä erityisohjeita tai laatuvaatimuksia rakentamistyölle tulisi määritellä? 

Lisätietoja 
0 Tienpito arvoympäristössä, Tietoa tiensuunnitteluun nro 29 1997, Tie-ja liikennetekniikka 
O Taajamien keskustateiden suunnittelu, Tiensuunnittelun ohjaus 1995, TIEL 2110007 
O Taajamateiden suunnittelun kehittäminen, Tietoa tiensuunnitteluun, nro 36 1998, Tie-ja liikennetekniikka 
0 Sillan ympäristösuunnittelu, Sillansuunnittelu 1990, TIEL 703451 
O Risteyssiltojen estetiikka, Sillansuunnittelu 1993, TIEL 2170004 
0 Siltapaikkaluokitus, Sillansuunnittelu (tulossa) 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

1.3.1999 

Siltahanke, 	suunnitelman YVS 

2  Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.3 MAISEMA, TAAJAMAKUVA 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko kohde suojeltua taajamarakennetta tai kulttuuriympäristöä (arvotaajama)? 
2. Onko kohde valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta tai ns. kansallismaisemaa? 
3. Onko kohde alueellisesti tai paikallisesti arvokasta maisema-aluetta.tai kulttuurimaisemaa? 
4. Onko nykyinen silta (kulttuuri- tai rakennushistoriallisesti) merkittävä taajamakuvan osalta? 
5. Nykyiset taajamakuvan tai luonnon kannalta tärkeät puut, pensaat, pensasaidat ja muu kasvil- 

lisuus kuten pihojen istutukset. 
6. Onko sillalta tai sillalle merkittäviä näkymiä? 
7. Onko maamerkkejä, maiseman tai taajamakuvan muutoskohtia ja reunavyöhykkeitä? 
8. Mitkä ovat taajamakuvan / maisemarakenteen peruselementit ja erityispiirteet? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma suojeltuihin tai muuten tärkeisiin kohteisiin? 
2. Vaikuttaako suunnitelma maiseman tai taajamakuvan kulttuuri- tai rakennushistorialliseen 

luonteeseen? 
3. Vaikuttaako suunnitelma maiseman tai taajamakuvan peruselementteihin tai erityispiirteisiin? 
4. Muuttuuko maisemakuva sillalta katsottuna tai sillan näkyminen maisemasta katsottuna? 
5. Peittävätkö siltarakenteet näkymiä? 
6. Miten uudet siltarakenteet liittyvät maisemaan tai taajamakuvaan? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Miten silta saadaan mukautettua osaksi kulttuuri- tai perinnemaisemaa? 
2. Vaatiiko sillan korkeusaseman sopeuttaminen maisemaan/taajamakuvaan erityisratkaisuja? 
3. Voidaanko muutosvaikutusta lieventää muuttamalla ratkaisuja tai muotoilua? 
4. Edellyttääkä maisema/taajamakuva erityisiä rakenteita, kalustusta tai pintamateriaaleja? 
5. Millä toimenpiteillä maiseman umpeenkasvua voidaan ehkäistä? 
6. Täytyykö istutuksia käyttää tai olla käyttämättä tietyissä paikoissa? 

Lisätietoja 
O Tienpito arvoympäristössä. Tietoa tiensuunnitteluun nro 29 1997, Tie-ja liikennetekniikka 
O Sillan ympäristösuunnittelu, Sillansuunnittelu 1990, TIEL 703451 
o Risteyssiltojen estetiikka, Sillansuunnittelu 1993, TIEL 2170004 
O Silta ja ympäristö; Sillan ympäristösuunnittelu, Sillansuunnittelu 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

1. 3. 1999 

Siltahanke, 	suunnitelman YVS 

3  Luonto 
.1 MAA- JA KALLIOPERÄ 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Millainen on alueen topografia? 
2. Millainen on maaperän rakennettavuus (pehmeiköt, routivuus, kallion laatu)? 
3. Onko alueella harjumuodostelmia tai muita erityisiä geologisia esiintymiä? 
4. Onko alueen maaperä erityisen hapanta tai muuten ympäristölle haitallista läjitettynä? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako kallionlouhinta ympäröiviin rakennuksiin ja rakenteisiin? 
2. Miten maan kaivaminen tai pengertäminen vaikuttaa ympäristöön? 
3. Vaikuttaako kaivumaiden läjittäminen ympäristöön? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko lähirakennuksissa tehtävä kuntokatselmus louhintatöiden tai mandollisen pohjaveden 

alenemisriskin vuoksi? 
2. Onko varattava läjitysalueet ja suunniteltava niiden erityistoimenpiteet happamia tai muuten 

epäpuhtaita maita varten? 
3. Miten pohjanvahvistukset tai routasuojaukset liittyvät ympäröiviin rakenteisiin (pihat, putkistot, 

kaapelit, jne.)? 
4. Onko erikoisrakenteet (routakiilat, painumakiilat) ulotettava tonteille tai sivukaduille? 

Lisätietoja 
O 	Maaston ja kallion muotoilu, Maisemaohje, Tiensuunnittelun ohjaus 1998, TIEL 2110013 
o 	Läjitysalueen suunnittelu, Maisemaohje, Tielaitos 1999 
O 	Silko-ohjeet, Siltansuunnittelu 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristävaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 	 1 3 1999 

Siltahanke, 	suunnitelman YVS 

3  Luonto 
.2 VEDET 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Millainen on alueen vesistö (vesistön tyyppi ja käyttö, vedenkorkeudet, veden laatu, mihin vir- 

taa, valuma-alueet, vedenjakajat)? 
2. Millainen vesiväylä alueella kulkee (syvyys, kulkukorkeus, väylän leveys)? 
3. Onko alueella vedenottamoita tai niiden suoja-alueita? 
4. Onko alueella tai sen läheisyydessä muita pohjavesialueita? 
5. Onko alueella kaivoja tai esiintyykö paineellista pohjavettä? 
6. Onko alueella vesilaissa suojeltuja pienvesien luontotyyppejä? 
7. Millaiset ovat alueen pohjavesiolosuhteet? 
8. Esiintyykö alueella tulvia? 
9. Onko alueella kosteikkoja tai koskiensuojelulain mukaisia vesistäjä? 
10. Mikä on pohjavedensyvyys ja laatu sekä pohjavedenpinnan yläpuolisen maakerroksen vedenläpäisevyys? 
11. Onko alueella sadevesiviemäröinti tai salaojitus, minne sadevedet johdetaan? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Onko hanke vedenottamon suoja-alueella tai muulla pohjavesialueella? 
2. Vaikuttaako hanke pohjaveden? 
3. Vaikuttaako hanke pohjaveden korkeuteen tai aiheutuuko paineellisen pohjaveden purkautu- 

misriski? 
4. Vaikuttaako hanke suojeltuihin pienvesiin? 
5. Vaikuttaako hanke vapaisiin vesialueisiin, rantaviivaan tai veden virtauksiin? 
6. Vaikuttaako hanke vesiliikenteeseen? 
7. Vaikuttaako veteen rakentaminen veden laatuun ja käyttöön? 
8. Lisääkö siltahanke maaperän eroosiota? 
9. Vaikuttaako hanke muihin vesistöihin tai kosteikkoihin? 
10. Vaikuttaako tien pintavesien purkaminen vesistöön kyseisen vesistön veden laatuun haitallisesti? 
11. Aiheuttaako pohjaveden rautapitoisuus tms. ominaisuudet salaojien tukkeutumisriskin? 

Toimenpiteet 
1. Tarvitaanko vesioikeuden lupaa rakennettaessa? 
2. Onko vedenottamoita tai pohjavesialueita suojattava? 
3. Onko sadevesiviemäröinti uusittava tai sitä muutettava? 
4. Onko pohjaveden aleneminen estettävä? 
5. Onko kuivatusjärjestelyissä suunniteltava erityisiä ratkaisuja, että vaikutukset pohjaveteen, vesistöihin ja kosteik- 

koihin ovat mandollisimman vähäiset? 
6. Tarvitaanko eroosiosuojauksia? 

Lisätietoja 

0 Siltapaikka-asiakirjat, Sillansuunnittelu (tulossa) 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPAS KORTIT 
	

1.3.1999 

Tiensuunnitteluhankkeen 	YVS 

3  Luonto 
.3 ILMA, ILMASTO 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Millainen on alueen ilmasto (vallitsevat tuulet ja tuulisuus, lumisuus, lämpötilavaihtelut)? 
2. Onko alueella mikroilmastoltaan erilaisia osa-alueita? 

- 	kapeikot, jossa tuulen nopeus nousee suureksi 
- 	isot aukeat, joilla tuuli voi kuljettaa kinostuvaa lunta 
- meren tai muun vesistön rannat 
- 	läpi vuoden sulana virtaavat vesiuomat 
- 	syvät laaksot tai kanjonit 

3. Mitä ilmastollisia ongelmia (tuulisuus, varjoisuus) nykytilanteessa on tien ja lähiympäristön kannalta? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma lähiympäristön ilmastoon (tuulisuus, lämpötila, varjoisuus, jne.)? 
2. Onko riskiä yllättävälle sivutuulelle? 
3. Onko kohtia, joissa sumun tai mustan jään muodostuminen sillalle on todennäköistä? 
4. Onko aukeilla alueilla tieleikkauksia tai kaiteita, joissa lumen kinostuminen on todennäköistä? 
5. Onko tunnelin suulla tai sillan alla tippuvan jään muodostumisriskiä? 

Toimenpiteet 
1. Varoitetaanko sivutuulesta liikennemerkillä? 
2. Onko sumusta / mustasta jäästä varoitettava liikennemerkillä? 
3. Tarvitaanko lumiaitoja tai tasauksen muuttamista kinostuksen torjumiseksi? 
4. Onko tippuvan jään tai paannejään muodostumisen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehtävä erityisiä kuivatusjärjeste- 

lyitä? 

Lisätietoja 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympänstövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 	 1. 3. 1999 

Siltahanke, 	suunnitelman YVS 

3  Luonto 
.4 KASVILLISUUS 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Nykyiset taajamakuvan, viihtyisyyden tai luonnon kannalta tärkeät puut, pensaat, pensasaidat 

ja muu kasvillisuus? 
2. Onko alueelta tehty aikaisemmin luontoinventointeja? 
3. Onko alueella tai sen läheisyydessä 

- 	Luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä, lajeja tai yksittäisiä puita tai 
puuryhmiä 

- 	Natura 2000 kohteita 
- 	Luonnonsuojelualueita ja luonnon muistomerkkejä 
- 	Koskiensuojelulain mukaisia vesistöjä 
- 	Suojeluohjelmien alueita (suot, rannat, lehdot, vanhat metsät) 
- 	Metsälain avainbiotooppeja 
- 	Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti uhanalaisia lajeja 
- 	Monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontokohteita 
- 	EU:n luonto- ja lintudirektiivin lajeja 
- 	Kosteikkoja, joissa on monipuolista kasvillisuutta tai joilla on luonnonympäristössä tärkeä merkitys 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako hanke nykytilaselvityksessä esiin tulleisiin lajeihin, alueisiin tai kohteisiin? 
2. Joudutaanko kasvillisuutta poistamaan ja vaikuttaako se luonnonoloihin (pienilmasto, valo- 

shokki)? 
3. Vaikuttaako hanke nykyisen kasvillisuuden elinmandollisuuksiin? 
4. Miten suunnitellut uudet istutukset tai kasvillisuuden hoito vaikuttavat luonnonoloihin? 
5. Onko istutusten ja nurmialueiden hoidosta ja hoidon tasosta sovittu eri osapuolten kesken? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko suojelualueiden tai erityisten biotooppien säilyttämiseksi tehtävä erityisratkaisuja, suo- 

jaistutuksia tai suojarakenteita? 
2. Onko nykyisen kasvillisuuden säilyttämiseksi tai sen elinolosuhteiden varmistamiseksi muutet- 

tava ratkaisuja tai tehtävä erityistoimenpiteitä? 

Lisätietoja 
o Tiepiirikohtaiset luontoselvitykset 
O Tieympäristön kasvillisuus, ohje tieympäristön kasvillisuuden suunnitteluun, 

rakentamiseen ja hoitoon. Tiensuunnittelun ohjaus 1996, TIEL 2110012 
O Puiden ja pensaiden siirto ja suojelu tienrakentamisessa, TVH 731620 
0 Sillan ympäristösuunnittelu, Sillansuunnittelu 1990, TI EL 703451 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

13.1999 

Siltahanke, 	suunnitelman YVS 

3  Luonto 
.5 ELÄIMISTÖ 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Esiintyykö alueella uhanalaisia eläimiä (mm. liito-oravaa, valkoselkätikkaa, saukkoa...)? 
2. Esiintyykö alueella eläimiä, joista on vaaraa liikenteelle (hirvet, peurat, porot ... )? 

3. Millainen kalakanta on alueen vesistäissä, onko pohjaeläimiä? 
4. Onko alueella tai sen läheisyydessä 

- 	 Suojeltavien, maakunnallisesti uhan-alaisten ja EU:n luonto- ja -lintudirektiiveihin kuuluvien lajien 
esiintymiä 

- 	Hirvien tms. vaellusreittejä tai kesä- ja talvioleskelualueita tai vasomisalueita 
- 	 Piennisäkkäiden ja sammakkoeläinten vaellusreittejä 
- 	 Suojeluohjelmien lintuvesiä 
- 	 Tärkeitä linnustokohteita ja muuttolintujen levähdys- tai ruokailualueita 
- 	 Tärkeitä vesialueiden pohja-alueita, kuten kalojen kutupaikkoja 
- 	 Kalojen nousureittejä joissa ja puroissa 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako hanke uhanalaisten eläinten reviireihin (pesimä- ja ravintoreviirit)? 
2. Vaikuttaako suunnitelma eläinten vaellusreitteihin tai reviireihin? 
3. Vaikuttaako hanke suojeltavien, maakunnallisesti uhanalaisten ja EU:n luonto- ja -lintudirektiiveihin kuuluvien lajien 

esiintymiin? 
4. Vaikuttaako hanke suojeltuihin tai muuten tärkeisiin linnustokohteisiin? 
5. Vaikuttaako hanke tärkeisiin vesialueiden pohja-alueisiin, mm. kalojen kutupaikkoihin 
6. Vaikuttaako suunnitelma kalojen nousureitteihin? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet (yleensä vain haja-asutusalueella) 
1. Onko rakennettava korvaavia pesimäpaikkoja tai muuten luotava edellytyksiä reviirien siirtymiselle? 
2. Tarvitaanko vesistöissä kalaportaita tai onko muuten varmistettava kalojen nousumandollisuus kutupaikoille? 
3. Onko tarvetta parantaa kalojen kutumandollisuuksia vesistön pohjassa esim. sorastuksella? 
4. Onko veden happamuuden muutoksia valvottava rakennustyön aikana? 
5. Tarvitaanko pitempiaikaista eläimistötilanteen seurantaa riittävien toimenpiteiden määrittämiseksi? 

Lisätietoja 
O Luonnonolojen seuranta tiensuunnittelussa, Tielaitoksen selvityksiä 9/91, TIEL 3200009 
O Ekologinen ympäristöluokitus tiensuunnittelussa, Tielaitoksen tutkimuksia 3/93, TIEL 3100010 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPAS KORTIT 	 13.1999 

Siltahanke, 	suun nitelman YVS 

4  Luonnonvarojen käyttö 
MAANOTTO, KALLIONOTTO 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Millainen on siltapaikan maaperän rakennettavuus? 
2. Ovatko vanhojen rakenteiden (tie- ja silta) materiaalit käyttökelpoisia? 
3. Onko alueella nykyisiä maa-ainesten ottopaikkoja ja —lupia? 
4. Onko alueella käyttökelpoisia maa-ainesvaroja (hiekka, sora, kallio/murske, ruokamulta)? 
5. Onko saatavissa korvaavia rakennusaineita, kuten masuunikuonaa, lentotuhkaa tai sopivaa moreenia? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Miten hankkeen massatalous toteutuu (maanottotarve ja mandolliset ylijäämämassat)? 
2. Vaikuttaako hankkeen tientekoainesten ottaminen ympäristöön? 
3. Vaikuttaako hankkeen ylijäämämassojen läjitys ympäristöön? 
4. Vaikuttaako hanke maa-ainesten saatavuuteen alueella (nykyisten ottopaikkojen riittävyys)? 
5. Varataanko hanketta varten uusia maan/kaflionottopaikkoja? 
6. Varataanko ylijäämämassoja varten läjitysalueita? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Voidaanko olemassa olevaa siltaa käyttää (ko. tai jossakin muussa kohteessa)? 
2. Voidaanko kaivu- ja louhintamassoja käyttää tierakenteen osana tai hyödyntää muuten? 
3. Voidaanko hankkeessa hyödyntää alueen muissa hankkeissa ylijääviä massoja? 
4. Voidaanko korvaavien rakennusaineiden käytöllä säästää luonnonvaroja? 
5. Voidaanko alueella olevien materiaalien ominaisuuksia parantaa jonkinlaisin toimenpitein? 
6. Onko maanotto- ja läjitysalueiden käyttö ja hoito suunniteltava(ojitusjärjestetyt, maisemointi, 

ottamissuunnitelma, happamien/alunaisten maiden kalkitustarve, suojaaminen muilta epäpuh- 
tauksilta)? 

Lisätietoja 
O Maaston ja kallion muotoilu, Maisemaohje, Tiensuunnittelun ohjaus 1998, TIEL 2110013 
0 Läjitysalueen suunnittelu, Maisemaohje, Tielaitos 1999 
O Kestävän kehityksen tierakenteet—ideakilpailu; Tielaitoksen selvityksiä 58/95, TIEL 3200333 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympänstövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 	 1.3.1999 

Siltahanke, 	suunnitelman YVS 

5  Ympäristön kuormitustekijät 
RAKENNUSAIKAISET VAIKUTUKSET 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Mitä lähialueen teitä voidaan käyttää työmaateinä ja onko niiden varrella arvokkaita ympäristö- 

kohteita? 
2. Mitä nykyisiä rakenteita, putkia, johtoja ja kaapeleita on rakennustyössä varottava? 
3. Onko purettavissa silloissa tai rakenteissa vaarallisia aineita? 
4. Käsiteltävien maamassojen ominaisuudet ympäristön kannalta (happamuus 1 aluna ym. ominaisuudet, epäpuhtau- 

det, myrkyt)? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Aiheuttaako hankkeen toteuttaminen tiealueen ulkopuolelle ulottuvia työnaikaisen liikenteen 

järjestelyitä tai työmaateiden kunnostamista tai rakentamista? 
2. Miten työmaa-aikaiset sillat vaikuttavat ympäristöön? 
3. Miten työmaa vaikuttaa lossien liikennöintiin? 
4. Haittaako hanke vesistön käyttöä (virkistys, kalastus ym.)? 
5. Mitä vaikutuksia rakennustöillä ja —koneilla, kuljetuksilla sekä rakenteiden purkamisella on ym- 

päristöönsä (melu, pöly, tärinä, vaaralliset aineet, ihmisten turvallisuus, päästöt, siisteys)? 
6. Vaikuttaako ylijäämämassojen läjitys luontoon, pohjavesiin, vesistöihin, maisemaan ja kuiva- 

tusolosuhteisiin? 
7. Työnaikaisen pohjavedenalennuksen vaikutus vedenottoon, kaivoihin ja lähirakennuksiin/perustuksiin? 
8. Onko rakennustyön aikana luiskien sortumariskiä mm. tiettynä vuodenaikana? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Varataanko työmaateille ja työnaikaiselle liikenteen järjestelyille alueet suunnitelmassa? 
2. Voidaanko rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä (melu, päästöt, tärinä, vaaralliset aineet, ihmis- 

ten turvallisuus) lieventää asettamalla rakentajalle vaatimuksia tai ympäristökriteereitä? 
3. Voidaanko ylijäämämaille osoittaa hyötykäyttöä tässä tai muissa lähiseudun hankkeissa? 
4. Voidaanko tierakenteissa käyttää ympäristökuormitusta vähentäviä materiaaleja? 
5. Voidaanko purettavia siltarakenteita käyttää uudelleen? 
6. Läjitysmaiden käsittelytarve (kalkitus tms.) ja läjitysalueiden muotoilu ja maisemanhoito? 
7. Onko pohjaveden tai pintavesien pintaa ja laatua tarkkailtava työn aikana? 
8. Onko työmaan ja tukikohdan jätehuoltojärjestelyille asetettava erityisvaatimuksia? 
9. Onko pohjavettä tai maaperää suojattava työmaatoimintojen varalta (äljyt, kemikaalit, suola, tukikohtajätteet)? 
10. Onko mandollisten tärinävaurioiden/haittojen varalta pidettävä katselmuksia ja järjestettävä seuranta? 

Lisätiedot 
Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu, Tuotannon yleisohjeeti 994, TIEL 2270006 

O Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristölupa, Tuotannon yleisohjeeti 994, TIEL 2270007 
0 Läjitysalueen suunnittelu, Maisemaohje, Tielaitos 1999 
o Maarakennustyömaan ympäristöopas, Maarakennusalan neuvottelukunta ja Suomen ympäristökeskus 



Tiehankkeiden ja tienpidon ympänstövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

1.3.1999 

Maa-ainesten oton YVS 

I Sosiaaliset vaikutukset 
IHMISET JA YHTEISÖT 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Asuminen maa-ainesten ottoalueen lähiympäristössä (määrä, asumismuodot) 
2. Liikkuminen; päivittäiset / viikottaiset kulkutarpeet alueella, kulkumuodot (henkilöautoliikenne - 

kevyt liikenne - maatalousliikenne), matkojen tarkoitus 
3. Elinolot ja viihtyvyys; alueen käyttö vapaa-ajanviettoon ja virkistysalueena (luontoyhteys), mai- 

semakuva 
4. Elinkeinot; lähinnä maa- ja metsätalous 

Suunnitelman ympäristövaikutukset 
1. Miten asukkaiden kulkuyhteydet muuttuvat (sujuvuus, turvallisuus, reitit)? 
2. Vaikuttaako hanke ihmisten terveyteen? 
3. Muuttuvatko virkistysmandollisuudet, -reitit ja yhteydet virkistysalueille? 
4. Miten hankkeen toteuttaminen vaikuttaa asumiseen, elinoloihin ja viihtyvyyteen? 
5. Aiheutuuko ihmisille / yhteisöille rakennusaikaisia vaikutuksia, pölyhaittoja, kiertoteitä, tärinää, melua tms.? 
6. Miten hanke vaikuttaa ihmisten turvallisuuteen (kalliolouhoksen reunat, lammikot, jyrkät luiskat erityisesti louhinta- 

ja kaivuvaiheissa)? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Voidaanko rakentaa korvaavia kulkuyhteyksiä? 
2. Miten aiheutuvia haittoja torjutaan tai lievennetään (murskaustoimintojen järjestely, ajoteiden 

sijoittelu, huoltopaikkojen sijoittelu ja suojaus ym.)? 
3. Onko ottotoiminnalle annettava aikarajoituksia (vuorokausi, vuodenaika)? 
4. Varaudutaanko mandollisiin haittakorvauksiin? 

Lisätietoja 
0 Jyri Jusl&I: Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) 



Tiehankkeiden ja tienpidon ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

13.1999 

Maa-ainesten oton YVS 

2  Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.1 ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENNE, RAKENNUSKANTA 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Mikä on vahvistettujen seutu-, yleis- ja detaljikaavojen tilanne (maankäyttömuodot, eri kaava- 

määräykset)? 
2. Onko laadittavana tai tulossa uusia kaavoja tai kaavamuutoksia? 
3. Onko muita maankäyttöä koskevia suunnitelmia/päätöksiä? 
4. Onko ottoalueella rakennelmia tai rakennuksia? 
5. Onko alueelle johtavan kulkureitin varrella arvokkaita rakennuksia, rakenteita, rakennusryh- 

miä? 
6. Onko kaavoituksen yhteydessä tehty ympäristövaikutusselvityksiä? 
7. Minkälainen on ottoalueen lähiympäristön nykyinen rakennuskanta (rakennustyypit, käyttötarkoitus, ikä, kunto)? 
8. Mikä on rakennusten perustamistapa? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Onko hanke voimassaolevan kaavan aluevarauksen mukainen? 
2. Vaikeuttaako maa-ainestenotto kaavan mukaista maankäyttöä? 
3. Joudutaanko rakennuksia / rakennelmia purkamaan tai esim. muuttamaan sähkölinjoja? 
4. Aiheutuuko hankkeesta vaaraa rakennuksille tai rakenteille tärinän, pohjaveden alenemisen, 

kaivantojen, täyttöjen, räjäytystäiden, istutusten, tien kunnossapidon tai muun syyn vuoksi? 
5. Vaikeutuuko rakennusten käyttö? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko vahvistettuja kaavoja muutettava tai uusia kaavoja laadittava? 
2. Aiheuttaako hanke poikkeamista suunnitelmista? 
3. Voidaanko alueille suunnitella hyötykäyttöä maa-ainesten ottamisen päätyttyä, esim. virkistys- 

alueina? 
4. Onko tehtävä rakennusten kuntoselvitys tai vaurioinventointi? 
5. Onko laadittava erillinen riskianalyysi? 
6. Onko tehtävä rakennuksien / rakenteiden suojauksia? 
7. Purettavien rakennusten lunastushinnan arviointi. 

Lisätietoja 
0 Tienpito arvoympäristössä, Tietoa tiensuunnitteluun nro 291997, Tie-ja liikenneteknhikka 



Tiehankkeiden ja tienpidon ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

1.3.1999 

Maa-ainesten oton YVS 

2  Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.2 KULTTUURIPERiNTÖ, MAISEMAKUVA 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko alueella tai sen läheisyydessä muinaisjäännöksiä? 
2. Onko alueella tai sen lähellä kulttuuriympäristöjä, museoteitä tai —siltoja, arvokkaita kiviaitoja, 

muistomerkkejä, hautausmaita, vanhoja taistelu- ja puolustuspaikkoja tms.? 
3. Onko alueella tai sen välittömässä läheisyydessä suuria yksittäisiä puita tai puuryhmiä? 
4. Onko kohde tai sen lähialue kulttuurimaisemaa (valtakunnallisesti arvokasta, seutukaavassa 

merkittyä tai paikallisesti merkittävää)? 
5. Onko harjujensuojeluohjelmassa tai muilla päätöksillä suojeltuja maisema-alueita? 
6. Onko alue sellainen, että siellä voi olla muinaisjäännöksiä, jotka eivät vielä ole tiedossa? 
7. Onko maamerkkejä, maiseman tai taajamakuvan muutoskohtia ja reunavyöhykkeitä? 
8. Mitkä ovat maisemarakenteen peruselementit ja erityispiirteet? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma muinaisjäännöksiin tai kulttuuriympäristöihin tai —kohteisiin? 
2. Onko muinaisjäännöksiä tutkittava lisäkaivauksin? 
3. Vaikuttaako suunnitelma suojeltuihin tai muuten tärkeisiin kohteisiin tai niiden osiin? 
4. Vaikuttaako suunnitelma maisemakuvan kulttuurihistorialliseen luonteeseen? 
5. Vaikuttaako suunnitelma maisemakuvan peruselementteihin tai erityispiirteisiin? 
6. Syntyykö uusia näkymiä? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Kuinka kaukaa muinaisjäännökset, säilytettävät tai arvokkaat kohteet tulisi kiertää? 
2. Onko muinaisjäännökset tutkittava kaivauksin ennen niiden poistamista? 
3. Voidaanko muutosvaikutusta lieventää muuttamalla ratkaisuja tai muotoilua? 
4. Millaisia ratkaisuja alueen sopeuttaminen maisemaan vaatii (vallit, suojametsät, maaston 

muotoilu ym.)? 
5. Miten alue maisemoidaan ja pinta käsitellään (kasvillisuuden palautus, hoito), ottotoimintojen 

välillä? 

6. Täytyykö istutuksia käyttää tai olla käyttämättä tietyissä paikoissa? 
7. Voiko kuoppaa täyttää ylijäämämassoilla tai pintamailla? 
8. Mitä entyisratkaisuja on käytettävä? 
9. Miten asiaa seurataan tai valvotaan? 
10. Mitä erityisohjeita tai laatuvaatimuksia maa-ainesten ottotoiminnalle tulisi määritellä? 
11. Minkälaisia suojaavia tai haittoja lieventäviä toimenpiteitä tehdään ottotoimintojen välillä? 

Lisätietoja 
0 Tienpito arvoympäristössä, Tietoa tiensuunnitteluun nro 29 1997, Tie-ja liikennetekniikka 
0 Maaston ja kallion muotoilu, Maisemaohje, Tiensuunnittelun ohjaus 1998, TIEL 2110013 
O Rakennettu ku Ittuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuunhistorialliset ympäristötl Museoviras- 

to, Ympäristöministeriö 
0 Valtioneuvoston päätös 5.1.1995, Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 



Tiehankkeiden ja tienpidon ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

3.1999 

Maa-ainesten oton YVS 

3  Luonto 
.1 MAA- JA KALLIOPERÄ, VEDET 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Minkälainen on alueen topografia? 
2. Minkälaisia ovat alueen maa- ja kallioperämuodostumat? 
3. Onko alue Poski-projektin tarkoittamalla maa-ainesten ottoalueella? 
4. Onko alueella vedenottamoita tai niiden suoja-alueita, muita pohjavesialueita, kaivoja tai esiin- 

tyykö paineellista pohjavettä? 
5. Onko alueella vesilaissa suojeltuja pienvesien luontotyyppejä? 
6. Millaiset ovat alueen pohjavesiolosuhteet? 
7. Onko alueen läheisyydessä suojeltavia geologisia esiintymiä? 
8. Esiintyykö alueella erikoisia maa- tai kivilajeja? 
9. Minkälainen on alueen vesistö (vesistön tyyppi ja käyttö, vedenkorkeudet, veden laatu, mihin virtaa, valuma-alueet, 

vedenjakajat)? 
10. Onko alueella tai rajoittuuko alue kosteikkoihin tai soihin? 
11. Mikä on pohjavedensyvyys ja laatu sekä pohjavedenpinnan yläpuolisen maakerroksen vedenläpäisevyys? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako hanke suojeltuihin tai muuten arvokkaisiin geologisiin esiintymiin ja erikoisiiri maa- 

ja kivilajeihin? 
2. Vaikuttaako hanke pohjaveden saatavuuteen ja laatuun? 
3. Vaikuttaako hanke pohjaveden korkeuteen? 
4. Vaikuttaako hanke suojeltuihin pienvesiin? 
5. Aiheuttaako hanke muutoksia lähiympäristön pintavesien virtaussuuntiin, -määriin ja imeytymiseen ja vaikuttavatko 

nämä muutokset pohjavesien laatuun? 
6. Onko veden pumppauksesta haitallisia vaikutuksia ympäristölle (vettymis-, pohjaveden alenemishaittoja ympäris- 

tössä tms.) 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Voidaanko ottotoiminta rajoittaa siten, että geologisesti arvokkaimmat alueet tai muodostuman 

osat voidaan säilyttää? 
2. Onko vedenottamoita tai pohjavesialueita suojattava päästöjä vastaan? 
3. Onko pohjaveden alenemisen haitallisia vaikutuksia estettävä? 

4. Onko kuivatusjärjestelyissä suunniteltava erityisiä ratkaisuja, että vaikutukset pohjaveteen, vesistöihin ja kosteik- 
koihin ovat mandollisimman vähäiset? 

5. Onko kuivatusvesien imeytyminen maahan ottoalueella estettävä? 

Lisätietoja 
O Maaston ja kallion muotoilu, maisemaohje, ohje tiensuunnittelijoille, Tielaitos 1998, TIEL 2110013 
O Läjitysalueen suunnittelu, Maisemaohje, Tielaitos 1999 



Tiehankkeiden ja tienpidon ympäristövaikutusten selvittäminen 
OPASKORTIT 
	

1.3.1999 

Maa-ainesten oton YVS 

3  Luonto 
.2 KASVILLISUUS, ELÄIMISTÖ 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko alueelta tehty aikaisemmin luontoinventointeja? 
2. Onko alueella tai sen läheisyydessä 

- Natura 2000 kohteita 
- 	 Luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä, lajeja tai yksittäisiä puita tai 

puuryhmiä 
- 	 Luonnonsuojelualueita ja luonnonmuistomerkkejä 
- 	 Suojeluohjelmien alueita (suot, rannat, lehdot, vanhat metsät) 
- 	 Metsälain avainbiotooppeja 
- 	 Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti uhan-alaisia lajeja 
- 	 Monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontokohteita 
- 	 Kosteikkoja, joissa on monipuolista kasvillisuutta tai joilla on luonnonympäristössä tärkeä merki- 

tys 
- 	 Suojeltavien, maakunnallisesti uhan-alaisten ja EU:n luonto- ja -lintudirektiiveihin kuuluvien lajien 

esiintymiä 
- 	 Hirvien tms. vaellusreittejä tai kesä- ja talvioleskelualueita tai vasomisalueita 
- 	 Piennisäkkäiden ja sammakkoeläinten vaellusreittejä 

Suojeluohjelmien lintuvesiä 
- 	 Tärkeitä linnustokohteita ja muuttolintujen levähdys- tai ruokailualueita 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako hanke nykytilaselvityksessä esiin tulleisiin lajeihin, alueisiin tai kohteisiin? 
2. Vaikuttaako alueen kasvillisuuden poisto luonnonoloihin (pienilmasto, valoshokki)? 
3. Vaikuttaako hanke nykyisen kasvillisuuden elinmandollisuuksiin (pöly, kuivuminen, valoisuus- 

muutokset)? 
4. Miten suunnitellut uudet istutukset tai kasvillisuuden hoito vaikuttavat luonnonoloihin? 
5. Vaikuttaako suunnitelma eläinten vaellusreitteihin tai reviireihin? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko suojelualueiden tai erityisten biotooppien säilyttämiseksi tehtävä erityisratkaisuja, suo- 

jaistutuksia tai suojarakenteita? 
2. Onko nykyisen kasvillisuuden säilyttämiseksi tai sen elinolosuhteiden varmistamiseksi tehtävä 

erityistoimenpiteitä? 
3. Onko rakennettava korvaavia pesimäpaikkoja tai muuten luotava edellytyksiä reviirien siirtymiselle? 

Lisätietoja 
O 	Yleisten teiden ympäristön tila - luonto; Tielaitoksen selvityksiä 3/96, TIEL 3200372 
O 	Tiepiirikohtaiset luontoselvitykset 
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Maa-ainesten oton YVS 

5  Ympäristön kuormitustekijät 
TYÖNAIKAISET VAIKUTUKSET 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Mitä lähialueen teitä voidaan käyttää työmaateinä ja onko niiden varrella arvokkaita ympäristö- 

kohteita? 
2. Alueella sijaitsevat melulähteet ja niiden melualueet (tarvittaessa selvitettävä myös melutaso)? 
3. Sijaitseeko alueen lähiympänstössä sellaista maatalous (esim. sikaloita) tai tarhaustoimintaa, joka häiriintyy melus- 

ta? 
4. Onko tien läheisyydessä herkkiä laitteita tms. sisältäviä kohteita, joita tärinä häiritsee? 
5. Onko erityisen melu-, pöly- tai tärinäherkkiä kohteita tai rakennuksia? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Aiheuttaako hankkeen toteuttaminen tiealueen ulkopuolelle ulottuvia työnaikaisen liikenteen 

järjestelyitä tai työmaateiden kunnostamista tai rakentamista? 
2. Kuinka laajalle alueelle hanke aiheuttaa melu-, pöly- ja tärinähaittoja ja kuinka voimakkaita 

nämä ovat? 
3. Mitä vaikutuksia kuljetuksilla, lastaus ja murskaustoiminnalla on ympäristöönsä (melu, pöly, 

tärinä, ihmisten turvallisuus, päästöt, siisteys)? 
4. Mitä seurauksia kohonneella melu-, pöly- ja tärinätasolla on? 
5. Työnaikaisen pohjavedenalennuksen vaikutus vedenottoon, kaivoihir, ja lähirakennuksiin/perustuksiin? 
6. Minkälainen on pohjaveden pilaantumisriski ja —laajuus ottamistoiminnan aikana (huom. Työmaan poltto- ja voite- 

luainepäästöt)? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Tarvitaanko suojaustoimenpiteitä, missä ja millaista? 
2. Varataanko työmaateille ja työnaikaiselle liikenteen järjestelyille alueet suunnitelmassa? 
3. Voidaanko maa-ainesten oton aiheuttamia häiriöitä (melu, päästöt, tärinä, vaaralliset aineet, 

ihmisten turvallisuus) lieventää asettamalla ottajalle vaatimuksia tai ympäristökriteereitä? 
4. Onko pohjaveden tai pintavesien pintaa ja laatua tarkkailtava työn aikana? 
5. Onko työmaan jätehuoltojärjestelyille asetettava erityisvaatimuksia? 
6. Onko pohjavettä tai maaperää suojattava työmaatoimintojen varalta (öljyt, kemikaalit, suola, tukikohtajätteet)? 
7. Onko mandollisten tärinävaurioiden/haittojen varalta pidettävä katselmuksia ja järjestettävä seuranta? 

Lisätiedot 
O Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu, 1994, TIEL 2270006 
0 Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristölupa, 1994, TIEL 2270007 
0 Läjitysalueen suunnittelu, Maisemaohje, Tielaitos 1999 
O Maarakennustyömaan ympäristöopas, Maarakennusalan neuvottelukunta ja Suomen ympäristökeskus 
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suunnitelman tilausvaiheessa 

- selkeyttää yhteistyötahojen ja yhteistyömuotojen määrittelyä 
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Johda nto 

YyA-lain 4:n alaisissa hankkeissa on ympäristövaikutusten selvittämisestä 
säädetty lailla. Niissäkin hankkeissa, jotka eivät ole mainitun lainkohdan 
alaisia, on kuitenkin hankkeesta vastaavan oltava riittävästi selvillä hank-
keensa ympäristövaikutuksista. Tätä tarvetta palvelemaan on laadittu opas- 
kortit tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittämi-
seksi. 

Opastuksen tavoitteena on ensiksi kiinnittää huomiota riittävään ympäristö-
asioiden selvitystarkkuuteen jo suunnitelman tilausvaiheessa. Toiseksi ym-
päristöselvitykset edellyttävät paljon yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. 
Siksi on korostettu yhteistyötahojen ja eri yhteistyömuotojen osuutta. Kol-
manneksi suunnittelijan avuksi on kehitetty opaskortteihin perustuva menet-
tely, jotta kaikki olennaiset ympäristötekijät ja -vaikutukset saadaan esille, 
niitä päästään arvioimaan ja ne voidaan jäsennellysti dokumentoida päätök-
sentekoa ja tulevia suunnitteluvaiheita varten. 

Työn pohjaksi on selvitetty suunnitelmien tilauskäytäntöjä Vaasan, Hämeen 
ja Uudenmaan tiepiireissä. Vastaavissa konsultointiyksiköissä (Vaasa, Tam-
pere ja Helsinki) on suoritettu kyselyitä nykyisistä ympäristöselvitysten laa-
timiskäytännöistä. Länsi-Suomen, Pirkanmaan (Hämeen) ja Uudenmaan 
ympäristökeskuksilta on saatu heidän antamansa lausunnot tiehankkeista 
vuosilta 1997-98. Näitä analysoimalla on selvitetty nykyinen tilanne suunni-
telmien ympäristövaikutusten selvittämisessä. 

Ohjeen ovat laatineet Tielaitoksen konsultoinnin Tampereen yksiköstä arkki-
tehti Kirsti Mustalahti, geologi Teuvo Kasari ja siltainsinööri Kristina Olander- 
Salmi sekä Oy Talentek Ab:sta insinööri Mikko Uljas ja Dl Klas Hytönen. 
Lisäksi työssä ovat olleet mukana Vaasan tiepiirin sekä Länsi-Suomen ym-
päristökeskuksen edustajat. Tielaitoksen keskushallinnossa työtä on ohjan-
nut seurantaryhmä, johon ovat kuuluneet arkkitehti Anders HH Jansson, FM 
Mervi Karhula, Dl Matti Hämäläinen, Dl Reima Petäjäjärvi ja Dl Niilo Tykky-
läinen. 

Helsingissä, 10.3.1999 

Tielaitos, Tie- ja liikennetekniikka 
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LÄHTÖKOHDAT JA KÄSITTEET 

1 Lähtökohdat ja käsitteet 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenett&ystä edellyttää, että hankkeesta 
vastaava on riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista. Erikseen 
määritellyissä hankkeissa on sovellettava lain mukaista arviointimenettelyä. 
Käytäntö isojen tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointiin on vakiintunut 
viime vuosina. Tämä käytäntö on esitetty julkaisussa "Tiehankkeiden ympä-
ristövaikutusten arviointi, ohje suunnittelijoille". Tämä ohje sisältää menette-
yn muiden tiehankkeiden, rakenteen parantamishankkeiden, siltahankkei-
den ja maa-ainesten ottamishankkeiden ympäristövaikutusten selvittämi-
seen. Sitä voidaan käyttää myös isompien hankkeiden selvitysten tukena. 

Taulukko 1: Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettävät käsitteet 

YyA Ympäristövaikutusten arviointi YVA-lain mukaisissa 
hankkeissa 

YyA-menettely YVA-lain 	nojalla 	suoritettava 	arviointi, 	tehdään 
yleensä YVA-hankkeen 	yleissuunnitelman yhtey- 

__________________ dessä 

YyA-hanke Hanke, jossa YyA-laki tai YVA-lain nojalla tehty 
ympäristöministeriön päätös edellyttävät lain mu- 
kaista 	menettelyä. 	Laki 	edellyttää 	arviointia, 	jos 
kohteena on moottoritie, moottoriliikennetie, yli 10 
km pitkä nelikaistainen muu tie tai näiden olennai- 
nen muutos. 

YVS Ympäristövaikutusten selvitys muissa kuin lain mu- 
kaisissa hankkeissa niiden kaikissa suunnitteluvai- 
heissa 

YVA-hankkeen arviointi muissa suunnitteluvaiheis- 
sa kuin yleissuunnitteluvaiheessa 

Ohjelmatason YyA Politiikkojen, ohjelmien ja suunnitelmien vaikutusten 

(Strateginen YVA) arviointi 

(Pohti ikka-YVA) ____________________________________________ 

Tiehankkeissa vaikutusselvitykset tehdään ensisijaisesti yleissuunnitelma-
vaiheessa. Alustavia selvityksiä tehdään kuitenkin jo tarveselvityksissä. Tie- 
suunnitelmassa tarkistetaan ja tarvittaessa täydennetään yleissuunnitelman 
vaikutustarkastelua. Rakennussuunnitelmassa esitetään tekniset suunnitel-
mat vaikutusselvityksessä todettujen haitallisten vaikutusten torjumiseen. 
Pienissä hankkeissa usein yleis-, tie- ja rakennussuunnittelu tapahtuvat sa-
man prosessin aikana, jolloin ympäristövaikutusselvitys on tehtävä niin, että 
se täyttää kaikkien vaiheiden vaatimukset. 

Vaikutusten jaottelu 
Selvitettävät ympäristövaikutukset on jaettu taulukon 2 mukaisesti neljään 
ryhmään ja opaskortteja on laajimmillaan 14 kappaletta. 
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Taulukko 2: Ympäristövaikutusten jaottelu 

Vaikutukset Opaskortti 

1 Sosiaaliset vaikutukset 1 Ihmiset ja yhteisöt 

2 Vaikutukset yhdyskunnan 

kehitykseen ja maankäyttöön 

2.1 Alue-ja yhdyskuntarakenne 

2.2 Rakennuskanta 

2.3 Kulttuuriperintö 

2.4 Maisema-ja taajamakuva 

3 Vaikutukset luontoon 3.1 Maa-ja kallioperä 

3.2 Vedet 

3.3 Ilma ja ilmasto 

3.4 Kasvillisuus 

3.5 Eläimistö 

4 Vaikutukset luonnonvarojen 

kestävään käyttöön 

4.1 Maanotto, kallionotto 

4.2 Maa- ja metsatalousmaa 

5 Ympäristön kuormitustekijät 5.1 Päästöt, melu ja tärinä 

5.2 Rakennustyön aikaiset vaikutukset 

Sosiaalisten vaikutusten opaskortteja tullaan kehittämään ja tarkentamaan, 
kun tieto ja kokemukset lisääntyvät kyseisten vaikutusten arvioimisesta tie- 
hankkeissa. 

lntranetistä saatavien opaskorttien kautta käyttäjät pääsevät tarkentamaan 
ja täydentämään sisältöä omia hankkeita ja alueellisia erityispiirteitä ajatel-
len. Laaditut korttisarjat kattavat yleisimmissä tilanteissa esille tulevat asiat. 
Eri luonteisia hankkeita ja tienpidon toimia varten on omat opaskorttisarjat. 
Jaottelu lähtee poikkeavista suunnitteluprosesseista, eri luonteisista ym pä-
ristöistä tai opaskorttien eri käyttäjistä. Pienemmissä hankkeissa usein vai-
kutukset ovat suppeampia, joten kortteja on voitu yhdistää ja karsia. 

Taulukko 3: Opaskorttisarjojen jaottelu ja korttien määrä 

Sarja 1 Ympäristöselvitysten määrittely tehtävänannoissa / 1 kortti 

Sarja 2 Tiensuunnitteluhankkeen YVS /14 korttia 

Sarja 3 Rakenteen parantamishankkeen YVS / 7 korttia 

Sarja 4 Siltahankkeiden YVS / 11 korttia 

Sarja 5 Maa-ainesten ottamishankkeiden YVS / 6 korttia 
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YVS OSANA SUUNNITTELUPROSESSIA 

2 YVS osana suunnitteluprosessia 

Seuraavassa esitetty suunnitteluprosessi kuvaa lähinnä tiensuunnittelua, 
mutta on sovellettavissa myös muihin tässä ohjeessa käsiteltyihin hankkei-
sun, joita on tarkemmin kuvattu kappaleessa 4.1 korttisarjan valinta. 

Suunnitteluprosessi etenee suunnitelmatasojen (tarveselvitys, yleissuunni-
telmat, tiesuunnitelma, rakennussuunnitelma) mukaisissa sykleissä. Kukin 
sykli muodostuu kolmesta vaiheesta alla olevan kuvan mukaan; tehtävä-
määritys, suunnittelu/vaikutustarkastelu ja päätöksenteko. Edellisen suunni-
telmatason tulos (päätös) muodostaa lähtökohdan seuraavan tason tehtä-
vämääritykselle. Ympäristöasiat ovat mukana kaikissa vaiheissa kuvan 1 
mukaisesti. Määritysvaiheessa korostuu YVS:n tarkkuuden määritys, suun-
nittelussa vaikutusten selvittäminen ja suunnitelman muokkaaminen sen 
mukaan sekä päätösvaiheessa ratkaisun valinta sekä jatkosuunnittelussa 
tarvittavien lisäselvitysten toteaminen. 

Tehtävänmaäritysvaihe 
- 	Tekijänä Tiepiirin tilaajat 
- 	Dokumenttina tehtävänanto ja siihen liittyvä ympäristövaikutus- 

selvitysten määrittelylomake (tilaajan YVS-kortti) 
- 	Käytetään tarjouspyynnöissä ja tilauksissa, konsultti voi käyttää 

tarjouksissaan 	 -- 

- 	Suunnitteluvaihe 
Tiensuunnittelun vaiheet 	Suunnittelun vaiheislln liittyvät 

ympäristöasiat 
Lähtötietojen selvittäminen ja 	 Ympäristöllisten lähtötietojen 
analysointi 	 hankkiminen 
Tavoitteiden asettelu (liikenne ja Ympäristötavoitteiden asettaminen 
talous) vaikutusryhmittäin 
Suunnittelu ja vaihtoehtojen tar- 	Ympäristävaikutukset nykytilan- 
kastelu (kaikkien lähtökohtien ja teessa ja eri vaihtoehdoissa alus- 
tavoitteiden yhteensovittaminen tavasti, suunnitelman työstäminen 
vuorovaikutuksessa sidosryhmie ympäristön asettamien reunaehto- 
kanssa) jen osalta 
Vaikutusten arviointi (liikenteelliset Valmistuvan suunnitelman ympä- 
vaikutukset, taloudelliset vaikutuk- ristövaikutusten arviointi ja haittoja 
set) ehkäisevien toimenpiteiden valinta 
Raportointi Ympäristövaikutusten kirjoittami- 

nen ja tarvittavien kuvien laatimi- 
nen suunnitelmaraporttiin 

Päätöksentekovaihe 
- 	Kunnan ja muiden sidosryhmien lausunnot 
- 	Päätös, jonka perusteluissa ympäristöasiat ovat mukana 
- 	Todetaan seuraavassa vaiheessa tarvittavat lisäselvitykset 

Kuva 1: YVS suunnitteluprosessissa, Prosessin kulku 
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Ympäristövaikutusselvityksen luonne vaihtelee eri suunnitelmatasoiUa taulu-
kon 4 mukaan. Pienemmissä hankkeissa ei aina tehdä kaikkia suunnittelu- 
vaiheita, vaan usein laaditaan suoraan tiesuunnitelma. Tällöin selvitetään 
heti työn alussa vaihtoehtotarkastelujen yhteydessä ympäristötekijät ja arvi-
oidaan niiden perusteella ratkaisuvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Tässä 
vaiheessa tehdään yhteistyötä kunnan, asukkaiden ja ympäristökeskuksen 
sekä muiden mandollisten yhteistyötahojen kanssa. Samalla selviää lähtötie-
tojen täydennystarve. Tiesuunnitelmaa kootessa tarkennetaan YVS tarvit-
tavilta osin ja raportoidaan tiesuunnitelmas&ostuksessa. 

Taulukko 4: Ympäristövaikutusselvitys eri suunnitelmatasoilla 

Tarveselvitys, toimenpideselvitys 	 Alustava YVS 

- 	Ympäristön tiensuunnittelulle asettamien reunaehtojen etsiminen 

- 	Alustava ympäristövaikutusten selvittäminen 

- 	Ympäristön lisäselvitystarpeiden määrittäminen 

Hanke-toimenpidepäätös 1 

Lakisääteinen yleissuunnitelma tai muu yleis- Varsinainen YVS 
suunnitelman tasoinen suunnitelma, josta edetään tie- 
suunnitelmaan ilman lakisääteistä yfeissuunnitelmaa 

- 	Vaihtoehtojen vertailun kannalta merkittävät ympäristövaikutukset 

- 	Valitun vaihtoehdon tarkennetut ympäristövaikutukset 

- 	Haittojen torjunta ja lieventäminen, periaateratkaisut 

Lakisääteinen Tiesuunnitelma 	 Tarkentava YVS 

- 	Ympäristövaikutusten tarkentaminen 

- 	Haitallisten ympäristövaikutusten torjunta- ja lieventämissuunnitelmat 

Hyväksymispäätös 

Rakennussuunnitelma 	 Haittojen minimointi 

- 	Haittojen torjunnan ja lieventämisen tekniset ratkaisut 

- 	Ympäristöystävälliset rakennusmateriaalit 

- 	Rakennustyömaan haitallisten ympäristövaikutusten minimointi 
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YVS OSANA SUUNNITTELUPROSESSIA 

Suu nnittelutyöhön liittyvässä vuorovaikutuksessa ym päristövaikutuksilla on 
keskeinen rooli. Yhteistyötahot ja yleisö osallistuvat suunnitteluun erityisesti 
ympäristöasioiden kautta antamalla olosuhdetietoa sekä arvioimalla omalta 
kannaltaan vaikutuksia ja tehtyjen selvitysten riittävyyttä. Vuorovaikutus 
tuottaa uusia näkökulmia eri vaikutusten merkittävyyden arviointiin hank-
keessa (ks. Vuoropuheluopas, Tielaitos 1997). 



12 	 Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 

TILAAJAN YVS 

3 Tilaajan YVS 

Ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi on jo pitkään liittynyt suunni-
telmiin, joskin taso on vaihdellut huomattavastikin. Tilaamiseen liittyvissä 
tehtävänmäärittelyissä, tehtävänannoissa ja tarjouspyynnöissä on vasta 
viime aikoina alettu kiinnittämään enemmän huomiota ympäristöllisten tavoit-
teiden määrittelyyn. Asioiden epätarkka määrittely on aiheuttanut ongelmia 
mm. tehtävän rajauksessa, sidosryhmien tavoitteiden huomioon ottamises-
sa, tarjousten vertailukelpoisuudessa, riittävien resurssien varaamisessa ja 
suunnitelmien laadussa. 

Suunnittelutyön rajaus ja sisältö määritellään yleensä tiepiirin tienpidon 
suunnittelun laatimassa suunnitteluhankeen tehtävänannossa. Joissain pii-
reissä tämä tehtävä on tilausvaltuutuksella siirretty tienpidon teettäjälle. 
Joissakin hanketyypeissä (esim. rakennussuunnitelmat) suunnitteluhank-
keen tehtävänantoa ei tehdä, vaan sen sisältämät asiat esitetään suoraan 
tarjouspyynnössä ja varmennetaan ja tarvittaessa tarkennetaan tilauksessa. 

Jotta ympäristövaikutusten selvitys tilauksia valmisteltaessa tulisi riittävästi 
otettua huomioon, on suunnitelmien tilaajille laadittu kaksi opaskorttia, jotka 
toimivat muistilistana tehtävänantoja tai tarjouspyyntöjä laadittaessa. Toi-
sessa kortissa esitetään tavoitteiden asettelu ja lähtötietojen selvittäminen ja 
toisessa ympäristövaikutusten arviointi. 

Opaskortit on suunniteltu lomakemuotoon, joita täytetään tehtävänantoa tai 
tarjouspyyntöä laadittaessa. Ne liitetään tehtävänantoon ja niissä olevia 
asioita tarkennetaan tehtävänantotekstissä. Suunnitteluhankkeen tehtä-
vänanto liitetään tarjouspyyntöön tai jos sitä ei ole laadittu, niin tilaajan 
opaskortit käydään läpi tarjouspyyntöä laadittaessa. Niissä hankkeissa, jois-
sa on tiedossa merkittäviä ympäristötekijöitä, otetaan jo tehtävänantoa laa-
dittaessa yhteyttä ympäristökeskukseen tai muihin sidosryhmiin ja sovitaan 
ympäristötavoitteista, lähtötietojen tarkkuudesta ja vaikutustarkastelujen 
tasosta. 

Tilaajan opaskorteissa ympäristövaikutukset on jäsennelty samoin kuin 
suunnittelijan opaskorttisarjassa. Korteissa on lyhyet täyttöohjeet, joita seu-
raavassa on selostettu tarkemmin. 

Tehtävänantovaiheessa oleellinen osa on tilaajan ja sidosryhmien tavoittei-
den määrittely. Hankkeella voi olla tiehallinnon asettamia ympäristötavoittei-
ta, esimerkiksi yhdyskuntarakenteen eheyttäminen tai rakennustyönaikais-
ten haittojen minimointi. Myös sidosryhmillä voi olla tavoitteita, joista on 
usein syytä neuvotella jo tehtävänantovaiheessa. Tällaisia voivat olla mm. 
ympäristökeskuksen asettamat tavoitteet pohjavesialueille tai museoviraston 
tavoitteet kiinteiden muinaisjäännösten säilyttämisen osalta. 

Korttiin merkitään rasti niihin kohtiin, joissa on erityisiä ympäristötavoitteita. 
Niitä tulisi tarkemmin selostaa suunnitteluhankkeen tehtävänannossa. Mikäli 
tavoitteiden määrittelystä on neuvoteltu tässä vaiheessa sidosryhmien kans-
sa, merkitään ao. sidosryhmän kohdalle rasti. Myös nämä tavoitteet kuva-
taan tehtävänannossa. Tilaaja voi antaa konsultille tiettyjä ympäristötavoittei- 
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ta selvitettäväksi tarkemmin suunnitteluvaiheessa. Näihin kohtiin opaskorttiin 
merkitään K. 

Suunnittelutyötä varten tilaaja arvioi hankkeessa tarvittavan lähtötietoselvi-
tyksen tarkkuustason (taulukko 5 sivulla 16), eri ympäristövaikutusten osal-
ta. Tähän vaikuttavat mm. suunnitelmataso ja hankkeen ympäristölliset ta-
voitteet. Lähtötietojen määrittämisen tasosta on tarkemmin kappaleessa 4.2. 

Myös vaikutusten merkittävyys arvioidaan alustavasti sekä määritellään vai-
kutusten arviointitapa kullekin vaikutustekijälle (taulukko 6 sivulla 16). Ym-
päristöllisesti merkittävissä hankkeissa näistä olisi hyvä keskustella sidos- 
ryhmien kanssa. Myös vaikutusten alueellisen rajauksen tilaaja esittää teh-
tävänannossa tai osoittaa sen suunnittelijan tehtäväksi. Alueellisen rajauk-
sen osalta liitetään tarvittavat kartat tarjouspyyntöön. Vaikutusten merkittä-
vyystasosta on tarkemmin luvussa 4.2. 

Jos hankkeella on huomattavat ympäristövaikutukset tai tehtävänantovai-
heessa on paljon epävarmuustekijöitä ympäristöllisissä lähtökohdissa, voi 
olla tarpeen teettää suunnittelijalla selvitys nykytilanteesta ja sidosryhmien 
tavoitteista. Näin saadaan tarkempi kuva hankkeesta ja siitä, miten ympäris-
töasiat varsinaisessa suunnittelutyössä tulee painottaa. 

Tarjousta antaessaan suunnittelija noudattaa niitä rajauksia, jotka tilaaja on 
tehtävänannossa ja siihen liittyvissä opaskorteissaan määritellyt. Tilaajan 
opaskorttiin tukeutuen konsultti voi myös esittää poikkeavan kantansa jois-
takin lomakkeen kohdista ja perustella sen. Kortiston avulla on helpompi 
vertailla ja arvioida eri tavalla painotettuja tarjouksia. 

Tilausta tehtäessä tilaaja ja konsultti sopivat lopullisesti, millä tarkkuudella 
mikin ympäristövaikutus selvitetään. Nämä kortit ovat pohjana myös harkit-
taessa mandollista lisätyötä, arvioitaessa työn valmiusastetta tai suoritetta-
essa sopimuksen jälkiarviointia. 
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4 YVS suunnittelussa 

4.1 Korttisarjan valinta 

Korttisarja valitaan hankkeen tyypin mukaan. Tilaaja voi myös määritellä 
hankkeessa käytettävät korttisarjat tehtävänmäärityksen yhteydessä. 
Suunnitelmatasolla ei ole vaikutusta korttisarjan valintaan. Eri suunnittelu- 
vaiheissa kortteja tosin voidaan käyttää hieman eri tavalla (ks. 4.3 Opas- 
korttien käyttö). 

Yleisimmin käytetään tiensuunnitteluhankkeen korttisarjaa, joka kattaa 
sekä taajama- että haja-asutusalueen hankkeet. Muutamissa kodeissa on 
erityiskysyrnyksiä taajamaolosuhteita varten samoin kuin tietyissä tilanteissa 
haja-asutusaluetta varten. Taajaman reuna-alueella olevissa hankkeissa 
(esim. ohikulkutiet) on hyvä tarkistaa sekä haja-asutusalueen että taajaman 
asiat. 

Rakenteenparantamishankkeen opaskortit on tarkoitettu hankkeille, joissa 
suunniteltavien toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat rajatulle alueelle tien 
välittömään läheisyyteen. Hankkeesta laaditaan tiesuunnitelma tai tarvittava 
tiealue voidaan saada käyttöön myös sopimuksin. Rakenteenparantamis-
hankkeella tarkoitetaan tierakenteen kantavuuden parantamista ja routa-
vaurioiden korjaamista. Hankkeeseen voi liittyä myös vähäisiä linjauksen tai 
tasauksen parannuksia. 

Siltahankkeen opaskortteja käytetään isoissa vesistösiltahankkeissa sekä 
niissä siltahankkeissa, joihin ei liity tiesuunnittelua tai sen osuus hankkeesta 
on huomattavan vähäinen. Tiehankkeisiin sisältyvien risteyssiltojen sekä ali- 
tai ylikulkukäytävien vaikutukset selvitetään tiehankkeen YVS: n yhteydessä. 

Maa-ainesten oton opaskortteja käytetään selvitettäessä joko erillisten 
tientekoainesten ottoalueiden tai tien liitännäisalueena hankittavien alueiden 
ympäristövaikutuksia. 

Maa-ainespaikkojen hankintaan liittyy seuraava toimintaketju: inventointitut-
kimukset, alueiden geologiset ja geotekniset selvitykset, aluevaihtoehtojen 
selvittäminen, maa-ainesottosuunnitelman ja -lupahakemuksen laatiminen 
sekä hankintapäätös lupakäsittelyn jälkeen. Ympäristön lähtötiedot selvite-
tään inventoinnin yhteydessä ja suunnitellun ottotoiminnan vaikutukset alue- 
vaihtoehtojen selvittämisen yhteydessä. Maa-ainesten ottosuunnitelmaa 
laadittaessa tarkennetaan ympäristövaikutukset ja suunnitellaan tarvittavat 
haittoja ehkäisevät toimenpiteet. 

4.2 '('tS:n tarkkuustason määrittäminen 

Ympäristövaikutusselvitysten tarkkuustason määrittelee tilaaja suunnittelu- 
hankkeen tehtävänantoa laatiessaan. Selvitysten tarkkuudesta olisi hyvä 
sopia alueellisen ympäristökeskuksen ja kunnan kanssa erityisesti merkittä-
vien vaikutusten osalta. Määrittämisessä käytetään apuna tilaajan YVS-
opaskorttia. Halutessaan voi tilaaja siirtää osittain tai kokonaan tarkkuusta- 
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son määrittämisen suunnittelijan valmisteltavaksi. 

Ympäristövaikutusselvitysten tarkkuusvaatimus riippuu mm. suunnitteluvai-
heesta (ks. kuva 1), alueen ympäristöolosuhteista ja hankkeen aiheuttamien 
muutosten merkittävyydestä. Selvityksissä saavutettava tarkkuus riippuu 
lähtötietojen tasosta ja suunnitelman tarkkuudesta, selvitykseen käytettäväs-
tä työmäärästä ja suunnittelijan asiantuntemuksesta. 

Lähtötietojen tarkkuustaso voidaan jakaa kolmeen luokkaan taulukon 5 mu-
kaan. 

Taulukko 5: Lähtötietojen tarkkuustasot 

Taso 1 
________ 

Aiemmat selvitykset ja 	viranomaisilta 	saatava 	tieto, 	suunnittelijan 
maastokäynnit sekä työn kuluessa vuoropuhelussa esille tulevat asiat 

Taso 2 Tason 1 lisäksi maastotarkastelut tms. selvitykset yhdessä asiantunt(ja- 
viranomaisten kanssa 

Taso 3 Tasojen 1 ja 2 lisäksi erillisselvityksiä suunnittelutyön yhteydessä, eri- 
koisasiantuntijan 	käyttöä, 	lausuntopyynnöt asiantuntijollta 	tai 	viran- 

_________ omaisilta 

Esisuunnitelmissa (tarveselvitykset ja muut sitä vastaavat alustavat tarkaste-
lut) riittää yleensä tarkkuustaso 1. Yleissuunnittelutasolla tarvitaan suurem-
paa tarkkuutta, jos alueella on suojelukohteita tai muita arvokkaita kohtei-
ta/alueita. Tarkentamistarve voi tulla esille myös esisuunnitelmassa tai si-
dosryhmien kautta. Myös taajama-alue ja kaavat saattavat edellyttää suu-
rempaa tarkkuutta. Jos hanke muuttaa oleellisesti ympäristöä ja sen liiken-
neolosuhteita, saattaa tarkempi selvittäminen olla niinikään tarpeen. Eri 
hankkeissa korostuvat eri vaikutukset, jotka on pyrittävä ennakoimaan jo 
tehtävänmääritysvaiheessa. Tarkkuusvaatimus hankkeen keskeisille vaiku-
tuksille tulisi olla suurin. 

Vaikutustarkastelun ja lähtötietoselvitysten tarkkuustaso tulisi suhteuttaa 
toisiinsa, yleensä lähtötietoselvitysten tarkkuus määrää vaikutustarkastetun 
enimmäistarkkuuden. Tilaajan opaskortissa vaikutukset on luokiteltu merkit-
tävyyden mukaan seuraavasti: 

Taulukko 6: Vaikutusselvitysten merkittävyysja suhde lähtötietotarkkuuteen 

Taso 1 Vähäinen tai epätodennäköinen vaikutus, lähtötietotaso 1 riittää, arvioi- 
________ jana tiensuunnittelija yhdessä sidosryhmien kanssa 

Taso 2 Tavanomainen vaikutus, lähtötietotaso 1 tai 2, arvioijana tiensuunnitteli- 
________ ja/sidosryhmät tai asiantuntijat 

Taso 3 Merkittävä tai laaja-alainen vaikutus, edellyttää yleensä lähtötietotasoa 
________ 3, arvioijana erikoisasiantuntifa tai asiantuntijaviranomainen 
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4.3 Yhteistyötahot ja yhteydenpitotavat 

Suunnittelun alkaessa määritellään hankkeeseen liittyvät yhteistyötahot ja 
valitaan yhteydenpitotavat käyttäen hyväksi Vuoropuheluoppaassa (TI EL 
3200461) esitettyjä näkökohtia. Eri vaikutustekijöihin liittyy eri yhteistyötaho-
ja ja niille sopivat erilaiset yhteistyömuodot. Sopivia yhteistyötahoja ja yhteis-
työmuotoja on esitetty liitteissä 1 ja 2. Oleellista on luoda yhteydet ja löytää 
oikeat yhteyshenkilöt, sopia yhteydenpitotavasta ja ajankohdasta prosessin 
kuluessa. 

4.4 Opaskorttien käyttö 

Suunnittelijan opaskortit toimivat tarkistuslistan tapaan. Kortisto antaa val-
miin jäsentelyn ympäristövaikutuksille ja se on laadittu prosessin etenemisen 
mukaiseen muotoon. Opaskortisto muodostaa ympäristövaikutustarkastelul-
le systemaattisen menettelytavan, jota jokainen suunnittelija voi hyödyntää 
ja täydentää oman kokemuksensa ja käsiteltävänä olevan hankkeen mu-
kaan. Esimerkiksi vaikutuksen arviointimenetelmä voi vaihdella vapaasti 
hankkeen ja suunnittelijan kokemuksen mukaan. 

Opaskorttien asiat on tehty kysymysmuotoon ja asiat on pyritty asettamaan 
tärkeysjärjestykseen. Tärkeysjärjestys voi toki vaihdella eri hankkeissa ja 
erilaisissa ympäristöissä. 

Esisuunnitelmissa korteista käydään läpi ensisijaisesti vain isommalla fontilla 
kirjoitetut kysymykset. Yleissuunniteim issa ja tiesuunnitelmissa selvitys on 
perusteellisempi, jolloin tarkastelussa ovat mukana myös pienemmällä fontil-
la kirjoitetut kysymykset. Rakennussuunnitelmissa keskitytään aiemmissa 
selvityksissä määriteltyjen haittoja ehkäisevien toimenpiteiden suunnittele-
miseen, joten tarkastelukin voi rajoittua näiden vaikutustekijöiden kortteihin. 

Suunnittelutyön edetessä käytetään opaskortin eri osia. Lähtötietojen ke-
ruussa on tarpeen lukea osaa "Suunnittelualueen nykytilannekuvaus" ja vai-
kutusarvioinnissa osaa "Suunnitelman vaikutukset". Kun vaikutuksia on ar-
vioitu ja suunnitelmaa mandollisuuksien mukaan muokattu, on vielä tarkas-
tettava, mitä suunnitelmaan sisältymättömiä toimenpiteitä jäljellejäävien 
haittojen ehkäisemiseksi voitaisiin tehdä. Tähän on vihjeitä kohdassa 
"Haittoja ehkäisevät toimenpiteet". Lisätietoja kohdasta löytyy viittauksia 
julkaisuihin, joista saa lisätietoa mm. vaikutusarvioinnin tekemiseen. 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 

Nykytilaselvityksissä lähtökohtana on Tielaitoksen julkaisu "Ympäristötieto ja 
tietolähteet tiensuunnittelussa - ohje tiehankkeiden suunnittelua varten" 
(TIEL 2150002-98). Suunnittelutyössä selvitetään nykytilanne (lähtötiedot) 
kunkin opaskortin vaikutuksen osalta tilaajan määrittelemän tarkkuustason 
mukaan. Nykytilannekuvauksessa kirjataan raportin vaikutustarkaste-
luosuutta varten olennaiset tiedot nykytilanteesta ja siitä miten liikenne ja 
nykyinen tie vaikuttavat vallitseviin olosuhteisiin. Tärkeitä asioita ovat mah-
dollisten suojelukohteiden ja niistä aiheutuvien toimintarajoitusten selvittämi- 
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nen. Myös paikallisesti olennaiset perusasiat ja erityispiirteet tuodaan esiin. 
Aiheet kuvataan sanaHisesti ja havainnollistetaan tarvittavin kuvin, kartoin ja 
piirustuksin. Kuvauksessa mainitaan tietolähteet ja mandolliset lähtötietojen 
epävarmuustekijät. Jatkosuunnittelua varten on hyvä kirjata sellaiset asiat, 
jotka ovat nyt jääneet selvittämättä, mutta jotka seuraavassa vaiheessa tulisi 
selvittää. 

Suunnitelman vaikutukset 

Suunnitelman eri vaihtoehtojen vaikutustarkastelun laadintaa ohjaa tilaajan 
määrittelemät (tai tarvittaessa suunnittelijan arvioimat) tarkkuusvaatimukset. 
aiheiden painottaminen: 

- 	erityisesti selvitetään vaikutukset suojelukohteisiin ja muihin erityisiin 
arvoihin 

- 	kiinnitetään huomiota seikkoihin, jotka muuttavat paikallisia perus- ja 
erityispiirteitä ja paikallisesti arvokkaita kohteita 

- 	vaihtoehtoja vertailtaessa voidaan arvioida niitä vaikutuksia, joiden 
osalta vaihtoehdot eroavat toisistaan 

- 	nolla- ja nolla+ -vaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan, jos se suunnitel- 
man luonteeseen sopii 

- 	jokainen vaikutus on arvioitava edes yleispiirteisesti 

arviointimenetelmän valinta: 
- 	tarkastelumenetelmät valitaan mm. lisätietoja -kohdassa esitettyjen jul- 

kaisujen avulla 
- 	kunnan sekä muiden tilaajien kanssa tehdään yhteistyötä arvioinnissa 

(vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin, alue- ja yhdyskuntarakenne, maan-
käyttövaikutukset, paikallisten olojen ja vaikutusten alueellinen merkittä-
vyys, haittojen lieventämistoimenpiteiden määrittely, seuranta-asiat, 
vuoropuhelun suunnittelu ja toteutus) 

- joidenkin vaikutusten arviointi voidaan tehdä hankeryhmässä keskustel-
len, suunnittelija kerää/havainnollistaa tiedot keskustelun pohjaksi ja te-
kee siitä yhteenvedon 

- 	määritetään vaikutusten tarkasteluajankohta tai —jakso (usein ennusteti- 
tanne) ja rajataan vaikutusten tarkastelualue 

- 	tarvittavat laskelmat laaditaan suunnittelutilanteen ja ennusteiden mu- 
kaan (melu, päästöt, tärinä, massatalous, pinta-alamenetykset) 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 

Tässä käsitellään niitä toimenpiteitä, joilla haitallisia ympäristövaikutuksia 
torjutaan tai lievennetään. Osa toimenpiteistä sisältyy suunnitelmaan ja to-
teutuu suunnitelman myötä. Ne kuvataan suunnitelmaselostukessa ja 
suunnitelman vaikutuksia selostettaessa ne otetaan jo huomioon. Osa toi-
menpiteistä on sellaisia, jotka eivät toteudu suunnitelman mukana. Ne ovat 
kuitenkin toimenpiteitä, joilla suunnitelman haittavaikutuksia voitaisiin saada 
vähenemään. Niistä voi vastata kunta tai joku muu taho. Erityisesti nämä 
toimet kuuluvat tähän kohtaan. Tarvittava seuranta tai jälkihoidon tarve 
määritellään myös. Ellei ko. aihe edellytä toimenpiteitä tai niitä ei voida 
osoittaa, sekin todetaan. 
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Lisätiedot 

Ympäristövaikutusten selvittämisessä keskeisimmät lähdeteokset ovat: 
- 

	

	Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi; ohje suunnittelijoille, Tie- 
laitos 1997, TIEL 2150007-97 

- 	Ympäristötieto ja tietolähteet tiensuunnittelussa; ohje tiehankkeiden 
suunnittelua varten, Tielaitos 1998, TIEL 2150002-98 

- Vuoropuheluopas, Tielaitoksen selvityksiä 14/97, TI EL 3200461 
- 

	

	Maa-, vesi- ja ympäristöoikeuden käsikirja; Tietosanoma Oy 1998, ISBN 
951-885-141-7 

Näitä lähteitä ei ole mainittu opaskorteissa. Opaskortteihin on kerätty kysei-
sen vaikutuksen arviointiin tai sen lähtötietojen selvittämiseen liittyvien op-
paiden nimiä. Kyse ei ole kaiken kattavasta lähtötietoviitteistästä, vaan ta-
vallisissa hankkeissa esiin tuleviin asioihin liittyvistä keskeisistä Iähdeteok-
sista. 
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5. YVS:n raportointi 

Ympäristövaikutusselvityksen tulokset selostetaan suunnitelmaraportissa, 
joka laaditaan kyseisen suunnitelman sisältöä ja esitystapaa koskevien oh-
jeiden mukaan. Tie- ja liikenneteknhikkayksikkö julkaisee luettelon Tielaitok-
sen voimassa olevista suunnitteluohjeista sarjassa "Tietoa tiensuunnitte-
luun". Viimeisin päivitys on tehty marraskuussa 1998 (Tietoa tiensuunnitte-
luun nro 37). 

Suunnitelmaraportin "Nykytilanne" - tai "Lähtötiedot" -kohdassa annetaan 
kokonaiskuva myös hankkeen ympäristötilanteesta. Suunnitelman ratkaisut 
kuvataan ja perustellaan omassa kohdassaan. Siinä kuvataan myös ne toi-
menpiteet, jotka ovat välttämättömiä, että suunnitelma olisi toteuttamiskel-
poinen (esim. meluesteet, ajonopeuden hidasteet, maisemoinnit, jne.). Vai-
kutusselvitys esitetään yleensä raportin kohdassa "Suunnitelman vaikutuk-
set". Vaikutukset on suositeltavaa esittää opaskorttien jäsentelyä seuraten. 
Jokaisen vaikutustekijän osalta todetaan nykytilanne, suunnitelman vaiku-
tukset ja haittoja ehkäisevät toimenpiteet. Lisäksi voidaan mainita tietoläh-
teet ja mandolliset selvitystarpeet jatkoa ajatellen. 

Nykytilakuvaus on vaikutustarkastelun luettavuuden kannalta hyvä olla täs-
sä, vaikka se tuo hieman toistoa raportin alussa olevaan kokonaiskuvauk-
seen nähden. Kuvauksessa voidaan tyytyä tiiviiseen ilmaisutapaan ja painot-
tua niihin aiheisiin, joihin tiesuunnitelmalla on vaikutuksia. Nykytilakuvaus on 
tavallaan kuvaus nollavaihtoehdosta. Selostusta on hyvä havainnollistaa 
kartoin ja kuvin. 

Suunnitelman vaikutukset -kohdassa kuvataan suunnitelman vaikutus kysei-
seen vaikutustekijään. Isommissa hankkeissa voi olla tarpeen kuvata vaiku-
tuksia hankeosuuksittain tai esim. liikennemuodottain. Jos suunnitelma sisäl-
tää vaihtoehtoja, kuvataan kunkin vaihtoehdon vaikutukset erikseen. Myös 
nolla+ -vaihtoehdot voidaan tässä kuvata, jos hanke on sen luonteinen että 
se on mandollista. Selostusta täydennetään taulukoin, havainnekuvin, piir-
roksin ja kartoin. Hankkeen ratkaisuja ei enää perustella tässä osassa. 

Haittoja ehkäisevinä toimenpiteinä selostetaan ne toimenpiteet, joilla hank-
keen aiheuttamia ja vaikutuskohdassa kuvattuja haittoja vielä voitaisiin lie-
ventää. Nämä vaikutukset toteutuvat muuten kuin hankkeen myötä. Suunni-
telman vaikutukset kuvataan ilman näitä toimenpiteitä ja erikseen seloste-
taan, mitä vaikutuksia näillä toimenpiteillä voidaan saavuttaa. Mikäli aiheu-
tuvien haittojen torjumiseksi ei ole osoitettavissa enää lieventäviä toimenpoi-
teitä, sekin todetaan. 
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Kuva 2: Esimerkki vaikutusselvityksen raportoinnista 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittaminen 	 Liite 1 
OPASKORTIT 

Yhteistyötahot ympäritövaikutusten selvittämisessä ______ ______ 

Sosiaa- 
Yhdyskunnan . Luon- Ympä- 

liset 
kehitys, 

nonva- riston 

vaiku- 
maankaytto, Luonto 

rojen kuormi- 

tukset 
maisema ja .... kaytto tus- 

kulttuuriperinto tekijat 

1 i 
Kaikissa hankkeissa ollaan yhteydessä 

- E 1 :C 

kuntaan. Ympäristökeskukseen ollaan .2 ' :C co 
yhteydessä aina, kun hankkeeseen liittyy >. 

r 
suojelukohteita tai alueita joihin liittyy ., >' .- ci :o E : 
viranomaispäätöksiä (mm. kaavat ja ' . .. - . - 
pohjavesialue). Muut yhteystarpeet - d . - c 2 1 
riippuvat hankkeen luonteesta ja E 
maaraytyvat lahtotietohankinnan myota - 

Viranomaistahot: _____ - - - _________ ______ - - 
kunnat x x x x x x xxxx xx x x 
alueefliset ympäristökeskukset _______ X X X X X X X 	X X 	X X X 
maakuntaliitot _______ x x ________ 
maakuntamuseot, museovirasto x x x 
TE-keskukset _______ x 
maaseutukeskukset x 
Maanmittauslaitos _______ x 
Geologian tutkimuskeskus x x 
Ilmatieteen laitos/ilmastotsto _______ x 

Kansalaiset: - - 1 
asukkaat, maanomistajat x - i lx x x x 
rakennusten omistajat/käyttäjät _______ x x 
liikkeenharjoittajat/liikennöitsijät x ________ ________ x 

Järjestöt ja yhdistykset: _____ _____ 
paikalliset järjestöt/yhdistykset x x x ________ 
ympäristöalan eri yhditykset _______ x ________ x x 
paikali. vesilaitos/osuuskunnat _______ x 
paikalliset luontoasiantuntijat _______ x x ________ 
alueelliset riistanhoitopiirit _______ x 
tuottajajärjestöt _______ x 
metsänhoitoyhdistykset _______ x 
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Liite 2 
OPASKORTIT 

Ympäristövaikutusselvityksiinsopivia yhteistyömuotoa ______ 

Yhteistyömuodot valitaan hankkeen 
luonteen mukaan. Kunkin asiaryhmän 
kohdalla on ensimmäisenä mainittu 
vaikutuksiltaan suppeisiin kohteisiin 
sopwat menettelyt vaatimustason 
kasvaessa loppua kohti. Lähtötietojen 
keruun yhteydessä sovitaan 
yhteistyötahojen kanssa 
yhteistyömuodoista. Taulukon rastit 

- 	. 	. osoittavat ohjeellisesti kunkin 
vaikutustekijän kohdalla suositeltavat 
yhteistyömuodot. 

Sosiaa- 
liset 

vaiku 
tukset 

________ 

Yhdyskunnan 
kehitys, 

maan kaytto, 
maisema ja 

. 	... 

Luonto 

Luon- 
nonvaro- 

jen 
kaytto 
- - 

ton 
kuormi- 

tustekijat 
- - 

— 

— 

(1) 

E 

0.) 

- 

., 

0) 

. 

u 

- 

• 

_5 

- 

E 
., c 

- 

E 
2 

. 

o 
o 

.. 
(0 r 

Q) 

-- 

— 

(0 
E 
= 

ci 

E 

c 
. 

(0 

E 

- 

(1) 

E 
.. 

(0 
(0 

. 

:a  

:c 
• 

0) 

. 

. 
- 

Hankeryhmätyöskentely: ______ 
minimi: kunta, tiepiiri, suunnittelija. 
Mukana voi olla myös ympäristö-keskus, 
maakuntaliitto, VR jne. 

x 

________ 

x x x x x x x x 	x 

__________ 

x x 

Ympans- 

x x 

Asiantuntijaviranomainen: ______ ________ 
keskusteluyhteys _______ x x x x x x x x 	x x x x 
neuvottelu x x x x 	x x 
kirjallinen lausunto x x x x x 
katselmukset/maastokäynnit _______ x x x x x x 

Yhteydet kansalaisiin: ______ 
henkilökohtaiset keskustelut 
asukkaiden kanssa x x x x x 
keskustelu- ja 
tiedotustilaisuudet x ________ x x 
katselmuksetimaastokäynnit _______ x x x x x x x 
asukaskyselyt x x x x x 
liikkeenharjoittajakyselyt x x x x i 	x 

Asiantuntijayhteydet: ______ - - 
keskusteluyhteys _______ 

- 
x x 

erillisneuvottelut _______ x x x 
maastokäynti asiantuntijan kanssa x x 
asiantuntijalausunto _______ x x x x x 
erikoisasiantuntijan tekemät 
selvitykset x x x x x (x) x x x (x) 
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TAVOITTEET JA LÄHTÖTIEDOT 	 Ympäristöselvitysten määrittely, liite suunnitteluhankkeen tehtävänantoon, sivu 1(2) 
Hankkeen nimi, suunnitelmataso, päiväys 

liset 
Yhdyskunnan kehitys, Luonnon- Ympäristön 

vaiku- 
maankäyttö, maisema ja Luonto varojen kuormi- 

tukset 
kulttuuriperintö käyttö tustekijät 

Tehtävänannon laatija, päiväys — ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

___________________________________________ 
*j) 

> - 0 
(0 

Tämä lista toimii tilaajan tarkistuslistana, johon merkitään rasti (X) (1) 
G) ( :Q 

E 
CD 

'- 
0 

.2 
niihin kohtiin, missä tilaajalla tai sidosryhmillä on erityisiä, 

- 
CD 

— — .—, 
C 0 0 E ° CD 

tehtävänannossa tarkennettuja vaatimuksia. Mikäli halutaan konsultin >' - .9 = (0 — 
selvittävän sidosryhmien tavoitteet ja tarkkuusvaatimukset CD CD 

E 
- CD :0 0 - suunnittelutyössä, merkitään K-kirjain (K). 	Lähtötietojen (0 a) 
., — 5 E 

c — 
(1) määrittämisen tarkkuus merkitään numerolla. _ (0 

E CD ( ( — 
______________________________ 

Sosiaa- 

___ ___ ___ = ___ ___ E 

Tiehallinnolla erityisiä tavoitteita 

Sidosryhmillä erityisiä tavoitteita 

-_alueelliset_ympäristökeskukset _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

-_kaupungit,_kunnat _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

- maakuntien_liitot _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

- museovirasto,_maakuntamuseot _______ 
-_asukkaat,_kiinteistönomistajat ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

- sosiaali-_ja_terveysviranomaiset ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
- muut 

Lähtötietojen_määritys_(tarkkuustasot_1 -3) ______ ____ ____ ____ ____ 	____ ____ ____ ____ 	____ ____ ____ 
Muuta hankkeessa huomioitavaa: 

Lähtötietoien määrittämisen tarkkuustasot: 
1.Aiemmin tehdyt perus- ja vaikutusselvitykset ja viranomaisten hallussa oleva tieto (lausunnot, aloitteet) sekä vuorovaikutuksessa esille tulevat asiat 
2. Kohdassa 1 esitettyjen asioiden lisäksi maastotarkastelut tms. selvitykset asiantuntijaviranomaisten kanssa 
3. Kohdissa 1-2 esitettyjen asioiden lisäksi tehdään erillisselvityksiä, käytetään erikoisasiantuntijaa, lausuntopyynnöt asiantuntijoilta tai viranomaisilta (D(D 

(0 
(0 (.) 



VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 	 Ympäristöselvitysten määrittely, liite suunnitteluhankkeen tehtävänantoon, sivu 2(2) 
Hankkeen nimi, suunnitelmataso 

Sosiaa- 
liset 

Yhdyskunnan kehitys, Luonnon- Ympäris- 

vaiku- 
maankäyttö, maisema ja Luonto varojen tön kuormi- 

tukset 
kulttuuriperintö käyttö tustekijät 

Tehtävänannon laatija, päiväys 

_________________________________________ 
0) 

> 
- 0 - 

Tämän taulukon avulla tilaaja selvittää näkemyksensä eri 2 
o 

c° 
:( 

vaikutusten merkittävyydestä ja siitä, miten vaikutuksia hankkeessa . 
cu 

. . co - 
o - E (0 

voidaan arvioida. Mikäli vaikutukselle ei voida määritellä >' - 
tärkeysluokkaa, mutta se on työssä otettava huomioon, sen (0 Q. 

E 
- (0 6 0 • 

kohdalle on merkitty rasti (x). Vaikutus-määrityksiä voidaan 0) 
= 

: ., 	- - 
tarkentaa tehtävänannossa. -' - .? - ci > - 0.) 

______________________________ - > n ___ E = iii 
(00) 

E 
(1) 

Vaikutusten_merkittävyys_(tasot_1 -3) _______ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Vaikutusten_alueellinen_rajaus_(1-3) _______ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Vaikutusten_arviointitapa _______ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

-_suunnittelija_arvioi ________ 

-_erikoisasiantuntija_arvioi_(alikonsultti) _________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
- arvioidaan_kaavoituksen_yhteydessä ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

-_tilaajan_tai_sidosryhmien_tekemä_erillisselvitys ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

- katselmus /_maastokäynti_/asiantuntijalausunto ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

- arvioidaan hankeryhmän kokouksissa 
- haastattelut_/_kyselyt ________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

- muu, mikä 

Vaikutusten merkittävyys (tasot 1-3) 
1.Vähäinen tai epätodennäköinen vaikutus (yleensä riittää lähtötietotaso 1 
2. Tavanomainen vaikutus (edellyttää yleensä lähtötietotasoa 2.) 
3. Merkittävä vaikutus (edellyttää yleensä lähtötietotasoa 3.) 

Vaikutusten alueellinen rajaus 
1. Sama kuin suunnittelualue 
2. Vaikutusalue esitetty karttaliitteessä tai kuvattu tehtävänannossa 
3. Vaikutusalueen rajaus selvitetään suunnittelutyössä 

Tilaajan suosittelema opaskortti-sarja 
ympäristövaikutusten selvittämisessä (YVS) 

Tiensuunnitteluhankkeen YVS 
Rakenteen parantamishankkeen YVS 
Siltahankkeen YVS 
Maa-ainesten oton YVS 

(O(D 
(0 
(0 0) 

0 

(1) 

0 
-1 
-1 



Tiehankkeiden Ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 	 Liite 4 
OPASKORTIT 	 1.3.1999 

TIENSUUNNITTELU 

I Sosiaaliset vaikutukset 
IHMISET JA YHTEISÖT 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Asuminen (asumismuodot, väestörakenne: lapset - vanhukset - liikuntarajoitteiset, asumismu-

kavuus, asuinympäristön turvallisuus) 
2. Liikkuminen (päivittäiset kulkutarpeet, kulkumuodot: joukkoliikenne - tavaraliikenne - henkilö- 

autoliikenne - kevyt liikenne - maatalousliikenne - vesiliikenne, pysäköinti, matkojen turvalli-
suus) 

3. Elinolot ja viihtyvyys (palvelut ja työpaikat, sosiaaliset suhteet, vapaa-ajanvietto, virkistysalueet 
ja luontoyhteys, maisema/kaupunkikuva, paikallinen identiteetti) 

4. Elinkeinot (palveluala, teollisuus, maa- ja metsätalous) 

Taajamassa kuvataan lisäksi: 
5. Terveys (ilman laatu, turvattomuuden ja uh-

kien kokeminen, melu, stressitekijät, liiken-
ne-, liukastumis- ym. turmat) 

Haja-asutusalueella kuvataan lisäksi: 
5. Terveys (juomaveden laatu, viljelytuotteiden 

puhtaus, melu, stressitekijät, liikenneturmat) 

Suunnitelman ympäristövaikutukset 
1. Miten asukkaiden päivittäiset kulkuyhteydet muuttuvat (sujuvuus, turvallisuus, reitit, kulkumuo-

tojakautuma, liittymät, lasten, ikääntyneiden ja vammaisten kulkeminen)? 
2. Vaikuttaako suunnitelma ihmisten terveyteen? 

3. Muuttuvatko virkistysmandollisuudet, -reitit ja yhteydet virkistysalueille? 
4. Muuttuvatko vesiliikenteen, uiton tai kalastuksen edellytykset? 
5. Miten hankkeen toteuttaminen vaikuttaa asumiseen, elinoloihin ja viihtyvyyteen? 
6. Aiheutuuko ihmisille/yhteisöille rakennusaikaisia vaikutuksia, pölyhaittoja, kiertoteitä, tärinää, melua tms.? 
7. Vaikuttaako hanke alueelliseen sosiaaliseen tasa-arvoon? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Voidaanko kulkuyhteyksiä parantaa liittymäjärjestelyin, lisäämällä suojateitä, rakentamalla ali-

kulkuja tai uusia yksityistieyhteyksiä? 
2. Voidaanko viihtyisyyttä parantaa linjausta muuttamalla, istutuksin, suojarakentein, valaistuksel-

la tms. toimin? 
3. Voidaanko palveluiden toimintaedellytyksiä turvata em toimin tai liittymäjärjestelyin? 

4. Varaudutaanko mandollisiin haittakorvauksiin? 
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Liite 4 
OPASKORTIT 	 1.3.1999 

Tiensuu:.nn.ittetuhankkeen 	YVS 

2  Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.2 RAKENNUSKANTA 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko suojeltuja tai suojeltaviksi aiottuja rakennuksia, rakenteita, rakennusryhmiä? 
2. Onko rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia? 
3. Onko paikallisesti arvokkaita rakennuksia? 
4. Onko suunnittelualueella voimassa myönnettyjä rakennuslupia? 

5. Onko maamerkin tapaisia rakennuksia tai rakennelmia, muistomerkkejä tms.? 
6. Minkälainen on nykyinen rakennuskanta (rakennustyypit, käyttötarkoitus, ikä, kunto) 
7. Onko nykyisen tien tasaus, kuivatus, poikkileikkaus tai muu ominaisuus sellainen, että se voisi johtaa rakennusten 

vaunoitumiseen tai haitata niiden käyttöä? 
8. Mikä on rakennusten perustamistapa? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma suojeltuihin tai muuten arvokkaisiin rakennuksiin, rakenteisiin tai ra- 

kennusryhmiin tai näiden lähiympäristöön? 
2. Joudutaanko rakennuksia purkamaan (purettavista rakennuksista valokuva)? 
3. Aiheutuuko hankkeesta vaaraa rakennuksille tai rakenteille tärinän, pohjaveden alenemisen, 

kaivantojen, täyttöjen, räjäytystöiden, paalutusten, eroosion, istutusten, tien kunnossapidon tai 
muun syyn vuoksi? 

4. Vaikuttaako suunnitelma alueelle myönnettyjen rakennuslupien mukaisiin hankkeisiin? 

5. Vaikeutuuko rakennusten käyttö? 
6. Asettavatko rakennukset erityisvaatimuksia tieympänstön muotoilulle ja matenaaleille? 
7. Jos rakennukseen on tehtävä muutostöitä (oven siirto tms.) niin muuttuuko rakennuksen julkisivukuva oleellisesti? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Vaatiiko tien linjaus, korkeusasema, kuivatus, poikkileikkaus tai muu sopeuttamista rakennus- 

ten suhteen? 
2. Onko rakennuksia suojattava perustus- kosteus- tai muiden vaurioiden varalta? 

3. Onko tehtävä rakennusten kuntoselvitys tai vaunoinventointi? 
4. Tarvitaanko rakennuksiin kohdistuville muutostöille rakennuslupa? 
5. Purettavien rakennusten lunastushinnan arviointi. 

Llsatietoja 
Tenpito arvoympnstöss 	Tietoa tiensuunnittekiun nro 29 1997 Tie- ja tllkenneteknukka 
Taajamien keskusteiden suunnittelu Tiensuunnittelun ohjaus 1995 TIEL 2110007 

Taajamateiden suunnittelun kehittäminen; Tietoa tiensuunnitteluun nro 36 1998, Tie-ja lllkennetekniikka 
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OPASKORTIT 	 1.3.1999 

Ti•ensuunnitteluhankkeen 	YVS 

2  Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.3 KULTTUURIPERINTÖ 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko alueella muinaisjäännöksiä? 
2. Onko alueella kulttuuriympäristöjä, museoteitä tai —siltoja, arvokkaita kiviaitoja, muistomerkke- 

jä, hautausmaita, vanhoja taistelu- ja puolustuspaikkoja tms.? 
3. Onko muinaisjäännökset tutkittu ja voidaanko ne vapauttaa rauhoituksesta hankkeen toteut- 

tamiseksi? 

4. Onko kohteita tai rakennuksia, joille on odotettavissa suojelumääräyksiä tai kulttuuriarvoa? 
5. Onko alue sellainen, että siellä voi olla muinaisjäännöksiä, jotka eivät vielä ole tiedossa? 
6. Onko alueella hyviä tiettyä ikäkautta edustavia taajamarakenne- tai kyläkokonaisuuksia (esim. 50-luvulla tai 60- 

luvulla rakennettuja ympänstöjä, vanhoja pihapiirejä tms.)? 
7. Onko suunnitelmia nykyisten kulttuurikohteiden kunnostamiseksi? 
8. Sisältyykö hankkeeseen nykyistä siltaa ja onko sillä merkitystä kulttuunpennnön kannalta? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma muinaisjäännäksiin tai kulttuunympäristöihin tai -kohteisiin? 
2. Vaikuttaako suunnitelman toteutuminen välillisesti kulttuunympäristöön? 
3. Onko muinaisjäännöksiä tutkittava lisäkaivauksin? 
4. Voidaanko kulttuunarvoja ja -kohteita hyödyntää luontevasti tieympäristön osana esimerkiksi linjaamalla tie niiden 

kohdalla pienipiirteisesti ajonopeuden alentamiseksi? 
5. Vaikuttaako suunnitelma suunniteltuihin kunnostettaviin kulttuunkohteisiin? 
6. Vaikuttaako suunnitelma nykyiseen siltaan? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Miten tie saadaan mukautettua osaksi kulttuuri- tai perinnemaisemaa? 
2. Kuinka kaukaa muinaisjäännökset tai kohteet tulisi ohittaa? 
3. Onko muinaisjäännökset tutkittava kaivauksin ennen niiden poistamista? 
4. Voidaanko muutosvaikutusta lieventää muuttamalla ratkaisuja tai muotoilua? 
5. Mitä erityisratkaisuja on käytettävä (pintamateriaalit, rakenteet, riopeusrajoitus, jne.)? 
6. Miten asiaa seurataan tai valvotaan? 
7. Mitä erityisohjeita tai laatuvaatimuksia rakentamistyölle tulisi määritellä? 

Lisatietoja 
Tien sovittaminen maisemaan Ohje tiensuunnittelijoille Tiensuunnittelun ohjaus 1995 TIEL 2110009 

<) Tienpito arvoympänstössa, Tietoa tiensuunnitteluun nro 29 1997, Tie-:•ja•liikennetekniikka 
O Menneisyyden jäjet maisemassa MuseovirastolArkeologtan osasto 1996 
0 Rakennettu kuittuuriyrnpäristö, ValtakunnaUisesti merkittavät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museoviras 

to 1993, 2. painos 1998 



Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
	 Liite 4 

OPASKORTIT 	 1.3.1999 

Tiensuunnitteluhankkeen YVS 

2  Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.4 MAISEMA, TAAJAMAKUVA 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko kohde suojeltua taajamarakennetta tai kulttuuriympäristöä (arvotaajama)? 
2. Onko kohteessa luonnonsuojelulailla suojeltuja avointa maisemaa hallitsevia suuria yksittäisiä 

puita tai puuryhmiä? 
3. Onko kohde valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta tai ns. kansallismaisemaa? 
4. Onko kohde alueellisesti tai paikallisesti arvokasta maisema-aluetta tai kulttuurimaisemaa? 
5. Onko alueella hakamaita tai perinnemaisema-alueita? 

6. Miten tie näkyy maisema- tai taajamakuvassa? 
7. Onko tärkeitä näkymiä tai avoimia tai suljettuja tietiloja? 
8. Onko tie jaettavissa eri luonteisiin jaksoihin? 
9. Onko maamerkkejä, maiseman tai taajamakuvan muutoskohtia ja reunavyöhykkeitä tai nykyisiä siltoja? 

Taajamassa lisäksi: Haja-asutusalueella lisäksi: 
10. Mitkä ovat taajamakuvan peruselementit ja erityispiir- 10. Mitkä ovat maisemarakenteen peruselementit ja en- 

teet, entä taajamakuvan historiallinen kerroksellisuus? tyispiirteet? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma suojeltuihin tai muuten tärkeisiin kohteisiin? 
2. Vaikuttaako suunnitelma maiseman tai taajamakuvan kulttuuri- tai rakennushistorialliseen 

luonteeseen? 
3. Vaikuttaako suunnitelma maiseman tai taajamakuvan peruselementteihin tai erityispiirteisiin? 
4. Muuttuuko maisemakuva tieltä katsottuna tai tien näkyminen maisemasta katsottuna? 

5. Vaikuttaako suunnitelma näkymiin tai tietilan muodostumiseen? 
6. Syntyykö uusia näkymiä (uudelta tieltä tai eritasoliittymästä tms.)? 
7. Vaikuttaako uusi silta maisemaan? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Vaatiiko tien linjauksen tai tasauksen sovittaminen maisema/taajamakuvaan erityisratkaisuja? 
2. Täytyykö istutuksia käyttää tai olla käyttämättä tietyissä paikoissa? 
3. Voiko tien maastoon sopeutumista parantaa madaltamalla ojia ja/tai loiventamalla luiskaa? 

4. Vaatiiko sillan sopeuttaminen maisemaan/taajamakuvaan entyisratkaisuja tai tietyn siltatyypin käyttöä? 

Taajamassa lisäksi: Haja-asutusalueella lisäksi: 
5. Voiko lisärakentarnista sallimalla tai ohjaamalla 5. 	Millä toimenpiteillä maiseman umpeenkasvua voidaan 

eheyttää taajamakuvaa? ehkäistä? 
6. Edellyttääkö maisema/taajamakuva erityisiä rakentei- 

ta, kalusteita tai pintamateriaaleja? 

Lisatietoja 
Maaston ja kallion muotodu marsemaohje. Ohje tiensuunnittefoiHe Trens ohjaus 1998 TIEL 2110013 
Pävy1a kaupunkialueella-kaupunkrkuvalhset lähtÖkohdat Tielartoksen se1vityksr 	64/95 TIEL 3200339 

O Tien sovittaminen maisemaan Ohie tiensuunruttehjoille flensuunrnttelun ohjaus 1995 TIEL 2110009 
Tien sovittaminen maisemaan Tielaitoksen seIvityksä 11/95 TIEL 3200289 
'{Ietsten teiden ympariston tila - maisema Tielaitoksen selvityksia 41196 TIEL 3200409 
Tiepiirir<ahtaiset matsernaselvitykset 

o Tienpito arvoympäristössä, Tietoa tiensuunnitteluun nro 29 1997, Tie- ja liikennetekniikka 
Rakennettu kutttuunympärrstö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuunhistonalliset ymparrstot/ Museoviras- 
to Yrnpänstörninisterio 

0 Valtioneuvoston oaatös 5 11995 Valtakunnaflsesti arvokkaat maisema-alueet 
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.1 MAA- JA KALLIOPERÄ 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Minkälainen on alueen topografla? 
2. Millaiset on alueen maaperäolot? 
3. Millainen on maaperän rakenriettavuus (pehmeiköt, routivuus, kallion laatu)? 

4. Onko alueella luonnontilaisia hiekkarantoja tai puuttomia tai luontaisesti vähäpuustoisia hiekkadyynejä? 
5. Onko alueella harjumuodostelmia tai muita erityisiä geologisia esiintymiä? 
6. Onko alueen maaperä erityisen hapanta tai muuten ympäristölle haitallista läjitettynä? 
7. Onko alueella joskus ollut toimintaa, joka olisi saastuttanut maaperää? 
8. Esiintyykö alueella tulvia ja mitkä ovat tulvakorkeudet? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma suojeltuihin tai muuten arvokkaisiin geologisiin muodostelmiin? 
2. Vaikuttaako kallionlouhinta ympäröiviin rakennuksiin ja rakenteisiin? 
3. Miten maan kaivaminen tai pengertäminen vaikuttaa ympäristöön? 

4. Vaikuttaako kaivumaiden läjittäminen ympäristöön? 
5. Vaikuttaako suunnitelma saastuneisiin maihin? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko lähirakennuksissa tehtävä kuntokatselmus louhintatäiden tai mandollisen pohjaveden 

alenemisriskin vuoksi? 
2. Onko varattava läjitysalueet ja suunniteltava niiden erityistoimenpiteet happamia tai muuten 

epäpuhtaita maita varten? 
3. Onko saastuneiden maiden alueiden käsittely suunniteltava yhdessä muiden tahojen kanssa? 
4. Miten pohjanvahvistukset tai routasuojaukset liittyvät ympäräiviin rakenteisiin (pihat, putkistot, 

kaapelit, jne.)? 
5. Onko erikoisrakenteet (routakiilat, painumakiilat) ulotettava tonteille tai sivukaduille? 
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3  Luonto 
.2 VEDET 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko alueella vedenottamoita tai niiden suoja-alueita? 
2. Onko alueella tai sen läheisyydessä muita pohjavesialueita? 
3. Onko alueella kaivoja tai esiintyykö paineellista pohjavettä? 
4. Onko alueella vesilaissa suojeltuja pienvesien luontotyyppejä 

- 	 alle 10 ha suuruiset fiadat tai kluuvujärvet 
- 	 alle 1 ha suuruiset lammet ja järvet Lapin läänin ulkopuolella 
- 	 luonnontilaiset uomat Lapin läänin ulkopuolella 
- 	 luonnontilaiset lähteet 

5. Millaiset ovat alueen pohjavesiolosuhteet? 

6. Minkälainen on alueen vesistö (vesistön tyyppi ja käyttö, vedenkorkeudet, mandolliset padot, veden laatu, mihin 
virtaa, valuma-alueet, vedenjakajat)? 

7. Onko alueella kosteikkoja? 
8. Mikä on pohjavedensyvyys ja laatu sekä pohjavedenpinnan yläpuolisen maaken-oksen vedenläpäisevyys? 

Taajamassa lisäksi: Haja-asutusalueella lisäksi: 
9. Onko alueella sadevesiviemäröinti tai salaojitus? 9. 	Käytetäänkö tien kunnossapidossa suolausta? 
10. Onko alueen ojat, purotja vesipainanteet hyödynnetty 10. Kulkeeko alueella vaarallisten aineiden kuljetuksia? 

ja voisiko niitä suunnittelussa hyödyntää paremmin? 
11. Minne sadevedet johdetaan ja onko niitä käsitelty 

ennen purkamista vesistöön? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Kulkeeko tie vedenottamon suoja-alueella tai muulla pohjavesialueella? 
2. Vaikuttaako hanke pohjaveden laatuun (suolaus, vaaralliset aineet)? 
3. Vaikuttaako hanke pohjaveden korkeuteen tai aiheutuuko paineellisen pohjaveden purkautu- 

misriski? 
4. Vaikuttaako hanke suojeltuihin pienvesiin? 

5. Vaikuttaako hanke muihin vesistöihin tai kosteikkoihin? 
6. Vaikuttaako tien pintavesien purkaminen vesistöön kyseisen vesistön veden laatuun haitallisesti? 
7. Aiheuttaako pohjaveden rautapitoisuus tms. ominaisuudet salaojien tukkeutumisnskin? 
8. Aiheuttako tie- tai siltarakenne padotusta vesistöön? 

Toimenpiteet 
1. Voidaanko hanke siirtää pois pohjavesialueelta? 
2. Onko vedenottamoita tai pohjavesialueita suojattava rakenteellisesti tiesuolausta tai muita 

päästöjä vastaan? 
3. Onko sadevesiviemäröinti uusittava tai sitä muutettava? 

4. Onko pohjaveden aleneminen estettävä esim. kaukalorakennetta käyttämällä? 
5. Onko kuivatusjäijestelyissä suunniteltava erityisiä ratkaisuja, että vaikutukset pohjaveteen, vesistöihin ja kosteik- 

koihin ovat mandollisimman vähäiset? 
6. Onko varauduttava liittämään kiinteistöjä vesijohtoon, jos niiden kaivot kuivuvat pohjaveden alenemisen vuoksi? 
7. Onko vesistöä sillan/rummun kohdalla perattava tai onko sitä suojeltava esim. rakennusaikaiselta ruoppaukselta? 

Lisatietoja 
0 Pohjaveden suojaus tien kohdaHa Tietekniikka 1993 TIEL 2140001-93 
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3  Luonto 
3 ILMA, ILMASTO 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Millainen on alueen ilmasto (vallitsevat tuulet ja tuulisuus, lumisuus, lämpötilan vaihtelut)? 
2. Onko alueella mikroilmastoltaan erilaisia osa-alueita? 

- kapeikot, joissa tuulen nopeus nousee suureksi 
- isot aukeat, joilla tuuli voi kuljettaa kinostuvaa lunta 
- meren tai muun vesistön rannat 
- läpi vuoden sulana virtaavat vesiuomat 
- syvät laaksot tai kanjonit 

3. Mitä ilmastollisia ongelmia (tuulisuus, varjoisuus) nykytilanteessa on tien ja lähiympänstön kannalta? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma lähiympäristön ilmastoon (tuulisuus, lämpötila, varjoisuus, jne.)? 
2. Onko riskiä yllättävälle sivutuulelle? 
3. Onko kohtia, joissa sumun tai mustan jään muodostuminen tielle on todennäköistä? 

4. Sulkeeko tiepenger laaksoissa vapaita ilmavirtauksia ja muodostuuko hankkeen myötä kylmän ilman altaita? 
5. Onko aukeilla alueilla tieleikkauksia tai kaiteita, joissa lumen kinostuminen on todennäköistä? 
6. Onko tunnelin suulla tai sillan alla tippuvan jään muodostumisriskiä? 

Toimenpiteet 
1. Varoitetaanko sivutuulesta liikennemerkillä? 
2. Onko sumusta / mustasta jäästä varoitettava liikennemerkillä? 
3. Tulisiko ilmavirtausten vapaa liikkuminen varmistaa korvaamalla osa penkereestä sillalla? 

4. Tarvitaanko lumiaitoja tai tasauksen muuttamista kinostuksen torjumiseksi? 
5. Onko tippuvan jään tai paannejään muodostumisen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehtävä erityisiä kuivatusjärjeste-

lyitä? 

Lisätietoja 
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3  Luonto 
.4 KASVILLISUUS 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Nykyiset taajamakuvan, viihtyisyyden tai luonnon kannalta tärkeät puut, pensaat, pensasaidat 

ja muu kasvillisuus? 
2. Onko alueelta tehty aikaisemmin luontoinventointeja? 
3. Onko alueella tai sen läheisyydessä 

- 	 Luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä, lajeja tai yksittäisiä puita tai 
puuryhmiä 

- 	Natura 2000 kohteita 
- 	 Luonnonsuojelualueita ja luonnonmuistomerkkejä 

- 	 Koskiensuojelulain mukaisia vesistöjä 
- 	 Suojeluohjelmien alueita (suot, rannat, lehdot, vanhat metsät) 
- 	 Metsälain avainbiotooppeja 
- 	 Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti uhan-alaisia lajeja 
- 	 Monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontokohteita 
- 	 EU:n luonto- ja lintudirektiivin lajeja 
- 	 Kosteikkoja, joissa on monipuolista kasvillisuutta tai joilla on luonnonympäristössä tärkeä merki- 

tys 

4. Millainen on alueen kasvillisuus (onko inventointi tarpeen)? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako hanke nykytilaselvityksessä esiin tulleisiin lajeihin, alueisiin tai kohteisiin? 

- 	 Joudutaanko kasvillisuutta poistamaan ja vaikuttaako se luonnonoloihin 
(pienilmasto, valoshokki)? 

2. Vaikuttaako hanke nykyisen kasvillisuuden elinmandollisuuksiin? 
3. Miten suunnitellut uudet istutukset tai kasvillisuuden hoito vaikuttavat luonnonoloihin? 
4. Onko istutusten ja nurmialueiden hoidosta ja hoidon tasosta sovittu eri osapuolten kesken? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Voidaanko suojelualueet ja —kohteet ja uhanalaiset esiintymät kiertää? 
2. Onko suojelualueiden tai erityisten biotooppien säilyttämiseksi tehtävä erityisratkaisuja, suo- 

jaistutuksia tai suojarakenteita? 
3. Onko nykyisen kasvillisuuden säilyttämiseksi tai sen elinolosuhteiden varmistamiseksi muutet- 

tava ratkaisuja tai tehtävä erityistoimenpiteitä? 

Lisätietoja 
Yeisten teiden ymparistön tila - luonto, Tielaitoksen selvityksia 3/96, TIEL 3200372 
Tepiirikohtaiset luontoseivitykset 

O Tieympäristön kasvillisuus: Ohje tieymparistön kasiIIisuuden suunnitteluun. rakentamiseen ja 
hoitoon, Tiensuunn[ttelun ohjaus 1996. TIEL 2110012 
Puiden ja pensaiden siirto. TVH 731620 
Vihertyottienrakentarnisen yhteydessä. Tiensuunnittetun ohjaus, Ympäristo 1998. TIEL 2 150003-98 
Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset; Viherrakenteet. Tyoselitvkset ja laatuvaati- 
mukset 1998. TIEL 2212400-98 
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3  Luonto 
.5 ELÄIMISTÖ 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus (koskee yleensä vain haja-asutusaluetta): 
1. Esiintyykö alueella uhanalaisia eläimiä (mm. liito-oravaa, valkoselkätikkaa, saukkoa...)? 
2. Esiintyykö alueella eläimiä, joista on vaaraa liikenteelle (hirvet, peurat, porot...)? 

3. Millainen kalakanta on alueen vesistöissä, onko pohjaeläimiä? 
4. Onko alueella tai sen läheisyydessä 

- 	Suojeltavien, maakunnallisesti uhan-alaisten ja EU:n luonto- ja —lintudirektiiveihin kuuluvien laji- 
en esiintymiä 

- 	Hirvien tms. vaeHusreittejä tai kesä- ja talvioleskelualueita tai vasomisalueita 
- 	Piennisäkkäiden ja sammakkoeläinten vaellusreittejä 
- 	Suojeluohjelmien lintuvesiä 
- 	Tärkeitä linnustokohteita ja muuttolintujen levähdys- tai ruokailualueita 
- 	Tärkeitä vesialueiden pohja-alueita, kuten kalojen kutupaikkoja 
- 	Kalojen nousureittejä joissa ja puroissa 

Suunnitelman vaikutukset (koskee yleensä vain haja-asutusaluetta): 
1. Vaikuttaako hanke uhanalaisten eläinten reviireihin (pesimä- ja ravintoreviirit)? 
2. Vaikuttaako suunnitelma eläinten vaellusreitteihin tai reviireihin? 

3. Vaikuttaako hanke suojeltavien, maakunnallisesti uhanalaisten ja EU:n luonto- ja -lintudirektiiveihin kuuluvien lajien 
esiintymiin? 

4. Vaikuttaako hanke suojeltuihin tai muuten tärkeisiin linnustokohteisiin? 
5. Vaikuttaako hanke tärkeisiin vesialueiden pohja-alueisiin, mm. kalojen kutupaikkoihin 
6. Vaikuttaako tie/silta kalojen nousureitteihin tai muiden eläinten reitteihin? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet (yleensä vain haja-asutusalueella): 
1. Voiko tien linjausta siirtää pois tärkeiden eläimistökohteiden kohdalta? 
2. Tarvitaanko riista-aitoja tai eläinten kulkureiteille yli/alikulkuja? 

3. Onko rakennettava korvaavia pesimäpaikkoja tai muuten luotava edellytyksiä reviirien siirtymiselle? 
4. Tarvitaanko vesistöissä kalaportaita tai onko muuten varmistettava kalojen nousumandollisuus kutupaikoille? 
5. Onko tarvetta parantaa kalojen kutumandollisuuksia vesistön pohjassa esim. sorastuksella? 
6. Onko silta-aukko levennettävä niin, että vesistön rannoilla säilyy eläimistön kulkutie vapaana? 
7. Onko veden happamuuden muutoksia valvottava rakennustyön aikana? 
8. Tarvitaanko pitempiaikaista eläimistätilanteen seurantaa riittävien toimenpiteiden määrittämiseksi? 

Lisätietoja 
Hirvielainonnettornuuksien vähentämismandollisuudet, Tielaitoksen seMtyksiä 24/95. 
TIEL 3200302 
Luonnonolojen seuranta tiensuunntteiussa, Tielaitoksen selvityksia 9/91. TIEL 3200009 

• Ekologinen ympäristöluokitus tiensuunriittelussa, Tielaitoksen tutkimuksia 3/93. TIEL 3100010 
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4  Luonnonvarojen käyttö 
.1 MAANOTFO, KALLIONOUO 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko tien nykyinen päällysrakenne käytettävissä tai kelpaava uuden tien rakenteeksi? 
2. Onko alueella nykyisiä maa-ainesten ottopaikkoja ja —lupia? 
3. Onko lähialueella tien rakennekerrosmateriaalin toimittajia? 
4. Onko alueella käyttökelpoisia maa-ainesvaroja (hiekka, sora, kallio/murske, ruokamulta)? 

5. Onko alueella olevien matenaalien ominaisuuksia mandollista parantaa stabiloinnilla, kuivatuksella, enstyskerrok- 
sella, suodatinkankaalla tms.? 

6. Onko saatavissa korvaavia rakennusaineita, kuten masuunikuonaa, lentotuhkaa tai sopivaa moreenia? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Miten hankkeen massatalous toteutuu (maanottotarve ja mandolliset ylijäämämassat)? 
2. Vaikuttaako hankkeen tientekoainesten ottaminen ympäristöön? 
3. Vaikuttaako hankkeen ylijäämämassojen läjitys ympäristöön? 
4. Vaikuttaako hanke maa-ainesten saatavuuteen alueella (nykyisten ottopaikkojen riittävyys)? 

5. Varataanko hanketta varten uusia maan/kallionottopaikkoja? 
6. Varataanko ylijäämämassoja varten läjitysalueita? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Voidaanko kaivumassoja käyttää tierakenteen osana tai hyödyntää muuten? 
2. Voidaanko hankkeessa hyödyntää alueen muissa hankkeissa ylijääviä massoja? 
3. Voidaanko korvaavien rakennusaineiden käytöllä säästää luonnonvaroja? 
4. Voidaanko alueella olevien materiaalien ominaisuuksia parantaa jonkinlaisin toimenpitein? 
5. Onko maanotto- ja läjitysalueiden käyttö ja hoito suunniteltava (ojitusjärjestelyt, maisemointi, 

ottamissuunnitelma, happamien/alunaisten maiden kalkitustarve, suojaaminen muilta epäpuh- 
tauksilta)? 

Lisätietoja 
C' Maason ja kallion muotoilu rnisemaohje Ohje tiensuunnittelijoille. Tiensuunnitt&un ohjaus 1998, 

TIEL 2 100 1 3 
0 LäJtySaILJ -' suurn!tteiu. Maisemaonje. Tielaitos 1999 
c Kestavin kehtylsen tierakenteet —ideakiipailu, Tielaitoksen selvityksiä 58195, TIEL 3200333 

AsfaFrziasemien ja kivenmurskaamojen yrnpäristönsuojelu, Tuotannon yleisohjeet 1994, TIEL 2270006 
Asfalttiasemienja kivenmurskaamojen ympäristölupa. Tuotannon ylesoheet 1994, TIEL 2270007 
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4 	Luonnonvarojen käyttö 
.2 MAA- JA METSÄTALOUSMAA 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Millaista maatalousmaata alueella on (tilusjako, tuotantosuunta, tuotantorakennukset, kuiva-

tusolosuhteet/salaojitus, maan laatu)? 

2. Millaista talousmetsää alueella on (kasvuvaihe, puulajit, maan laatu)? 
3. Millaiset ovat maanomistussuhteet (kunnan / yksityisten maat, tilakeskus / viljelypalstat, vuokramaat)? 

Taajamassa lisäksi: 
4. Mihin käyttöön nykyinen maa- metsätalous- 

maa on kaavassa osoitettu? 

Haja-asutusalueella lisäksi: 
4. Onko alueella parantamissuunnitelmia (uusjako tai 

tilusjärjestelyt, kuivatusjärjestelyt, suojavyöhykkeiden 
perustaminen, kalkitus, harvennukset, hakkuut, met-
säautotiet)? 

5. Onko suunnitteilla tuotantosuunnan muutoksia? 

Suunnitelman vaikutukset (yleensä vain haja-asutusalueella): 
1. Vaikuttaako suunnitelma maatalouteen (paljonko ja millaista maatalousmaata tien alle jää, 

pirstoutuvatko palstat, rajoittavatko päästöt viljelytuotteiden käyttöä)? 
2. Vaikuttaako suunnitelma salaojitukseen, laskuojiin tai maatalouden kulkuyhteyksiin? 
3. Mitä hanke vaikuttaa metsätalouteen (paljonko ja millaista metsää tien alle jää, muuttuuko 

korjuuolosuhteet tai kulkuyhteydet)? 

4. Vaikeutuuko karjan laiduntaminen melun, päästöjen tai kulkuesteiden vuoksi? 
5. Aiheuttaako hanke muutoksia vireillä oleviin parantamissuunnitelmiin? 
6. Aiheutuuko tuotantosuunnan muutoksista lisävaikutuksia? 

Toimenpiteet 
1. Tarvitaanko tie- ja liittymäjärjestelyitä maa- ja metsätalouden kulkuyhteyksien järjestämiseksi? 
2. Onko laadiftava peltosalaojitusten muutossuunnitelma? 
3. Tarvitaanko karjatunnelia tai voidaanko laiduntamistarve hoitaa tilusvaihdoilla? 
4. Onko laaja-alainen tilusjärjestelyselvitys tai uusjako tarpeen haittojen korjaamiseksi? 
5. Onko tienvarren metsiä harvennettava tai muuten erityisesti hoidettava? 
6. Tulisiko maisemanhoitotoimenpiteissä varautua siihen, että pellot eivät pysy viljelyksessä? 
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Tiensuunnitteluhankkeen YVS 

5  Ympäristön kuormitustekijät 
.1 MELU, TÄRINÄ JA PÄÄSTÖT 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Mikä on melualueen nykyinen laajuus (yleensä 55 dB päivämelutaso ulkona)? 
2. Montako asuntoa on melualueella ja onko muita melulle herkkiä toimintoja? 
3. Mitä muita melulähteitä on (muu liikenne, teollisuus, voimalat, lämpölaitokset, ampumaradat)? 

4.  Onko alueella tärinähaittoja tai —vaunoita? 
5. Onko tien lähellä savikerrosten varaan perustettuja rakennuksia? 
6. Onko tien läheisyydessä herkkiä laitteita sisältäviä kohteita, joita tärinä häiritsee? 
7. Millaiset ovat maaperäsuhteet tännäaaltojen etenemistä ajatellen? 
8. Onko päästä-ongelmia aiheuttavia olosuhteita (ruuhkaa, suljettu tietila tai maasto, KVL >8 000, paljon tyhjäkäyntiä 

liikennevaloissa, paljon raskasta liikennettä)? Em. erityistilanteissa lasketaan päästämäärät ja pitoisuudet päästäla- 
jeittain. Jos liikenneolosuhteet ovat hyvät ja tietila avoin ja liikenne alle 8 000 ajonlvrk ei laskelmia tarvita. 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Millainen on melualue uudessa tilanteessa (uusi ja nykyinen tie) ennustevuonna? 
2. Montako asuntoa on melualueella ennustevuonna ja onko muita melulle herkkiä toimintoja? 
3. Vaikuttaako hanke haitallista tärinää ihmisille, rakennuksille tai rakenteille? 
4. Muuttuuko liikenteen määrä, koostumus tai ajonopeus tai tien tasaisuus (mm. täyssyt) niin, että 

tärinävaikutus muuttuu? 
5. Jos liikennemäärät eivät ratkaisevasti muutu eikä haittoja nykyisin ole, ei päästölaskelmia tarvita. 
6. Jos liikennemäärä ylittää 8 000 ajon/vrt tai liikenneolosuhteet (ruuhkat, suljettu tietila, lisääntyvä tyhjäkäynti) muut- 

tuvat, selvitetään päästömäärät ja pitoisuudet. 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Tarvitaanko melusuojausta, missä ja millaista? 
2. Onko kaavaan lisättävä melumääräyksiä? 
3. Tulisiko melun vuoksi raskasta liikennettä ohjata muille reiteille tai sen määrää esim. öisin rajoittaa? 
4. Onko jossain kohdassa jätettävä töyssyt tai tärinäraidat pois tai käytettävä esim. jäykempää tierakennetta tännän 

ehkäisemiseksi? 
5. Tulisiko tämän vuoksi raskasta liikennettä ohjata muille reiteille tai sen määrää esim. öisin rajoittaa? 
6. Voidaanko herkkiä laitteita suojata tännältä? 
7. Onko päästöjen pitämiseksi raja-arvojen puitteissa ryhdyttävä laajempiin verkollisiin liikennejärjestelyihin? 

Lisätiedot 
0 Tieliikenteen pakokaasupaästÖt, Tielaitoksen ohjeita 1990, TIEL 703611 	 :1 

0 Yleisten teiden ympäriston tilaselvitys, llmanlaatu Tielartokseri selvityksta 76192 TIEL 3200128 
0 Tiepurikohtaiset ilmanlaatuselvitykset 
0 Lirttymien paästomalli Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 39/96 TIEL 4000148 
.0 CAR-FMI, masntieliikenteen päästöjen leviämismalli; Käyttöohje, Ilmatieteen laitos, Tielaitos, Ympäri- 

töministeriö 29.12.1995 
0 Vähemmän melua-opas tierisuunnitteloille, Ympäristö 1991, TIEL 2150005••••• 
0 Tieliikenteen tärinä, Ympäristö 1991, TI EL 2150006 
0 Yleisten teiden ti!aselvftys; Meluntor;unta tiepiireissä, Tielaitoksen seMtyksiä 72/93, TIEL 3200196 
o Tielnkennemelun rruttaamineri Opas Tielaitoksen selvityksiä 42/93 TEEL 3200167 
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Tiensujtte1uhankkeen YVS 

5  Ympäristön kuormitustekijät 
.2 RAKENNUSAIKAISET VAIKUTUKSET 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Mitä lähialueen teitä voidaan käyttää työmaateinä ja onko niiden varrella arvokkaita ympäristö- 

kohteita? 
2. Mitä nykyisiä rakenteita, putkia, johtoja ja kaapeleita on rakennustyössä varottava? 
3. Onko purettavissa rakennuksissa tai rakenteissa vaarallisia aineita (asbestia tms.)? 

4. Käsiteltävien maamassojen ominaisuudet ympäristön kannalta (happamuus / aluna ym. ominaisuudet, epäpuhtau- 
det, myrkyt)? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Aiheuttaako hankkeen toteuttaminen tiealueen ulkopuolelle ulottuvia työnaikaisen liikenteen 

järjestelyitä tai työmaateiden kunnostamista tai rakentamista? 
2. Mitä vaikutuksia rakennustöillä ja -koneilla, kuljetuksilla sekä rakenteiden purkamisella on ym- 

päristöönsä (melu, pöly, tärinä, vaaralliset aineet, ihmisten turvallisuus, päästöt, siisteys)? 
3. Vaikuttaako ylijäämämassojen läjitys luontoon, pohjavesiin, vesistöihin, maisemaan ja kuiva- 

tusolosuhteisiin? 

4. Työnaikaisen pohjavedenalennuksen vaikutus vedenottoon, kaivoihin ja lähirakennuksiiniperustuksiin? 
5. Onko rakennustyön aikana luiskien sortumanskiä mm. tiettynä vuodenaikana? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Varataanko työmaateille ja työnaikaiselle liikenteen järjestelyille alueet suunnitelmassa? 
2. Voidaanko rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä (melu, päästöt, tännä, vaaralliset aineet, ihmis- 

ten turvallisuus) lieventää asettamalla rakentajalle vaatimuksia tai ympäristökriteereitä? 
3. Voidaanko ylijäämämaille osoittaa hyötykäyttöä tässä tai muissa lähiseudun hankkeissa? 
4. Voidaanko tierakenteissa käyttää ympänstökuormitusta vähentäviä materiaaleja? 
5. Voidaanko purettavia rakenteita ja rakennekerroksia käyttää uudelleen, onko siltarakenteissa 

mandollisuutta uusiokäyttöön? 

6. Läjitysmaiden käsittelytarve (kalkitus tms.) ja läjitysalueiden muotoilu ja maisemanhoito? 
7. Onko pohjaveden tai pintavesien pintaa ja laatua tarkkailtava työn aikana? 
8. Onko työmaan ja tukikohdan jätehuoltojäjestelyiIle asetettava erityisvaatimuksia? 
9. Onko pohjavettä tai maaperää suojattava työmaatoimintojen varalta (öljyt, kemikaalit, suola, tukikohtajätteet)? 
10. Onko mandollisten tännävaurioiden/haittojen varalta pidettävä katselmuksia ja jäljestettävä seuranta? 

Lisätiedöt 	 i 	
: 

<> Asfalttiasernienja kivenmurskaamojen yrnpänstönsuojelu, Tuotannon yfeisohjeet 1994, TIEL 2270006 
• Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristöfupa, Tuotannon yleisohjeet:1994, TIEL 2270007 

. 	::Ljitysaluee suunnittelu, Maisemaohje Tielaitos 1999 
0 Maarakennustyomaan ympänstöopas Maarakenriusalan neuvottelukunta ja Suomen yrnpäristökeskus 
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RAKENTEEN PARANTAMINEN 

I Sosiaaliset vaikutukset 
IHMISET JA YHTEISÖT 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Asuminen, palvelut ja teollisuus alueella sekä näiden liittyminen tiehen? 
2. Liikkuminen (päivittäiset kulkutarpeet ja kulkumuodot, matkojen turvallisuus ja joustavuus) 
3. Elinolot ja viihtyvyys (virkistysalueet ja Iuontoyhteys, maisema/kaupunkikuva) 

Suunnitelman ympäristövaikutukset 
1. Vaikuttaako hanke asukkaiden päivittäisiin kulkuyhteyksiin (sujuvuus, turvallisuus, reitit)? 
2. Muuttuvatko virkistysmandollisuudet, -reitit ja yhteydet virkistysalueille? 
3. Miten hankkeen toteuttaminen vaikuttaa asumiseen, elinoloihin ja viihtyvyyteen? 
4. Aiheutuuko ihmisille/yhteisöille rakennusaikaisia vaikutuksia, pölyhaittoja, kiertoteftä, tännää, melua tms.? 
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• Rakenteen z.p'äraritarninen, sU.unniteImanYVS 

2  Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.1 ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENNE, RAKENNUSKANTA 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Millainen on alueen nykyinen yhdyskuntarakenne / yleiskaavallinen tilanne (liikenneverkko, 

maankäyttömuodot)? 
2. Onko alueella detaljikaavoja (liikennealueiden rajat)? 
3. Onko laadittavana tai tulossa uusia kaavoja tai kaavamuutoksia? 
4. Onko muita maankäyttöä koskevia suunnitelmia/päätöksiä? 
5. Onko tiealueella tai välittömästi tiealueeseen rajoittuvia suojeltuja, suojeltaviksi aiottuja tai 

muuten arvokkaita rakennuksia, rakenteita, rakennusryhmiä? 

6. Onko kaavoituksen yhteydessä tehty ympänstövaikutusselvityksiä? 

7. Millainen on tiealueeseen rajoittuvien rakennusten kunto? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Aiheuttaako suunnitelma muutoksia vahvistettuihin kaavoihin tai maankäytön muutospaineita? 
2. Tukeeko hanke kaavojen mukaisia toiminnallisia ja taajamakuvallisia ratkaisuja? 
3. Vaikuttaako hanke tien liikenteelliseen asemaan ja alueen saavutettavuuteen? 
4. Vaikuttaako suunnitelma suojeltuihin tai muuten arvokkaisiin rakennuksiin, rakenteisiin tai ra- 

kennusryhmiin tai näiden lähiympäristöön? 

5. Vaikeutuuko rakennusten käyttö? 
6. Aiheuttaako tiehanke haitallisia muutoksia rakennuksien kuivatukseen? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko vahvistettuja kaavoja muutettava lisätiealueen hankkimiseksi? 
2. Voidaanko teknisin keinoin sovittaa tie liikennealueelle? 
3. Onko rakennuksia suojattava perustus- kosteus- tai muiden vaurioiden varalta? 

4. Milloin mandolliset kaavamuutokset on tehtävä? 
5. Onko tehtävä rakennusten kuntoselvitys tai vaunoinventointi? 
6. Onko laadittava erillinen nskianalyysi? 

Lisätietoja 	 •: 
Yleiset tiet kaava-aluetila LIikenne- ja tieverkko 1992 TIEL 2120003 
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Rakenteen parantaminen, suunnitelman YVS 

2 	Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.2 KULTTUURIPERINTO, MAISEMA, TAAJAMAKUVA 

Suunnittelualueen nykyti lannekuvaus 
1. Onko alueella muinaisjäännöksiä? 
2. Onko alueella kulttuuriympäristöjä, museoteitä tai —siltoja, arvokkaita kiviaitoja, muistomerkke-

jä, hautausmaita, vanhoja taistelu- ja puolustuspaikkoja tms.? 
3. Onko kohde valtakunnallisesti, alueellisesti tai paikallisesti arvokasta maisema-aluetta tai kuit-

tuunmaisemaa? 
4. Mikä on nykyisen tien sopivuus maisemakuvaan, tiehen rajoittuviin rakennuksiin ja pihoihin 

(tasaus, tien leveys, ojat ym.)? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma muinaisjäännöksiin tai kulttuuriympäristöihin tai -kohteisiin? 
2. Vaikuttaako suunnitelma suojeltuihin tai muuten tärkeisiin kohteisiin? 
3. Vaikuttaako uusi tierakenne ja tien pinnan korkeus maiseman tai taajamakuvan peruselement-

teihin tai erityispiirteisiin? 

l 	Asettavatko rakennukset / rakennelmat erityisvaatimuksia tieympänstön muotoilulle ja matenaaleille? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Vaatiiko tien tasauksen sovittaminen maisema/taajamakuvaan erityisratkaisuja? 
2. Voidaanko muutosvaikutusta lieventää muuttamalla ratkaisuja tai muotoilua? 

3. Mitä erityisratkaisuja on käytettävä (pintamatenaalit, rakenteet, nopeusrajoitus, jne.)? 
4. Miten asiaa seurataan tai valvotaan? 
5. Mitä entyisohjeita tai laatuvaatimuksia rakentamistyölle tulisi määritellä? 
6. Edellyttääkö maisema/taajamakuva erityisiä rakenteita, kalusteita tai pintamatenaaleja? 
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•________ •.HL 	Rakenteen 	parantaminen, suunnitelman YVS 

3  Luonto 
.1 MAA- JA KALLIOPERÄ, VEDET 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Minkälainen on alueen topografia? 
2. Millainen on maaperän rakennettavuus (maaperän laatu, kalliopinnan syvyys, hydrologiset 

olosuhteet)? 
3. Onko alueella vedenottamoita tai niiden suoja-alueita? 
4. Onko alueella tai sen läheisyydessä muita pohjavesialueita? 
5. Onko alueella kaivoja tai esiintyykö paineellista pohjavettä? 
6. Onko alueella vesilaissa suojeltuja pienvesien luontotyyppejä 
7. Onko alueefla kosteikkoja? 
8. Onko alueella sadevesiviemäröinti tai salaojitus? 
9. Minkälainen on nykyisen tien kuivatus ja miten tien lähialueiden kuivatus on jäijestetty? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Tarvitaanko pohjanvahvistuksia tai maapohjan käsittelyä ja vaikuttavatko ne lähiympäristön 

rakenteisiin? 
2. Vaikuttavatko kallionlouhinta tai maaleikkaukset ympäröiviin rakennuksiin ja rakenteisiin? 
3. Kulkeeko tie vedenottamon suoja-alueella tai muulla pohjavesialueella? 
4. Vaikuttaako hanke pohjaveden laatuun (suolaus, vaarallisten aineiden kuljetusten onnetto- 

muudet)? 
5. Vaikuttaako hanke pohjaveden korkeuteen tai aiheutuuko paineellisen pohjaveden purkautu- 

misnski? 
6. Vaikuttaako hanke suojeltuihin pienvesiin? 

7. Syntyykö hankkeesta läjitystarvetta ja vaikuttaako kaivumaiden läjittäminen ympäristöön? 
8. Vaikuttaako hanke muihin vesistöihin tai kosteikkoihin? 
9. Vaikuttavatko tien kuivatuksen muutokset ympäristön kuivatukseen? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1 Onko lahirakennuksissa tehtavä kuntokatselmus louhintatöiden taL mandollisen pohjaveden 

alenemisriskin vuoksi? 
2. Onko varattava läjitysalueet ja tutkittava läjitysalueiden maa- / kallioperän laatu? 
3 Onko vedenottamoita tai pohjavesialueita suojattava rakenteellisesti tiesuolausta tai muita 

paastoja vastaan2  

4 Onko pohjaveden alenemisen haitaUisia vaikutuksia estettava9  
5 Onko kuivatusarjesteIyissa suuriniteltava entyisla ratkaisuja etta vaikutukset pohjaveteen vesistöihin ja kosteik- 

koituri ovat mandollisimman vahaiset? 
6 Onko ben kuivatusratkaisuissa otettu huomioon ympäristön kuivatus 
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Rakenteen 	parahtamine:n:, suunnitelman YVS 

3  Luonto 
.2 KASVILLISUUS 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Nykyiset taajamakuvan, viihtyisyyden tai luonnon kannalta tärkeät puut, pensaat, pensasaidat 

ja muu kasvillisuus? 
2. Onko alueelta tehty aikaisemmin luontoinventointeja? 
3. Onko alueella tai sen läheisyydessä 

- 	Natura 2000 kohteita 
- 	 Luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä, lajeja tai yksittäisiä puita tai 

puuryhmiä 
- 	 Luonnonsuojelualueita ja luonnonmuistomerkkejä 

- 	 Suojeluohjelmien alueita (suot, rannat, lehdot, vanhat metsät) 
- 	 Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti uhan-alaisia lajeja 
- 	 Monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontokohteita 
- 	 Kosteikkoja, joissa on monipuolista kasvillisuutta tai joilla on luorinonympänstössä tärkeä merki- 

tys 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako hanke riykytilaselvityksessä esiin tulleisiin lajeihin, alueisiin tai kohteisiin? 
2. Joudutaanko kasvillisuutta poistamaan ja vaikuttaako se luonnonoloihin (pienilmasto, valo- 

shokki)? 
3. Vaikuttaako hanke nykyisen kasvillisuuden elinmandollisuuksiin? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko suojelualueiden tai erityisten biotooppien säilyttämiseksi tehtävä erityisratkaisuja, suo- 

jaistutuksia tai suojarakenteita? 
2. Onko nykyisen kasvillisuuden säilyttämiseksi tai sen elinolosuhteiden varmistamiseksi muutet- 

tava ratkaisuja tai tehtävä erityistoimenpiteitä? 

Lisätietoja 
Yleisten teiden ympäriston tila —luonto. Tielaitoksen selvityksia 3/96, TIEL 3200372 
Tiepiirikohtatset luontoselvitykset 
Tieyrnpariston kasviNisuus. Ohje tieyrnpristÖn kasvillisuuden suunnitteluun, rakentamiseen ja hoitoon. 
Tinsuunn:tteiun Oh3uS 19C TIEL. 2110012 
Puian a pensaden sirto. TVH 731620 
Vihertyöt Tievrnpänstos3a. Ympar'sto 1998. TIEL 2150003-98 
Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimuksetja työselitykset; Viherrakenteet Tyoselitvkset a laatu- 
vaatimukset 1998. TIEL 2212400 
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Rakenteen 	pa• 	t:inn, su.unniteI•an YVS 

4  Luonnonvarojen käyttö 
MAANOTTO, KALLIONOTFO 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko tien nykyinen päällysrakenne käytettävissä tai kelpaava uuden tien rakenteeksi? 
2. Minkälaiset ovat nykyiset tierakenteet laadultaan? 
3. Onko alueella nykyisiä maa-ainesten ottopaikkoja ja —lupia? 
4. Onko alueella käyttökelpoisia maa-ainesvaroja (hiekka, sora, kallio/murske, ruokamulta)? 
5. Onko alueella olevien materiaalien ominaisuuksia mandollista parantaa stabiloinnilla, kuivatuksella, eristyskerrok- 

sella, suodatinkankaalla tms.? 
6. Onko saatavissa korvaavia rakennusaineita, kuten masuunikuonaa, lentotuhkaa tai sopivaa moreenia? 
7. Minkälaiset ovat maa-ainesten kuljetusten ajoreitit ja —matkat? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Miten hankkeen massatalous toteutuu (maanottotarve ja mandolliset ylijäämämassat)? 
2. Miten hankkeen tientekoainesten ottaminen vaikuttaa ympäristöön? 
3. Miten hankkeen ylijäämämassojen läjitys vaikuttaa ympäristöön? 
4. Vaikuttaako hanke maa-ainesten saatavuuteen alueella (nykyisten ottopaikkojen riittävyys)? 

5. Varataanko hanketta varten uusia maan / kallionottopaikkoja? 
6. Varataanko ylijäämämassoja varten läjitysalueita? 
7. Aiheutuuko maa-ainesten kuljetuksesta melu- ja pölyhaittoja ympänställe? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Voidaanko kaivumassoja käyttää tierakenteen osana tai hyödyntää muuten? 
2. Voidaanko hankkeessa hyödyntää alueen muissa hankkeissa ylijääviä massoja? 
3. Voidaanko korvaavien rakennusaineiden käytöllä säästää luonnonvaroja? 
4. Voidaanko alueella olevien materiaalien ominaisuuksia parantaa jonkinlaisin toimenpitein? 
5. Onko maanotto- ja läjitysalueiden käyttö ja hoito suunniteltava(ojitusjärjestelyt, maisemointi, 

ottamissuunnitelma, happamien/alunaisten maiden kalkitustarve, suojaaminen muilta epäpuh- 
tauksilta)? 

tisätietoja 	 .1 
0 Maaston ja kalhonmuotoilu Maisemaohje, Tiensuunnittelun ohjaus 199& TIEt. 2110013 
0 Läjitysalueen suunnittelu Maisernaobje Tielaitos 1999 
O Kestavan kehityksen tierakenteet —ideakilpailu Tielatoksen se1vttyksa 58/95 TIEL 3200333 
O Asfatttiasemien ja kivenmurskaamojen ympristÖnsuojelu Tuotannon yleisohjeet 1994 TIEL 2270006 
0 Asfalttiasenien ja krvenmurskaamojen ym$nstölupa, Tuotannon yeisohjeet 1994 TIEL 2270007 
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Rakenteen 	parafltaminen, suunnitelman YVS 

5  Ympäristön kuormitustekijät 
RAKENNUSAIKAISET VAIKUTUKSET 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
'1. Mitä lähialueen teitä voidaan käyttää työmaateinä ja onko niiden varrella arvokkaita ympäristö- 

kohteita? 
2. Mitä nykyisiä rakenteita, putkia, johtoja ja kaapeleita on rakennustyössä varottava? 

3. Käsiteltävien maamassojen ominaisuudet ympäristön kannalta (happamuus / aluna ym. ominaisuudet, epäpuhtau- 
det, myrkyt)? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Aiheuttaako hankkeen toteuttaminen tiealueen ulkopuolelle ulottuvia työnaikaisen liikenteen 

järjestelyitä tai työmaateiden kunnostamista tai rakentamista? 
2. Mitä vaikutuksia rakennustöillä ja —koneilla, kuljetuksilla sekä rakenteiden purkamisella on ym- 

pänstöönsä (melu, pöly, tännä, vaaralliset aineet, ihmisten turvallisuus, päästöt, siisteys)? 
3. Vaikuttaako ylijäämämassojen läjitys luontoon, pohjavesiin, vesistöihin, maisemaan ja kuiva- 

tusolosuhteisiin? 
4. Aiheuttaako hanke vaaraa rakennuksille tai rakenteille tärinän, täyttöjen, räjäytystöiden tai 

muun syyn vuoksi? 

5. Työnaikaisen pohjavedenalennuksen vaikutus vedenottoon, kaivoihin ja lähirakennuksiin/perustuksiin? 
6. Onko rakennustyön aikana luiskien sortumariskiä mm. tiettynä vuodenaikana? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Varataanko tyämaateille ja työnaikaiselle liikenteen järjestelyille alueet suunnitelmassa? 
2. Voidaanko rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä (melu, päästöt, tärinä, vaaralliset aineet, ihmis- 

ten turvallisuus) lieventää asettamalla rakentajalle vaatimuksia tai ympänstäkriteereitä? 
3. Voidaanko ylijäämämaille osoittaa hyötykäyttöä tässä tai muissa lähiseudun hankkeissa? 
4. Voidaanko tierakenteissa käyttää ympänstökuormitusta vähentäviä materiaaleja? 
5. Voidaanko purettavia rakenteita ja rakennekerroksia käyttää uudelleen? 

6. Läjitysmaiden käsfttelytarve (kalkitus tms.) ja läjitysalueiden muotoilu ja maisemanhoito? 
7. Onko pohjaveden tai pintavesien pintaa ja laatua tarkkailtava työn aikana? 
8. Onko työmaan ja tukikohdan jätehuoltojärjestelyille asetettava erityisvaatimuksia? 
9. Onko pohjavettä tai maaperää suojattava työmaatoimintojen varalta (öljyt, kemikaalit, suola, tukikohtajätteet)? 
10. Onko mandollisten tännävaurioiden/haittojen varalta pidettävä katselmuksia ja järjestettävä seuranta? 

Lisätiedot 
• Asfalttiasemienja kivenmurskaamojen ympänstönsuojelu,Tuotannon yleisohjel 994, TIEL 2270006 

0 Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympristÖlupa, Tuotannon yleisohjel994, TIEL 2270007 
.0 Ltysalueen suunnittelu, Maisemaoje, Tielaitos 1999 
0 ?vlaarakennustyomaan ymprrstÖopas Maarakennusalan neuvottelukunta ja Suomen yrripäristokeskus 
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SILTA 

I Sosiaaliset vaikutukset 
IHMISET JA YHTEISÖT 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Asuminen (asumismuodot, väestärakenne: lapset - vanhukset - liikuntarajoitteiset, asumismu-

kavuus, asuinympäristön turvallisuus) 
2. Liikkuminen (päivittäiset kulkutarpeet, sillan merkitys liikkumisella, kulkumuodot: joukkoliikenne 

- tavaraliikenne - henkilöautoliikenne - kevyt liikenne - maatalousliikenne, matkojen turvalli-
suus) 

3. Elinolot ja viihtyvyys (palvelut ja työpaikat, sosiaaliset suhteet, vapaa-ajanvietto, vesistön 
merkitys virkistysalueena, maisemakuva, mandollisen nykyisen sillan merkitys ympäristö / 
taajamakuvassa) 

4. Elinkeinot (palveluala, teollisuus, maa- ja metsätalous) 

Suunnitelman ympäristövaikutukset 
1. Miten asukkaiden päivittäiset kulkuyhteydet muuttuvat (sujuvuus, turvallisuus, reitit, kulkumuo-

tojakautuma, liittymät, lasten, ikääntyneiden ja vammaisten kulkeminen)? 
2. Vaikuttaako suunnitelma ihmisten terveyteen? 

3. Muuttuvatko virkistysmandollisuudet, -reitit ja yhteydet virkistysalueille? 
4. Miten hankkeen toteuttaminen vaikuttaa asumiseen, elinoloihin ja viihtyvyyteen? 
5. Aiheutuuko ihmisille/yhteisöille rakennusaikaisia vaikutuksia, pölyhaittoja, kiertoteitä, tännää, melua tms.? 
6. Vaikuttaako hanke alueelliseen sosiaaliseen tasa-arvoon? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Miten aiheutuvia haittoja torjutaan tai lievennetään? 
2. Voidaanko viihtyisyyttä parantaa linjausta muuttamalla, istutuksin, suojarakentein, valaistuksel-

la tms. toimin? 

13. Varaudutaanko mandollisiin haittakorvauksiin? 
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..Siltahan:ke,.suUnnite1man Y:V.S 

2 	Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.1 ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENNE 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Mikä on vahvistettujen seutu-, yleis- ja detaljikaavojen tilanne (liikenneverkko, liikennealueiden 

rajat, maankäyttömuodot, eri kaavamääräykset)? 
2. Onko laadittavana tai tulossa uusia kaavoja tai kaavamuutoksia? 
3. Onko muita maankäyttöä koskevia suunnitelmia/päätöksiä? 
4. Mikä on nykyisen sillan merkitys yhdyskuntarakenteeseen? 
5. Onko maankäytön muutospaineita, mikä on niiden suhde nykyiseen tieverkkoon? 
6. Onko kaavoituksen yhteydessä tehty ympänstövaikutusselvityksia? 
7. Missä ovat taajaman kasvusuunnat? 
8. Miten kaavat ovat toteutuneet? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma kaavojen mukaisen yhdyskuntarakenteen kehittymiseen? 
2. Vaikuttaako suunnitelma nykyisten palveluiden toimintaedellytyksiin (saavutettavuus ja tonttiliit-

tymät, havaittavuus, pysäköinti, huoltoyhteydet, asiakaspohja)? 
3. Aiheuttaako suunnitelma muutoksia vahvistettuihin kaavoihin tai maankäytön muutospaineita? 

14. Sopiiko suunnitelma yhteen kaavan kevyen liikenteen yhteyksien kanssa? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko vahvistettuja kaavoja muutettava tai uusia kaavoja laadittava? 

12. Milloin mandolliset kaavamuutokset on tehtävä? 
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Siltahanke, suunnitelman YVS 

2  Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.2 RAKENNUSKANTA, KULTTUURIPERINTÖ 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko nykyisellä sillalla suojeluarvo? 
2. Onko suojeltuja tai suojeltaviksi aiottuja rakennuksia, rakenteita, rakennusryhmiä? 
3. Onko rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia? 
4. Onko alueella muinaisjäännöksiä? 
5. Onko alueella kulttuuriympäristöjä, museoteitä tai —siltoja, arvokkaita kiviaitoja, muistomerkke- 

jä, hautausmaita, vanhoja taistelu- ja puolustuspaikkoja tms.? 

6. Onko maamerkin tapaisia rakennuksia tai rakennelmia? 
7. Millainen on nykyinen rakennuskanta (rakennustyypit, käyttötarkoitus, ikä, kunto) 

8. Mikä on rakennusten perustamistapa? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma suojeltuihin tai muuten arvokkaisiin rakennuksiin, rakenteisiin tai ra- 

kennusryhmiin tai näiden lähiympäristään? 
2. Joudutaanko rakennuksia purkamaan (purettavista rakennuksista valokuva)? 
3. Aiheutuuko hankkeesta vaaraa rakennuksille tai rakenteille tärinän, pohjaveden alenemisen, 

kaivantojen, täyttäjen, räjäytystöiden, istutusten, tien kunnossapidon tai muun syyn vuoksi? 

4. Onko muinaisjäännöksiä tutkittava lisäkaivauksin? 

5. Vaikeutuuko rakennusten käyttö? 

6. Asettavatko rakennukset entyisvaatimuksia siltaympäristön muotoilulle ja matenaaleille? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko rakennuksia suojattava perustus- kosteus- tai muiden vaunoiden varalta? 
2. Onko laadittava erillinen nskianalyysi tai vaurioinventointi? 
3. Kuinka kaukaa muinaisjäännökset tai muut kohteet tulisi ohittaa? 
4. Onko muinaisjäännäkset tutkittava kaivauksin ennen niiden poistamista? 

5. Voidaanko nykyisen sillan rakenteita hyödyntää? 
6. Purettavien rakennusten Iunastushinnan arviointi. 
7. Mitä erityisratkaisuja on käytettävä (pintamateriaalit, rakenteet, jne.)? 

8. Miten asiaa seurataan tai valvotaan? 
9. Mitä erityisohjeita tai laatuvaatimuksia rakentamistyölle tulisi määritellä? 

Lisatietoja 
0 Tienpito arvoympäristÖss 	Tietoa tiensuunnitteluun nro 29 1997 Tie- ja liikennetekniikka 

. Taajamien keskustatekien suunnittelu, Tiensuunnittelun ohjaus 1995, TIEL 2110007 
0. Taajamateiden suunnittelun kehittäminen, Tlotoa.tiensuunnitteluun, nro 361998, Tie- jaliikennetekniikka 
0 Sillan ympänstösuunnittelu Sdlansuunntttelu 1990 TIEL 703451 
0 Risteyssiltojen estebtkka Sllansuunnittelu 1993 TIEL 2170004 
0 Sittapaikkaluokitus, Sitlansuunnittelu (tulossa) 
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SiI.ta•haiike, 	suunnitelman YVS 

2  Yhdyslunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kufttuuriperintö 
.3 MAISEMA, TAAJAMAKUVA 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko kohde suojeltua taajamarakennetta tai kulttuunympäristöä (arvotaajama)? 
2. Onko kohde valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta tai ns. kansallismaisemaa? 
3. Onko kohde alueellisesti tai paikallisesti arvokasta maisema-aluetta tai kulttuurimaisemaa? 
4. Onko nykyinen silta (kulttuuri- tai rakennushistoriallisesti) merkittävä taajamakuvan osalta? 
5. Nykyiset taajamakuvan tai luonnon kannalta tärkeät puut, pensaat, pensasaidat ja muu kasvil- 

lisuus kuten pihojen istutukset. 

6. Onko sillalta tai sillalle merkittäviä näkymiä? 
7. Onko maamerkkejä, maiseman tai taajamakuvan muutoskohtia ja reunavyöhykkeitä? 
8. MItkä ovat taajamakuvan / maisemarakenteen peruselementit ja entyispiirteet? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma suojeltuihin tai muuten tärkeisiin kohteisiin? 
2. Vaikuttaako suunnitelma maiseman tai taajamakuvan kulttuuri- tai rakennushistorialliseen 

luonteeseen? 
3. Vaikuttaako suunnitelma maiseman tai taajamakuvan peruselementteihin tai erityispiirteisiin? 
4. Muuttuuko maisemakuva sillalta katsottuna tai sillan näkyminen maisemasta katsottuna? 

5. Peittävätkö siltarakenteet näkymiä? 
6. Miten uudet siltarakenteet liittyvät maisemaan tai taajamakuvaan? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Miten silta saadaan mukautettua osaksi kulttuuri- tai perinnemaisemaa? 
2. Vaatiiko sillan korkeusaseman sopeuttaminen maisemaan/taajamakuvaan entyisratkaisuja? 
3. Voidaanko muutosvaikutusta lieventää muuttamalla ratkaisuja tai muotoilua? 

4. Edellyttääkö maisema/taajamakuva erityisiä rakenteita, kalustusta tai pintamateriaaleja? 
5. Millä toimenpiteillä maiseman umpeenkasvua voidaan ehkäistä? 
6. Täytyykö istutuksia käyttää tai olla käyttämättä tietyissä paikoissa? 

Lisätietoja 
O Tienpto arvoympänstössä Tietoa tiensuunnittekiun twa 29 1997 Tie- ja inkennetekniikka 
O Sillan yrnpristosuunnittelu Sillansuunnittelu 1990 TIEL 703451 
0 Risteyssiltojen estetnkka Sillansuunnittelu 1993 TIEL 2170004 
0 Sltaja ympnstö Sillan yrnpnstosuunnittelu Sfflansuunnitt&u 
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Siltahanke, 	suunnitelman YVS 

3  Luonto 
.1 MAA- JA KALLIOPERÄ 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Millainen on alueen topografia? 
2. Millainen on maaperän rakennettavuus (pehmeiköt, routivuus, kallion laatu)? 

3. Onko alueella harjumuodostelmia tai muita erityisiä geologisia esiintymiä? 
4. Onko alueen maaperä erityisen hapanta tai muuten ympänstölle haitallista läjitettynä? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako kallionlouhinta ympäröiviin rakennuksiin ja rakenteisiin? 
2. Miten maan kaivaminen tai pengertäminen vaikuttaa ympäristöön? 

3. Vaikuttaako kaivumaiden läjittäminen ympäristöän? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko lähirakennuksissa tehtävä kuntokatselmus louhintatöiden tai mandollisen pohjaveden 

alenemisnskin vuoksi? 
2. Onko varattava läjitysalueet ja suunniteltava niiden erityistoimenpiteet happamia tai muuten 

epäpuhtaita maita varten? 
3. Miten pohjanvahvistukset tai routasuojaukset liittyvät ympäröiviin rakenteisiin (pihat, putkistot, 

kaapelit, jne.)? 
4. Onko enkoisrakenteet (routakiilat, painumakiilat) ulotettava tonteille tai sivukaduille? 

Lisätietoja 
Maaston ja kallion muotoilu, Masemaohje, Tiensuunnittelun ohjaus 1998. TIEL 2110013. 

') Läjitysalueen suunnittelu. Maisemaohje. Tielaitos 1999 

0 Silko-ohjeet. Sillansuunnittelu 
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3  Luonto 
.2 VEDET 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Millainen on alueen vesistö (vesistän tyyppi ja käyttö, vedenkorkeudet, veden laatu, mihin vir- 

taa, valuma-alueet, vedenjakajat)? 
2. Millainen vesiväylä alueella kulkee (syvyys, kulkukorkeus, väylän leveys)? 
3. Onko alueella vedenottamoita tai niiden suoja-alueita? 
4. Onko alueella tai sen läheisyydessä muita pohjavesialueita? 
5. Onko alueella kaivoja tai esiintyykä paineellista pohjavettä? 
6. Onko alueella vesilaissa suojeltuja pienvesien luontotyyppejä? 
7. Millaiset ovat alueen pohjavesiolosuhteet? 
8. Esiintyykö alueella tulvia? 

9. Onko alueella kosteikkoja tai koskiensuojelulain mukaisia vesistöjä? 
10. Mikä on pohjavedensyvyys ja laatu sekä pohjavedenpinnan yläpuolisen maakerroksen vedenläpäisevyys? 
11. Onko alueella sadevesiviemäröinti tai salaojitus, minne sadevedet johdetaan? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Onko hanke vedenottamon suoja-alueella tai muulla pohjavesialueella? 
2. Vaikuttaako hanke pohjaveden? 
3. Vaikuttaako hanke pohjaveden korkeuteen tai aiheutuuko paineellisen pohjaveden purkautu- 

misnski? 
4. Vaikuttaako hanke suojeltuihin pienvesiin? 
5. Vaikuttaako hanke vapaisiin vesialueisiin, rantaviivaar, tai veden virtauksiin? 
6. Vaikuttaako hanke vesiliikenteeseen? 
7. Vaikuttaako veteen rakentaminen veden laatuun ja käyttöön? 

8. Lisääkö siltahanke maaperän eroosiota? 
9. Vaikuttaako hanke muihin vesistöihin tai kosteikkoihin? 
10. Vaikuttaako tien pintavesien purkaminen vesistöön kyseisen vesistön veden laatuun haitallisesti? 
11. Aiheuttaako pohjaveden rautapitoisuus tms. ominaisuudet salaojien tukkeutumisriskin? 

Toimenpiteet 
1. Tarvitaanko vesioikeuden lupaa rakennettaessa? 
2. Onko vedenottamoita tai pohjavesialueita suojattava? 
3. Onko sadevesiviemäröinti uusittava tai sitä muutettava? 

4. Onko pohjaveden aleneminen estettävä? 
5. Onko kuivatusjärjestelyissä suunniteltava erityisiä ratkaisuja, että vaikutukset pohjaveteen. vesistöihin ja kosteik- 

koihin ovat mandollisimman vähäiset? 
6. Tarvitaanko eroosiosuojauksia? 

Lisätietoja 

Siltapaikka-asiakirjat, Sillansuunnittelu itubssa 
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• 	 •Tie.nsuunnitteluhankkeen 	YVS 

3  Luonto 
.3 ILMA, ILMASTO 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Millainen on alueen ilmasto (vallitsevat tuulet ja tuulisuus, lumisuus, lämpötilavaihtelut)? 
2. Onko alueella mikroilmastoltaan erilaisia osa-alueita? 

- kapeikot, jossa tuulen nopeus nousee suureksi 
- 	isot aukeat, joilla tuuli voi kuljettaa kinostuvaa lunta 
- meren tai muun vesistön rannat 
- läpi vuoden sulana virtaavat vesiuomat 
- 	syvät laaksot tai kanjonit 

3. Mitä ilmastollisia ongelmia (tuulisuus, varjoisuus) nykytilanteessa on tien ja lähiympänstön kannalta? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma lähiympäristän ilmastoon (tuulisuus, lämpötila, varjoisuus, jne.)? 
2. Onko riskiä yllättävälle sivutuulelle? 
3. Onko kohtia, joissa sumun tai mustan jään muodostuminen sillalle on todennäköistä? 

4. Onko aukeilla alueilla tieleikkauksia tai kaiteita, joissa lumen kinostuminen on todennäköistä? 

5. Onko tunnelin suulla tai sillan alla tippuvan jään muodostumisnskiä? 

Toimenpiteet 
1. Varoitetaanko sivutuulesta liikennemerkillä? 
2. Onko sumusta / mustasta jäästä varoitettava liikennemerkillä? 

3. Tarvitaanko lumiaitoja tai tasauksen muuttamista kinostuksen torjumiseksi? 
4. Onko tippuvan jään tai paannejään muodostumisen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehtävä erityisiä kuivatusjärjeste- 

lyitä? 

:Liätietojä 	•.:::. 	
.i.. 	 •. 	 • 	•• 
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Siltahanke, suunnitelman YVS 

3  Luonto 
.4 KASVILLISUUS 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Nykyiset taajamakuvan, viihtyisyyden tai luonnon kannalta tärkeät puut, pensaat, pensasaidat 

ja muu kasvillisuus? 
2. Onko alueelta tehty aikaisemmin luontoinventointeja? 
3. Onko alueella tai sen läheisyydessä 

- Luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä, lajeja tai yksittäisiä puita tai 
puuryhmiä 

- Natura 2000 kohteita 
- Luonnonsuojelualueita ja luonnonmuistomerkkejä 

- Koskiensuojelulain mukaisia vesistöjä 
- Suojeluohjelmien alueita (suot, rannat, lehdot, vanhat metsät) 
- Metsälain avainbiotooppeja 
- Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti uhanalaisia lajeja 
- Monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontokohteita 
- EU:n luonto- ja lintudirektiivin lajeja 
- Kosteikkoja, joissa on monipuolista kasvillisuutta tai joilla on luonnonympänstässä tärkeä merkitys 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako hanke nykytilaselvityksessä esiin tulleisiin lajeihin, alueisiin tai kohteisiin? 
2. Joudutaanko kasvillisuutta poistamaan ja vaikuttaako se luonnonoloihin (pienilmasto, valo- 

shokki)? 
3. Vaikuttaako hanke nykyisen kasvillisuuden elinmandollisuuksiin? 
4. Miten suunnitellut uudet istutukset tai kasvillisuuden hoito vaikuttavat luonnonoloihin? 
5. Onko istutusten ja nurmialueiden hoidosta ja hoidon tasosta sovittu eri osapuolten kesken? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko suojelualueiden tai erityisten biotooppien säilyttämiseksi tehtävä erityisratkaisuja, suo-

jaistutuksia tai suojarakenteita? 
2. Onko nykyisen kasvillisuuden säilyttämiseksi tai sen elinolosuhteiden varmistamiseksi muutet-

tava ratkaisuja tai tehtävä erityistoimenpiteitä? 
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Siltahanke, 	suunnitelman YVS 

3  Luonto 
.5 ELÄIMISTÖ 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Esiintyykö alueelta uhanalaisia eläimiä (mm. liito-oravaa, valkoselkätikkaa, saukkoa...)? 
2. Esiintyykö alueella eläimiä, joista on vaaraa liikenteelle (hirvet, peurat, porot...)? 

3. Millainen kalakanta on alueen vesistöissä, onko pohjaeläimiä? 

4. Onko alueella tai sen läheisyydessä 
- 	Suojeltavien, maakunnallisesti uhan-alaisten ja EU:n luonto- ja -lintudirektiiveihin kuuluvien lajien 

esiintymiä 
- 	Hirvien tms. vaellusreittejä tai kesä- ja talvioleskelualueita tai vasomisalueita 
- 	Piennisäkkäiden ja sammakkoeläinten vaellusreittejä 
- 	Suojeluohjelmien lintuvesiä 
- 	Tärkeitä linnustokohteita ja muuttolintujen levähdys- tai ruokailualueita 
- 	Tärkeitä vesialueiden pohja-alueita, kuten kalojen kutupaikkoja 
- 	Kalojen nousureittejä joissa ja puroissa 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako hanke uhanalaisten eläinten reviireihin (pesimä- ja ravintoreviirit)? 
2. Vaikuttaako suunnitelma eläinten vaellusreitteihin tai reviireihin? 

3. Vaikuttaako hanke suojeltavien, maakunnallisesti uhanalaisten ja EU:n luonto- ja -lintudirektiiveihin kuuluvien lajien 
esiintymiin? 

4. Vaikuttaako hanke suojeltuihin tai muuten tärkeisiin linnustokohteisiin? 

5. Vaikuttaako hanke tärkeisiin vesialueiden pohja-alueisiin, mm. kalojen kutupaikkoihin 

6. Vaikuttaako suunnitelma kalojen nousureitteihin? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet (yleensä vain haja-asutusalueella) 
1. Onko rakennettava korvaavia pesimäpaikkoja tai muuten luotava edellytyksiä reviinen siirtymiselle? 

2. Tarvitaanko vesistöissä kalaportaita tai onko muuten varmistettava kalojen nousumandollisuus kutupaikoille? 

3. Onko tarvetta parantaa kalojen kutumandollisuuksia vesistön pohjassa esim. sorastuksella? 
4. Onko veden happamuuden muutoksia valvottava rakennustyön aikana? 

5. Tarvitaanko pitempiaikaista eläimistötilanteen seurantaa riittävien toimenpiteiden määnttämiseksi? 

Lisätietoja 
< Luormonolojen seuranta tensuunnittelussa, Tielaitoksen selvityksiä 9191, TIEL 3200009 ... . 
0 EkologEnen ympanstoluokttus tensuunnitteIussa Tieaitoksen tutkimuksia 3/93 TIEL 3100010 
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Siltahanke, 	suunnitelman YVS 

4  Luonnonvarojen käyttö 
MAANOTTO, KALLIONOTTO 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Millainen on siltapaikan maaperän rakennettavuus? 
2. Ovatko vanhojen rakenteiden (tie- ja silta) materiaalit käyttökelpoisia? 
3. Onko alueella nykyisiä maa-ainesten ottopaikkoja ja -lupia? 
4. Onko alueella käyttökelpoisia maa-ainesvaroja (hiekka, sora, kallio/murske, ruokamulta)? 

5. Onko saatavissa korvaavia rakennusaineita, kuten masuunikuonaa, lentotuhkaa tai sopivaa moreenia? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Miten hankkeen massatalous toteutuu (maanottotarve ja mandolliset ylijäämämassat)? 
2. Vaikuttaako hankkeen tientekoainesten ottaminen ympäristöön? 
3. Vaikuttaako hankkeen yläämämassojen läjitys ympäristöön? 
4. Vaikuttaako hanke maa-ainesten saatavuuteen alueella (nykyisten ottopaikkojen riittävyys)? 

5. Varataanko hanketta varten uusia maari/kallionottopaikkoja? 
6. Varataanko ylijäämämassoja varten läjitysalueita? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Voidaanko olemassa olevaa siltaa käyttää (ko. tai jossakin muussa kohteessa)? 
2. Voidaanko kaivu- ja louhintamassoja käyttää tierakenteen osana tai hyödyntää muuten? 
3. Voidaanko hankkeessa hyödyntää alueen muissa hankkeissa ylijääviä massoja? 
4. Voidaanko korvaavien rakennusaineiden käytöllä säästää luonnonvaroja? 
5. Voidaanko alueella olevien materiaalien ominaisuuksia parantaa jonkinlaisin toimenpitein? 
6. Onko maanotto- ja läjitysalueiden käyttö ja hoito suunniteltava(ojitusjärjestelyt, maisemointi, 

ottamissuunnitelma, happamien/alunaisten maiden kalkitustarve, suojaaminen muilta epäpuh- 
tauksilta)? 

Lisätietoja 
Maaston ja kallion muotoilu Maisemaohje Tiensuunnittelun ohjaus 1998 TIEL 2110013 

0 Lajitysalueen suunnittelu Maisemaohje, Tielaitos 1999 
0 Kestävän kehityksen tierakenteet —deakipailu Tieaitoksen selvityksia 58195 TEL 3200333 
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Siltahanke, 	suunnitelman YVS 

5  Ympäristön kuormitustekijät 
RAKENNUSAIKAISET VAIKUTUKSET 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Mitä lähialueen teitä voidaan käyttää työmaateinä ja onko niiden varrella arvokkaita ympäristö- 

kohteita? 
2. Mitä nykyisiä rakenteita, putkia, johtoja ja kaapeleita on rakennustyössä varottava? 
3. Onko purettavissa silloissa tai rakenteissa vaarallisia aineita? 
4. Käsiteltävien maamassojen ominaisuudet ympäristön kannalta (happamuus / aluna ym. ominaisuudet, epäpuhtau- 

det, myrkyt)? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Aiheuttaako hankkeen toteuttaminen tiealueen ulkopuolelle ulottuvia työnaikaisen liikenteen 

järjestelyitä tai työmaateiden kunnostamista tai rakentamista? 
2. Miten työmaa-aikaiset sillat vaikuttavat ympäristöön? 
3. Miten työmaa vaikuttaa lossien liikennöintiin? 
4. Haittaako hanke vesistön käyttöä (virkistys, kalastus ym.)? 
5. Mitä vaikutuksia rakennustöillä ja —koneilla, kuljetuksilla sekä rakenteiden purkamisella on ym- 

päristöönsä (melu, pöly, tärinä, vaaralliset aineet, ihmisten turvallisuus, päästöt, siisteys)? 
6. Vaikuttaako ylijäämämassojen läjitys luontoon, pohjavesiin, vesistöihin, maisemaan ja kuiva- 

tusolosuhteisiin? 

7. Työnaikaisen pohjavedenalennuksen vaikutus vedenottoon, kaivoihin ja lähirakennuksiin/perustuksiin? 
8. Onko rakennustyön aikana luiskien sortumanskiä mm. tiettynä vuodenaikana? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Varataanko työmaateille ja työnaikaiselle liikenteen järjestelyille alueet suunnitelmassa? 
2. Voidaanko rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä (melu, päästöt, tärinä, vaaralliset aineet, ihmis- 

ten turvallisuus) lieventää asettamalla rakentajalle vaatimuksia tai ympäristöknteereitä? 
3. Voidaanko ylijäämämaille osoittaa hyötykäyttöä tässä tai muissa lähiseudun hankkeissa? 
4. Voidaanko tierakenteissa käyttää ympänstökuorrnitusta vähentäviä materiaaleja? 
5. Voidaanko purettavia siltarakenteita käyttää uudelleen? 

6. Läjitysmaiden käsittelytarve (kalkitus tms.) ja läjitysalueiden muotoilu ja maisemanhoito? 
7. Onko pohjaveden tai pintavesien pintaa ja laatua tarkkailtava työn aikana? 
8. Onko työmaan ja tukikohdan jätehuoltojärjestelyille asetettava erttyisvaatimuksia? 
9. Onko pohjavettä tai maaperää suojattava työmaatoimintojen varalta (äljyt, kemikaalit, suola, tukikohtajätteet)? 
10. Onko mandollisten tännävaunoiden/haittojen varalta pidettävä katselmuksia ja järjestettävä seuranta? 

Lisätiedot 
Asfafttiasernen ja kivenmurskaamojen vmpanstonsuojelu. Tuotannon yleohjeet1 994. TIEL 2270006 

0 Asfalttiasernien ja 	ivenmurskaamojen ymparistölupa Tuotannon yletsohjeeti 994. TIEL 2270007 
0 Lajitysalueen suunnittelu, Maisemaohje, Telaitos 1999 
0 Maarakennustvomaan ympäristöopas. Maarakennusalan neuvottelukunta ja Suomen ympristökeskus 
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MAA-AINESTEN OTTO 

I Sosiaaliset vaikutukset 
IHMISET JA YHTEISÖT 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Asuminen maa-ainesten ottoalueen lähiympänstössä (määrä, asumismuodot) 
2. Liikkuminen; päivittäiset / viikottaiset kulkutarpeet alueella, kulkumuodot (henkiläautofiikenne - 

kevyt liikenne - maatalousliikenne), matkojen tarkoitus 
3. Elinolot ja viihtyvyys; alueen käyttö vapaa-ajanviettoon ja virkistysalueena (luontoyhteys), maj-

semakuva 
4. Elinkeinot; lähinnä maa- ja metsätalous 

Suunnitelman ympäristövaikutukset 
1. Miten asukkaiden kulkuyhteydet muuttuvat (sujuvuus, turvallisuus, reitit)? 
2. Vaikuttaako hanke ihmisten terveyteen? 
3. Muuttuvatko virkistysmandollisuudet, -reitit ja yhteydet virkistysalueille? 
4. Miten hankkeen toteuttaminen vaikuttaa asumiseen, elinoloihin ja viihtyvyyteen? 
5. Aiheutuuko ihmisille / yhteisöille rakennusaikaisia vaikutuksia, pölyhaittoja, kiertoteitä, tärinää, melua tms.? 

6. Miten hanke vaikuttaa ihmisten turvallisuuteen (kalliolouhoksen reunat, lammikot, jyrkät luiskat erityisesti louhinta- 
ja kaivuvaiheissa)? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Voidaanko rakentaa korvaavia kulkuyhteyksiä? 
2. Miten aiheutuvia haittoja torjutaan tai lievennetään (murskaustoimintojen järjestely, ajoteiden 

sijoittelu, huoltopaikkojen sijoittelu ja suojaus ym.)? 
3. Onko ottotoiminnalle annettava aikarajoituksia (vuorokausi, vuodenaika)? 
4. Varaudutaanko mandollisiin haittakorvauksiin? 

1 

Jyri Juslen: Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) 
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Maa-ainesten oton YVS 

2  Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.1 ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENNE, RAKENNUSKANTA 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Mikä on vahvistettujen seutu-, yleis- ja detaljikaavojen tilanne (maankäyttömuodot, eri kaava- 

määräykset)? 
2. Onko laadittavana tai tulossa uusia kaavoja tai kaavamuutoksia? 
3. Onko muita maankäyttöä koskevia suunnitelmia/päätöksiä? 
4. Onko ottoalueeDa rakennelmia tai rakennuksia? 
5. Onko alueelle johtavan kulkureitin varrella arvokkaita rakennuksia, rakenteita, rakennusryh- 

miä? 
6. Onko kaavoituksen yhteydessä tehty ympänstövaikutusselvityksiä? 
7. Minkälainen on ottoalueen lähiympäristön nykyinen rakennuskanta (rakennustyypit, käyttötarkoitus, ikä, kunto)? 

8. Mikä on rakennusten perustamistapa? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Onko hanke voimassaolevan kaavan aluevarauksen mukainen? 
2. Vaikeuttaako maa-ainestenotto kaavan mukaista maankäyttöä? 
3. Joudutaanko rakennuksia / rakennelmia purkamaan tai esim. muuttamaan sähkölinjoja? 
4. Aiheutuuko hankkeesta vaaraa rakennuksille tai rakenteille tärinän, pohjaveden alenemisen, 

kaivantojen, täyttöjen, räjäytystöiden, istutusten, tien kunnossapidon tai muun syyn vuoksi? 
5. Vaikeutuuko rakennusten käyttö? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko vahvistettuja kaavoja muutettava tai uusia kaavoja laadittava? 
2. Aiheuttaako hanke poikkeamista suunnitelmista? 
3. Voidaanko alueille suunnitella hyötykäyttöä maa-ainesten ottamisen päätyttyä, esim. virkistys- 

alueina? 
4. Onko tehtävä rakennusten kuntoselvitys tai vaurioinventointi? 

5. Onko laadittava erillinen nskianalyysi? 

6. Onko tehtävä rakennuksien / rakenteiden suojauksia? 
7. Purettavien rakennusten lunastushinnan arviointi. 

Lisätietoja 
0 Tienptto arvoympäristossä Tietoa tiensuunnitteluun nro 29 1997 fle-ja lukennetekniikka 
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2  Yhdyskunnan kehitys, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö 
.2 KULTTUURIPERINTÖ, MAISEMAKUVA 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko alueella tai sen läheisyydessä muinaisjäännöksiä? 
2. Onko alueella tai sen lähellä kulttuuriympäristöjä, museoteitä tai —siltoja, arvokkaita kiviaitoja, 

muistomerkkejä, hautausmaita, vanhoja taistelu- ja puolustuspaikkoja tms.? 
3. Onko alueella tai sen välittämässä läheisyydessä suuria yksittäisiä puita tai puuryhmiä? 
4. Onko kohde tai sen lähialue kulttuurimaisemaa (valtakunnallisesti arvokasta, seutukaavassa 

merkittyä tai paikallisesti merkittävää)? 
5. Onko harjujensuojeluohjelmassa tai muilla päätöksillä suojeltuja maisema-alueita? 

6. Onko alue sellainen, että siellä voi olla muinaisjäännöksiä, jotka eivät vielä ole tiedossa? 
7. Onko maamerkkejä, maiseman tai taajamakuvan muutoskohtia ja reunavyöhykkeitä? 
8. Mitkä ovat maisemarakenteen peruselementit ja erityispiirteet? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako suunnitelma muinaisjäännöksiin tai kulttuuriympäristäihin tai —kohteisiin? 
2. Onko muinaisjäännöksiä tutkittava lisäkaivauksin? 
3. Vaikuttaako suunnitelma suojeltuihin tai muuten tärkeisiin kohteisiin tai niiden osiin? 
4. Vaikuttaako suunnitelma maisemakuvan kulttuurihistorialliseen luonteeseen? 
5. Vaikuttaako suunnitelma maisemakuvan peruselementteihin tai erityispiirteisiin? 

6. Syntyykö uusia näkymiä? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Kuinka kaukaa muinaisjäännäkset, säilytettävät tai arvokkaat kohteet tulisi kiertää? 
2. Onko muinaisjäännäkset tutkittava kaivauksin ennen niiden poistamista? 
3. Voidaanko muutosvaikutusta lieventää muuttamalla ratkaisuja tai muotoilua? 
4. Millaisia ratkaisuja alueen sopeuttaminen maisemaan vaatii (vallit, suojametsät, maaston 

muotoilu ym.)? 
5. Miten alue maisemoidaan ja pinta käsitellään (kasvillisuuden palautus, hoito), ottotoimintojen 

välillä? 

6. Täytyykö istutuksia käyttää tai olla käyttämättä tietyissä paikoissa? 
7. Voiko kuoppaa täyttää ylijäämämassoilla tai pintamailla? 
8. Mitä erityisratkaisuja on käytettävä? 
9. Miten asiaa seurataan tai valvotaan? 
10. Mitä erityisohjeita tai laatuvaatimuksia maa-ainesten ottotoiminnalle tulisi määritellä? 
11. Minkälaisia suojaavia tai haittoja lieventäviä toimenpiteitä tehdään ottotoimintojen välillä? 

Lisattetoja 
0 Tenpito arvoympäristössä, Tietoa tiensuunnitteluun nro 29 1997, Tie- jaliikennetekniikka 	:. 

. Maaston ja kallion muotoilu, Maisemaohje, Tiensuunnittelun ohjaus 1998, TIEL 2110013 
Rakennettu kulttuuriympäristo valtakunnallisesti merkittävät kulttuurlhistonalhset ympänstötf Museovtras- 

•• 	Ympänstörninisteriö 	 . 	
. 

O Valtioneuvoston päätös 5.1.1995, Valtaku nnaflisesti arvokkaat maisema-alueet 
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Maa-ainesten aton YV:S 

3  Luonto 
.1 MAA- JA KALLIOPERÄ, VEDET 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Minkälainen on alueen topografia? 
2. Minkälaisia ovat alueen maa- ja kallioperämuodostumat? 
3. Onko alue Poski-projektin tarkoittamalla maa-ainesten ottoalueella? 
4. Onko alueella vedenottamoita tai niiden suoja-alueita, muita pohjavesialueita, kaivoja tai esiin- 

tyykö paineellista pohjavettä? 
5. Onko alueella vesilaissa suojeltuja pienvesien luontotyyppejä? 
6. Millaiset ovat alueen pohjavesiolosuhteet? 
7. Onko alueen läheisyydessä suojeltavia geologisia esiintymiä? 
8. Esiintyykö alueella erikoisia maa- tai kivilajeja? 
9. Minkälainen on alueen vesistö (vesistön tyyppi ja käyttö, vedenkorkeudet, veden laatu, mihin virtaa, valuma-alueet, 

vedenjakajat)? 
10. Onko alueella tai rajoittuuko alue kosteikkoihin tai soihin? 
11. Mikä on pohjavedensyvyys ja laatu sekä pohjavederipinnan yläpuolisen maakerroksen vedenläpäisevyys? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako hanke suojeltuihin tai muuten arvokkaisiin geologisiin esiintymiin ja erikoisiin maa- 

ja kivilajeihin? 
2. Vaikuttaako hanke pohjaveden saatavuuteen ja laatuun? 
3. Vaikuttaako hanke pohjaveden korkeuteen? 
4. Vaikuttaako hanke suojeltuihin pienvesiin? 
5. Aiheuttaako hanke muutoksia lähiympänstön pintavesien virtaussuuntiin, -määnin ja imeytymiseen ja vaikuttavatko 

nämä muutokset pohjavesien laatuun? 
6. Onko veden pumppauksesta haitallisia vaikutuksia ympänstölle (vettymis-, pohjaveden alenemishaittoja ympäris- 

tössä tms.) 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Voidaanko ottotoiminta rajoittaa siten, että geologisesti arvokkaimmat alueet tai muodostuman 

osat voidaan säilyttää? 
2. Onko vedenottamoita tai pohjavesialueita suojattava päästöjä vastaan? 
3. Onko pohjaveden alenemisen haitallisia vaikutuksia estettävä? 
4. Onko kuivatusjärjestelyissa suunniteltava erityisiä ratkaisuja, että vaikutukset pohjaveteen, vesistäihin ja kosteik- 

koihin ovat mandollisimman vähäiset? 
5. Onko kuivatusvesien imeytyminen maahan ottoalueella estettävä? 

Lisatietoja 
0 Maaston ja kallion muotoilu, maisemaohje ohje tiensuurinitteljoille Tielaitos 1998 T1EL 21 10G13 

Läjitysalueen suunnittelu Maisemaohje Tielaitos 1999 
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Maa-ainesten oton YVS 	 1 
3  Luonto 

.2 KASVILLISUUS, ELÄIMISTÖ 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Onko alueelta tehty aikaisemmin luontoinventointeja? 
2. Onko alueella tai sen läheisyydessä 

- Natura 2000 kohteita 
- Luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä, lajeja tai yksittäisiä puita tai 

puuryhmiä 
- Luonnonsuojelualueita ja luonnonmuistomerkkejä 

- Suojeluohjelmien alueita (suot, rannat, lehdot, vanhat metsät) 
- Metsälain avainbiotooppeja 
- Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti uhan-alaisia lajeja 
- Monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontokohteita 
- Kosteikkoja, joissa on monipuolista kasvillisuutta tai joilla on luonnonympäristässä tärkeä merki-

tys 
- Suojeltavien, maakunnallisesti uhan-alaisten ja EU:n luonto- ja -lintudirektiiveihin kuuluvien lajien 

esiintymiä 
- Hirvien tms. vaellusreittejä tai kesä- ja talvioleskelualueita tai vasomisalueita 
- Piennisäkkäiden ja sammakkoeläinten vaellusreittejä 

Suojeluohjelmien lintuvesiä 
- Tärkeitä linnustokohteita ja muuttolintujen levähdys- tai ruokailualueita 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Vaikuttaako hanke nykytilaselvityksessä esiin tulleisiin lajeihin, alueisiin tai kohteisiin? 
2. Vaikuttaako alueen kasvillisuuden poisto luonnonoloihin (pienilmasto, valoshokki)? 
3. Vaikuttaako hanke nykyisen kasvillisuuden elinmandollisuuksiin (pöly, kuivuminen, valoisuus- 

muutokset)? 
4. Miten suunnitellut uudet istutukset tai kasvillisuuden hoito vaikuttavat luonnonoloihin? 
5. Vaikuttaako suunnitelma eläinten vaellusreitteihin tai reviireihin? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Onko suojelualueiden tai erityisten biotooppien säilyttämiseksi tehtävä erityisratkaisuja, suo-

jaistutuksia tai suojarakenteita? 
2. Onko nykyisen kasvillisuuden säilyttämiseksi tai sen elinolosuhteiden varmistamiseksi tehtävä 

erityistoimenpiteitä? 

3. Onko rakennettava korvaavia pesimäpaikkoja tai muuten luotava edellytyksiä reviinen siirtymiselle? 
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5  Ympäristön kuorrnitustekijät 
TYÖNAIKAISET VAIKUTUKSET 

Suunnittelualueen nykytilannekuvaus 
1. Mitä lähialueen teitä voidaan käyttää työmaateinä ja onko niiden varrella arvokkaita ympäristö- 

kohteita? 
2. Alueella sijaitsevat melulähteet ja niiden melualueet (tarvittaessa selvitettävä myös melutaso)? 
3. Sijaitseeko alueen lähiympäristössä sellaista maatalous (esim. sikaloita) tai tarhaustoimintaa, joka häiriintyy melus-

ta? 
4. Onko tien läheisyydessä herkkiä laitteita tms. sisältäviä kohteita, joita tännä häiritsee? 

5. Onko erityisen melu-, pöly- tai tännäherkkiä kohteita tai rakennuksia? 

Suunnitelman vaikutukset 
1. Aiheuttaako hankkeen toteuttaminen tiealueen ulkopuolelle ulottuvia työnaikaisen liikenteen 

järjestelyitä tai työmaateiden kunnostamista tai rakentamista? 
2. Kuinka laajalle alueelle hanke aiheuttaa melu-, pöly- ja tännähaittoja ja kuinka voimakkaita 

nämä ovat? 
3. Mitä vaikutuksia kuljetuksilla, lastaus ja murskaustoiminnalla on ympäristöönsä (melu, pöly, 

tärinä, ihmisten turvallisuus, päästöt, siisteys)? 
4. Mitä seurauksia kohonneella melu-, pöly- ja tännätasolla on? 
5. Työnaikaiseri pohjavedenalennuksen vaikutus vedenottoon, kaivoihin ja lähirakennuksiin/perustuksiin? 

6. Minkälainen on pohjaveden pilaantumisriski ja —laajuus ottamistoiminnan aikana (huom. Työmaan poltto- ja voite-
Iuainepäästöt)? 

Haittoja ehkäisevät toimenpiteet 
1. Tarvitaanko suojaustoimenpiteitä, missä ja millaista? 
2. Varataanko työmaateille ja työnaikaiselle liikenteen järjestelyille alueet suunnitelmassa? 
3. Voidaanko maa-ainesten oton aiheuttamia häiriöitä (melu, päästöt, tärinä, vaaralliset aineet, 

ihmisten turvallisuus) lieventää asettamalla ottajalle vaatimuksia tai ympäristökriteereitä? 
4. Onko pohjaveden tai pintavesien pintaa ja laatua tarkkailtava työn aikana? 
5. Onko työmaan jätehuoltojärjestelyille asetettava erityisvaatimuksia? 
6. Onko pohjavettä tai maaperää suojattava työmaatoimintojen varalta (öljyt, kemikaalit, suola, tukikohtajätteet)? 
7. Onko mandollisten tännävaunoiden/haittojen varalta pidettävä katselmuksia ja järjestettävä seuranta? 

Lisätiedot 
'' AsfaIttasemi 

:ysalueen suunnittelu, Mai 
rakennustyömaan ympäri 
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