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ES 1 PUHE 

Tien kunnossapidon ympäristöhaitoista on käytettävissä runsaasti tie- 
toa. Varsinaiset ympäristönsuojelututkimukset ovat nyt ajankohtaisia. 

Ympäristöhaittojen vähentäminen vaatii huolellista harkintaa, jottei 
tietyn vaikutuksen vähentämisellä aiheutettaisi vahinkoa tai haitan 
kasvamista toisaalla. Esimerkiksi pohjaveden suojelu suolausta vähen-
tämällä saattaa johtaa liikenneturvallisuuden huonontumisen seuraukse-
na ihmishenkien menetyksiin ja vaarallisten aineiden maahan pääsyn li-
sääntymiseen suistumisonnettomuuksissa. 

Haittojen vähentäminen maksaa ja sen tulisi näin tapahtua yhteiskunnan 
rahoittamilla tavoilla. Luonnonvarojen hyväksikäyttö on osa rahoitus-
ta, velkaantuniista. Kehittynyt tulosvastuuajattelu ottaa huomioon ym-
päristöhaitat sekä menoina että vastattavina seurauksina. Jo nollatu-
los täyttää kestävän kehityksen vaatimuksen, mutta luonnollisesti voi-
tollinen tulos on oikeampi tulostavoite. 

Tämän yleisselvityksen ensisijainen tarkoitus oli koota perustiedot 
kunnossapidon ympäristöhaitoista ympäristönsuojelun painopistealueiden 
etsimiseen, ympäristönsuojelua edistävän tutkimus- ja kehitysohjelman 
laatimiseen sekä muihin yleisen tason tarkasteluihin ja johdannoksi 
yksityiskohtaisemmulle asiakäsittelyille. 

Selvityksen on teettänyt tiehallituksen tieliikenteen palveluyksikkö. 
Työtä on johtanut dipl.ins. Pasi Jääskeläinen. Selvityksen teki Insi-
nööritoimisto Erkki Matilainen Oy. 
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TALVIKUNNOSSAP ITO 

	

1 .1 	Vaikutukset pohjaveteen 

Päällystettyjen teiden ( KVL > 1500 ) liukkaudentorjunnassa 
käytettävä suola, natriumkloridi ( myös natrium- ja kalsium-
kloridin seos ), kulkeutuu tieltä tien sivuojiin ja tieympä-
ristöön. Pohjaveden suolapitoisuuden nousut ovat Suomessa 
tehdyissä mittauksissa olleet 2 - 15 mg/l. 

Natriumkloridia käytetään vuosittain yleisillä teillä 5 - 20 
t/km sääolojen mukaan. Keskimäärin se on ollut 8 - 10 tn/km, 
viime aikoina kuitenkin vain 4 - 5 tn/km. Tiehallituksen ti-
lastotietoja yleisten teiden, hallinnassa olevien kiinteis-
töjen ja maa-alueiden sekä eri suolalaaduilla käsiteltävien 
teiden määristä vedenottamon suojavyöhykkeillä ja vedenotoon 
varatuilla alueilla on esitetty liitteissä 1 - 3. Suolattavia 
teitä, jotka ovat pääosin valta- ja kantateitä, on noin 
10 000 km. Suolaa on on käytetty 80 - 100 000 tn/v. 

Suolahiekkaseoksessa on suolaa 20 - 50 kg/m3 . Suolahiekkava-
rastot ovat 500 - 5000 m . Kattamattomista varastoista on 
saattanut päästä huomattavia määriä suolaa maaperään ja poh-
javeteen. Myös katetuista suolahiekavarastoista ( kaarihal-
lit, kalliosiilot ja -varastot ) voi irrota suolaa. 

Suolavarastot ovat yleensä puu-, teräs- ja muovirakenteisia 
suojia, joissa on asfalttilattia. Suola on joko irtotavarana 
tai pakattuna muovipaperisäkkeihin. Säkkejä varastoidaan pei-
tettynä myös ulos. Varastoinnin yhteydessä ja jälkeen voi 
suolaa tunkeutua maaperään. 

Suolan joukossa paakkuuntumisen estoaineena käytettävä ka-
liumferrosyanidi saattaa hajota auringon valon ja mandolli-
sesti muiden tekijöiden seurauksena myrkyllisiksi ainesosik-
si, joita voi päästä myös pohjaveteen. 

Tiealueelta poistettu lumi sisältää suolaa, polttoainejäämiä, 
lyijyä, nokea, tieltä irronnutta bitumista ainesta yms. epä-
puhtauksia. Lumenkaatopaikalle muodostuu suuri kuormitus. 
Jäälle ajetusta lumesta pääsevät epäpuhtaudet suoraan vesis-
töön. 

	

1 .2 	Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön 

Tieympäristön kasvillisuutta suola haittaa solu- ja solunes-
temuutosten sekä ravinteiden ja valon saannin vaikeutumisten 
johdosta. Tiestä irtoava suolainen aines tarttuu kiinni kas-
veihin ja voi näin rajoittaa niiden hyötykäyttöä ja vähentää 
myyntiarvoa. 

Aurausviitat ovat joko koivu-, kuusi- ja pajuviittoja tai 
muovi- ja lasikuituviittoja. Myös katajaviittoja on käytet-
ty. Viitat poistetaan roskien keruun tai niiton yhteydessä. 
Pajuviittojen käytöstä ei koidu haittaa. Myös koivu- ja kuu-
siviittoihin tarvittavien puidenalkujen poisto metsästä voi 
olla osa hyödyllistä metsänhoitoa. Katajaviitan käyttöä ei 
hyväksytä luonnonsuojeluperustein. 

Talviteiden rakentaminen voi vaatia puiden kaatamista. Lii-
kenne saattaa vaurioittaa puiden runkoja ja juuria. 
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1 .3 	Vaikutus ilman laatuun, melu ja tärinä 

Kunnossapidon päällystys- ja talvihoitotoimet ( mm. päällys-
tevalinnat, päällystystyön laatu, lumenaurauksen ja sohjon-
poiston laatutaso ) vaikuttavat nastarenkaiden tien pinnasta 
erottaman aineksen määrään ja laatuun. Vilkkaasti liikennöi-
dyt asfalttipäällysteet kuluvat 10 - 20 min/vuosi, jolloin ne 
joudutaan korjaamaan 1 - 3 vuoden välein. Urautumisnopeuden 
suuruusluokka on 0,5 - 1 mm! 1000 KVL. 

Irtoava aines on kiviainesta, sideainetta ja täytejauhetta. 
Sideaine on raakaöljyn tislausjäännösten ( suora- ja tyhjö-
tislaukset ) ja mandollisten tisleiden seosta. Bitumiöljyssä 
on lisäaineena tartukkeina käytettäviä poly- ja diamiineja. 
Täytejauhe on yleensä kalkkifilleriä, mutta myös muita rapau-
tumattomia hienoaineksia käytetään. 

Kokonaislaskeumat tieympäristössä sisältävät tien pinnasta 
irtoavan aineksen lisäksi mm. suolaa, hiekkaa, renkaista ir-
ronneita aineksia ( kumi, metallit, muovit ), pakokaasujen 
hiukkaspäästöjä ( noki, lyijy ), ilmasta laskeutuneet ainek-
set ( kiviaines, noki, siitepölyt, lehdet ja havunneulat ), 
sadeveden sisältämät epäpuhtaudet sekä mandolliset lintujen 
ulosteet. Lyijylaskeumista on käytettävissä jossakin määrin 
mittaustietoja. 

Talvihoitotoimet ( mm. auraus, suolaus, hiekoitus ja sohjon-
poisto ) vaikuttavat ajonopeuksiin ja tätä kautta tieliiken-
teen meluun. Välittömästi toimet vaikuttavat rengasmeluun ja 
ilmavirtauksen meluun. Vaikutuksia voidaan arvioida kuvan 1 
avulla. 
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Kuva 1. Yksinäisen ajoneuvon aiheuttama melutaso kestopääl-
lystetyllä tiellä 14 m päässä ajoradasta. Lähde: U. Mietti-
nen, Liikenteen melu ja tiesuunnittelu. 
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Talvikunnossapitoon käytettävät aura-autot, tiehöylät, sohjon 
poistajat, suolan ja hiekan levittäjät, viittojen pystyttäjät 
yms. työkoneet aiheuttavat sekä melua että päästöjä ilmaan, 
ks. kohta 5 "Koneet, tien varusteet ja laitteet". 

	

1 .4 	Vaikutukset maankamaraan ja muinaisjäännöksiin 

Suolaiset vajo- ja pohjavedet edistävät muinaisjäännösten 
rautaosien huonontumista. Talvikunnossapidon hiekkojen oton 
ympäristövaikutuksia käsitellään kohdassa 4 "Maa-ainesten ot-
to ja käsittely". 

	

1 .5 	Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Talvikunnossapitoon käytetyn suolan ( tiesuolaus, varastot ja 
lumenkaatopaikat ) vaikutukset ilmenevät mm. maassa olevan 
putkiston ( betoniset viemäriputket ja kaapelien suojaputket, 
valurautaiset viemäri- ja vesijohtoputket yms. ) vaurioitumi-
sen nopeutumisena. 

	

1 .6 	Muut ympäristövaikutukset 

Kinostimina käytettävät kiintoaidat erottuvat luonnonmaise-
masta. Aitoina käytetään mm. vaaka- ja pystylauta-aitoja, 
muovi- ja voimapaperikaistoja sekä teryleeniverkkoa. Ilman 
kinostimia muodostuisi lumen auraustarve suuremmaksi. 
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KESÄKUNNOSSAPITO 

	

2.1 	Vaikutukset pohjaveteen 

Sorateiden pölynsidonnassa käytettävät kalsiumkloridi, sul-
fiittilipeä ja pölynsidontaöljy voivat päästä pohjaveteen. 
Vaikutukset ilmenevät paitsi tiealueen kohdalla ja tien ympä-
ristössä myös tiealueelta poisjohdettujen vesien imeytymis-
kohdissa ja purkupaikoissa. 

Vuosittaiset kalsiumkloridimäärät ovat 0,5 - 10 t/tiekm tien 
kunnossapitoluokasta ja leveydestä riippuen. Todellinen käyt-
tö on keskimäärin noin 1,5 t/km. Sulfiittilipeää käytetään 
kerrallaan 700 - 15 000 kg/km. Pölynsidontaöljyn menekki on 
1 - 1,5 kg/m . Öljyn ja lipeän käyttö on vähäistä ja paikal-
lista. Teitä, joilla pölyä sidotaan, on noin 30 000 km. 

Vesakkojen ja rikkaruohojen sekä haittaeläinten kemialliset 
torjunta-aineet ovat yleensä 11-luokan myrkkyjä. Vesakkomyrk-
kyjen käyttö on nykyisin vähäistä ja rajoittunut lähes ai-
noastaan kantoruiskutuksiin. Nurmikkojen lannoitteet sekä 
nurmetuksen perustamiseen mandollisesti käytettävät puhdista-
molietteet lisäävät pohjaveden ravinnepitoisuutta ( min, typpi 
ja fosfori ) huonontaen sen laatua. Vuosilannoitus on noin 
300 kg/ha seoslannoitetta tai 150 kg/ha salpietaria. 

Liikenteen tihkuvat öljypäästöt tieluiskiin ( mm. epätäydel-
unen palaminen, vuodot rikkoontuneista säiliöistä ja öljyis-
ten ainesten irtoaminen ajoneuvojen alustoista jne.) voivat 
kumuloitua tieympäristön altaallisissa pohjavesimuodostumissa 
pitkänä häviämisaikanaan ja johtaa näin pohjaveden pilaantu-
miseen. Myös suistumisonnettomuuksissa maahan päässeistä va-
lumista sekä romuautoista tapahtuneista polttoaine- ja öljy-
päästöistä voi päästä aineksia pohjaveteen. 

Kaiteiden ja suoja-aitojen kunnossapidossa saattaä maahan 
kaatua liuottimia, lyijy- ja sinkkipitoisia maaleja. Maaleis-
takin noin puolet on liuotinta, myös päällysteiden ajorata-
maaleissa. 

Käymälöiden, roska-astioiden, tienvarsien jätteiden yms. 
tiealueella olevien epäpuhtauksien maahan imeytyessä voi poh-
javeteen päästä mm. koliformisia bakteereja, liuotin- ja maa-
lijäämiä. Päästöjä edistää rakenteisiin kohdistunut ilkival-
ta. Päästöjä maaperään voi syntyä myös puhdistusvaiheissa 
painepesu ). 

	

2.2 	Vaikutukset ilman laatuun 

Sorateiden pölyäminen likaa ilmaa paikallisesti. Päällystetyn 
tien harjauksen ja lakauksen yhteydessä keväällä sekä liiken-
teen nostattamana pääsee ilmaan pölyä tien pientareilta. 
Päästöjä ja leviämistä ei ole lähemmin tutkittu. Päästöt työ- 
koneista ja työvaiheiden yhteydessä, kuten soratien höyläyk-
sessä ja lanauksessa sekä teräsosien hiekkapuhalluksessa ovat 
vähäisiä. 
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2.3 
	

Melu ja tärinä 

Kaidepylväiden paalutuksessa käytetty junttauslaite ja maan 
tärytin aiheuttavat melua ja tärinää. Myös kaivukoneet, kuor-
maajat, kuorma-autot, traktorit, vesomislaitteet, jyrät yms. 
ajoneuvot ja työkoneet tuottavat melua ( ks. kohta 5 ). Tie- 
linjan tasaus- ja oikaisulouhintojen, maakivien ja jäätyneen 
maan sekä muiden pienehköjen räjäytysten meluista ja täri-
nöistä on vähän tietoa. 

Vesakoiden poistaminen, pensaiden ajoittainen uudistaminen ja 
niitto edistävät tiemelun leviämistä, mutta vaikutus jää vä-
häiseksi. 

	

2.4 
	

Vaikutukset inaankamaraan ja muinaisjäännöksiin 

Sorateiden tasaamisessa tarvittavat maa-ainekset ja kulutus-
kerroksissa käytettävät sidosaineet liittyvät maa-ainesten 
ottoon ja käsittelyyn, kohta 4. Massanvaihdoissa ja avo-ojien 
syventämisessä muodostuvat kaivumassat, salaojista, viemä-
reistä, rummuista, sadevesi-, laskeutus- yms. kaivoista pois-
tetut lietteet saattavat näkyvälle paikalle kasattuina tai 
levitettyinä huonontaa maisemakuvaa. 

Pitkäaikainen pohjaveden pinnan lasku voi johtaa maanpinnan 
alenemiseen, mutta näkyvät muutokset maisemakuvaan jäävät 
useimmiten huomaamattomiksi. 

	

2.5 
	

Vaikutus rakennettuun ympäristöön 

Pohjaveden pinnan alentaminen edistää puupaalujen lahoamista. 
Maanpinnan epätasainen aleneminen lisää muurattujen rakennus-
ten halkeilua. Sorateiden pölyäminen likaa rakennettua ympä-
ristöä. Pölynsidonnan suola edistää korroosiota, ks. 1.5. 

	

2.6 	Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön 

Tienvarrella sijaitsevat rauhoitetut puut voivat kuolla mm. 
juuriston vedensaannin heikentymisen, rungon koihiintumisen, 
valo- ja tuulisuhteiden muutoksen, juuristolle tapahtuvan 
täytön tms, syyn johdosta. Ongelmallisia työvaiheita ovat mm. 
kuivatus- ja vihertyöt sekä näkemäleikkaukset. Hyönteis- ja 
sienituhot saattavat saada alkunsa mm. pystyyn kuolleista, 
tuulen kaatamista tai salaman rikkomista puista sekä maahan 
jätetystä pienpuustosta. 

Myös muu luonnon puusto ja istutetut puut tien vieressä saat-
tavat kärsiä tien kunnossapitotoimista. Niitetyt kasvillisuu-
den osat voivat rumentaa tiemaisemaa ja turmella alle jäävän 
nurmikon. Kuivunut heinä on herkkä syttymään ja edistämään 
kulon leviämistä. 

Soratien pölyäminen likaa tien läheisyydessä kasvatettavia 
vihanneksia ( salaatti, persilja, tuli jne. ) ja marjoja 
mansikka, vadelma, herukka jne. ). 

Tien suolaus houkuttelee hirviä tiealueelle ja saattaa ne al-
tiiksi kolareille. Vesakon- ja rikkaruohojen kemiallinen tor-
junta voi aiheuttaa ongelmia tienvarren pieneläimistölle, 
haittaeläinten torjunta myös suuremmille petoeläimille ja 
-linnuille. 



Huonosti johtavat avo- ja salaojat, tukkeentuneet rummut ja 
vesistöön päättymättömät laskuojat saattavat tuottaa vetty-
mishaittaa. Alikulkujen pumppaamot voivat laskea pohjaveden 
pintaa ympäristön kaivoissa. Liian syvät ojat ja rummut voi- 
vat aiheuttaa kuivumisvahinkoja ja muita vedenpinnan alenemi-
sesta johtuvia haittoja. 

2.7 	Muut ympäristövaikutukset 

Teiden viheralueet istutuksineen voivat riittämättömästi hoi-
dettuina olla epäestettisen näköisiä ja huonontaa yritysku-
vaa. Myös sisä- ja ulkoluiskan erilainen hoitotapa saattaa 
aiheuttaa visuaalisia haittoja. 
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3 	 PÄÄLLYSTEET 

3.1 	Vaikutukset ilman laatuun 

Asfalttiasemilta pääsee ilmaan pölyä mm. kiviaineskasoista ja 
maan pinnasta, kuormauksessa, kylmäsyötöstä, rummusta, pöly-
nerottimien poistoputkista, erotetun kuivapölyn purkauskoh-
dissa, seulaston ylivuotoputkesta, koneaseman vuotokohdista, 
fillerisiilosta jne. Pölyleijumia on esitetty kuvassa 2 ja 
pölylaskeumia märkäerottimella varustetun aseman ympäristössä 
taulukossa 1. Tiedot ovat 1970-luvulta. 
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Kuva 2. Asfalttiasemien pölyleijumia. 
1 Pudotuskammiolla ja säkkisuodattimella varustetut asemat 
2 Kaksiasteisella pölynerotuksella varustetut asemat 
3 Sykloneilla ja märkäerottimilla varustetut asemat 
4 Yksiasteinen pölynerotus 

Taulukko 1. Pölylaskeumia märkäerottimella varustetun asfalt-
tiaseman ympäristössä 

Etäisyys m 	Laskeuman keskiarvo la hajonta g/m2,kk 

	

100 	6,6 	1,3 

	

200 	1,8 	0,9 

	

500 	0,7 	0,2 

	

1000 	0,7 	0,2 

	

2000 	0,6 	0,6 
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Massan ja kiviainesten kuljetusliikenne nostaa pölyä ilmaan 
työmaateiltä ja muilta sorateiltä. Päällysteistä aikayksikös-
sä irtoavaan ainesmäärään vaikuttavat min. päällystevalinnat, 
käytettävä kiviaines ja suhteitus. 

Asfalttiasemien savukaasuissa on myös merkille pantavia mää-
riä rikkidioksideja, typen oksideja ja hiilivetyjä. Päällys-
tysmassoista irtoaa niiden käsittelyn yhteydessä ( min. kier-
rätyksessä, recycling ) ns. sinistä savua. 

3.2 	Melu ja tärinä 

Asfalttiasemalla tuottavat melua mm. kuormaaja, poltin, kul-
jettimien ja rummun sähkömoottorit, sähkögeneraattori, seu-
lasto, sekoitin, ylivuotoputki ja massan kuljetuskalusto. 
Muita päällystystyössä melua tuottavia työkoneita ovat levit-
timet, jyrät, tiehöylät ja kuumennuspintauslaitteet. 

Asfalttiasemien melutasojen keskiarvoja ja -hajontoja eri 
etäisyyksillä on esitetty taulukossa 2. Levittimen melu on 65 
- 80 dBA ja jyrän 70 - 85 dBA 20 m:n etäisyydellä. 

Taulukko 2. Asfalttiaseman melu 

Etäisyys m 10 20 50 100 200 300 400 
Melu dBA 86 81 74 63 55 51 47 
Halonta dBA 1 2 3 3 3 3 2 

Päällystelaji ja -tyyppi sekä pinnan karkeus vaikuttavat ren-
gasmeluun. Rengasmelun osuus kokonaismelusta muuttuu nopeuden 
mukaan. Päällystetyyppien vaikutuksia meluun eri nopeuksilla 
on esitetty kuvassa 3. Karkealla ja sileä Llä asfaltilla on 
mitattu melutason keskimääräinen ero 5,2 dBA kevyillä ajoneu- 
voilla ja 1,0 dBA raskailla ajoneuvoilla nopeusrajoitusa- 
lueella 50 km/h. 

Ajoneuvon nopeus (km/h) togontmseIla astei kolla 

Kuva 3. Melutason riippuvuus nopeudesta eri päällystetyypeil-
lä. Lähde: IJ.Miettinen, Liikenteen melu ja tiesuunnittelu. 



Tieliikenteen tuottamat tärinät ovat yhteydestä mm. tien ta-
saisuuteen, pinnan vaurioituneisuuteen ja karkeuteen. Täryjy-
räys tuottaa heilandusnopeuksia, jotka jäävät yleensä alle 
5 mm/s 5 m:n päässä jyrästä. 

	

3.4 	Vaikutukset pohjaveteen 

Asfaltti- ja öljysora-asemien polttoöljysäiliöistä voi päästä 
maaperään öljyä säiliön suoja-altaan ylivaluman, vuodon, tms. 
vahinkotapahtuman yhteydessä. Märkäerotinlietteet sisältävät 
palamatonta polttoöljyä, palamisjätteitä, rikkiä ja raskasme-
talleja. Lietteet ovat happamia. Maan pinnasta ja huonosti 
eristetyistä maa-altaista aineita kulkeutuu pohjaveteen. 

Sadevesijärjestelmä sisältää epäpuhtauksia, jotka joutuvat 
purkupaikan maaperään tai vesistöön. Myös salaojat sisältävät 
veteen liuenneita epäpuhtauksia. 

Bitumiliuokset, joita käytetään uusien päällysteiden liimaa-
misessa vanhaan alustaan, kylmien paikkausmassojen valmistuk-
sessa sekä sirote- ja sorapintauksissa, sisältävät hiilivety-
liuottimia 30 - 60 %. Bitumiemulsioissa liuottimen osuus on 
vain noin 3 %. Emulsioissa käytettävien emulgointiaineiden 
sekä erityisesti niiden ja öljyperäisten ainesten seosten 
haitallisuudesta ja maassa käyttäytymisestä on vähän tietoa, 
mutta viittauksia myrkyllisyyteen on esitetty. 

Öljysorapäällysteistä ja varastoista voi irrota heikkolaatui-
sen sideaineen ainesosia. Bitumiöljy sisältää hitaasti haih-
tuvia liuottimia. Myös bitumien sisältämiin hiilivetyihin 
kiinnitetään nykyisin enenevästi huomiota. Päällystyslabora-
torioissa käsitellään liuottimena mm. triklooreteeniä. 

	

3.5 	Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön 

Asfalttiaseman pöly likaa ympäristön puustoa ja kasvillisuut-
ta ja saattaa vaikuttaa niiden yhteyttämiseenkin. Lehtien 
alapintojen ilmarakojen tukkeeksi mineraalipölyhiukkaset ei-
vät helposti muodostu ja sateet puhdistavat hiukkaset leh-
tien yläpinnoiltakin ajoittain. Syötävät viherkasvit, marjat 
ja vihannesten maanpäälliset osat ovat herkimpiä haitallisil-
le vaikutuksille. 

Asfalttiaseman savukaasun sisältämien rikin oksidien ja mui-
den kaasujen vaikutuksia ympäristön kasvillisuuteen ei ole 
Suomessa lähemmin tutkittu. Nopeita näkyviä muutoksia kasvil-
lisuudessa ei ole todettu. Puukuolemia asfalttiasema-alueiden 
reunoilla on tapahtunut mm. juuriston rikkomisen ( reunaoji-
tuksissa ) ja raivausjätteiden täyttöjen sekä runkojen koihi-
misen seurauksena. 

Päällystystöiden haitallisista vaikutuksista eläimistölle ei 
ole tutkittua tietoa. 

	

3.6 	Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja muut ympäristö- 
vaikutukset 

Koneasemien ja liikenteen pölyt likaavat rakennettua ympäris-
töä. Öljysorapäällysteestä irtoaa sideainetta ja myös se voi 
liata rakennetun ympäristön lattioita. Vanhoissa kulttuuriym-
päristöissä voi asfalttipäällyste olla väärä ratkaisu. 
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MAA-AINESTEN OTTO JA KÄSITTELY 

Vaikutukset maankamaraan ja muinaisjäännöksiin 

Maa-ainesten otto muuttaa maisemakuvaa ja saattaa koskettaa 
muinaisjäännöksiä. Muutoksia tarkastellaan mm. maisemakuvan 
kauneuteen ja kaavassa varattuun alueen käyttötarkoitukseen 
nähden. Kiinteisiin muinaisjäännöksiin ei saa kajota. IIuo-
mioon otetaan lisäksi mandolliset muut vahingolliset vaiku-
tukset luontoon sekä vaarat asutukselle ja ympäristölle. 

Hiekoitushiekkaa käytetään 0,5 - 1 m 3 /km öljysora- ja sora- 
teillä sekä muilla sellaisilla teillä, joita ei pidetä sula-
na. Sorateiden pinnassa käytettävän sdemaan, saven, kerralla 
levitettävä määrä on yleensä 6 - 12 m 1km. Vuotuiset sora- ja 
murskesoran lisäykset tieilometriä ja tien leveysmetriä koh-
den ovat yleensä 3 - 10 m itd. Murskesoraa käytetään kunnos-
sapidossa lisäksi mm. kelirikkokorjauksiin ja painumien täyt-
töihin. 

Myös tieleikkausten avartaminen ja läjitykset muuttavat maj-
semakuvaa. Massanvaihto ja pengerkorkeuden nosto voivat ai-
heuttaa maanpinnan aallonmuodostuksen tien lähiympäristössä. 
Tielaitoksen kaikkien louhintojen ( ml. tienrakennus ) määrät 
on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. TVL:n louhintamäärät 1988 

Ottopaikka/käyttö Kiinto-m3 
Tielinjalta: 
-penkereisiin 1 129 126 
-murskaukseen 250 183 
-läjitykseen 76 953 
-irtilouhinta 119 245 
Yhteensä 1 575 507 
Tielinjan ulkopuolelta 
-penkereisiin 101 711 
-murskaukseen 2 671 186 
Yhteensä 2 772 897 

Vaikutukset pohjaveteen 

Maa-ainesten kaivu kunnossapitotarkoituksiin, kuten mm. pääl-
lysteiden kunnostukseen ja hoitoon, savisoratien kulutusker -
rokseen, hiekoitukseen, täyttöihin, kantavuuden parantami-
seen, tukipenkereisiin ja nurmetuksiin, vähentää pohjaveden 
pinnan yläpuolella olevia suojakerroksia. Suojakerroksissa 
tapahtuvat fysikaaliset ( mm. suodatus ja adsorptio ) ja bio-
logiset ( mikrobien hajotustoiminta ) toiminnat sekä kemial-
liset reaktiot, jotka puhdistavat vajovettä, vähenevät ja 
pohjavesi muuttuu ottopaikalla enemmän pinta- ja sadeveden 
kaltaiseksi. Jos vesipinta paljastetaan, epäpuhtauksia pääsee 
pohjaveteen suoraan ilmasta. Vaikutuksista saadaan lisätietoa 
lähivuosina valmistuvista tutkimuksista. 

Jos maa-aineksia kaivetaan pohjaveden pinnan alapuolelta, ve-
sistöstä tai merestä, vaikutukset näkyvät lyhytaikaisena sa-
mentumisena ja kiintoaineksen sisältämien ainesten pitoisuuk-
sien kasvamisina. 

4 

4.1 
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Pintamaiden, ruokamullan, mudan, turpeen, kuorihumuksen yms. 
ainesten varastoista ja komposteista voi päästä humushappoja 
pohjaveteen. Aineksia käytetään mm. nurmikoiden perustamises-
sa ja istutuksissa. Myös läjityksillä saattaa olla pohjavesi- 
vaikutuksia. Massanvaihto muuttaa pohjavesivirtauksia. 

Murskaamojen ja työkoneitten öljysäiliöistä ja niiden suoja-
altaista voi päästä öljyä maaperään vuotojen, ylitäyttöjen 
yhteydessä. Räjähdysaineista ei yleensä ehdi irrota aineksia 
pohjaveteen ennen niiden kaasuuntumista räjäytyksessä. 

4.3 	Vaikutukset ilman laatuun, melu ja tärinä 

Murskaus- ja seulontalaitokset pölyävät ja meluavat. Uusi eh-
dotettu murskausasemien pölynpoistoluokitus on esitetty tau-
lukossa 4. Muutosten jälkeisiä ympäristövaikutuksia ( pöly ja 
melu ) ei tunneta. Murskauslaitosten pöly- ja melumittaustu-
loksia on kuvissa 4 - 5. Seulontalaitoksia ei ole lähemmin 
tutkittu. 

Taulukko 4. Murskauslaitoksen pölynpoistoluokitus 

Luokka A 	Koteloitu, suodatinpölynpoistolaitteistolla 
Vaativa 	varustettu asema, jossa päästöjen syntymis- 
suojaus 	tä ja leviämistä rajoitetaan erittäin tehok- 

kaasti 
Luokka B 	Koteloitu, tehokkailla pölynpoistotoimilla 
Tehokas 	varustettu asema, jossa päästöjä torjutaan 
suojaus 	kastelemalla ja muilla tehokkailla tavoilla 
Luokka C 	Asema, jolla pölyn haitallinen leviäminen 
Normaali 	työ- ja lähiympäristöön on estetty ja jossa 
suojaus 	kiviaines kastellaan kuivana, lämpimänä 

\\ Kaikki asemat 
• \ ----Soraa murskoavat 
___ \ \ \ - -- Lokoskiveä murskaat 

\ \ 

• _ _ 

SMET in - 

(2 hnka)\ - 

• ISNETin suositus (1vrkn ko.) 

-- 11 III' 

--t-.---.--. 
LII 'III -- 

20 	50'1ö02O5001Ö rn2tYY 
Eläisyys asemasta 

Kuva 4. Murskaamojen pölyleijumien etäisyysalenema 
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Kuva 5. Murskaamojen melu 

Poratusta ainesmäärästä pääsee ilmaan suodattimen läpäissyt 
aines. Suodattimen erotustehokkuus ( -aste ) on noin 99 %. 
Myös suodattimeen jäänyttä ainesta voi päästä ilmaan tuulen 
tai räjäytyksen synnyttämien ilmavirtausten johdosta, jos ai-
nes on tyhjennetty louhittavan alueen pinnalle. 

Maanottoalueet ja sinne johtavat soratiet pölyävät tuulella 
ja liikenteen vaikutuksesta. Päästöjä ei tunneta. Myös ki-
viainesten varastokasat pölyävät tuulella. Sora- ja murske-
liikenne aiheuttaa melua. 

Kallion louhinta tuottaa porausmelua, räjäytysten meluja, tä-
rinöitä ja paineaaltoja sekä louheen kuormauksen, kuljetuksen 
ja kippauksen meluja. Poravaunun, jossa on yksi puomi, melu 
20 m:n etäisyydellä on 75 - 90 dBA. Käsiporakoneen melu on 
samalla etäisyydellä 70 - 90 dBA. Uppoporaus 1 m:n reikäsy -
vyydellä tuottaa melua 75 - 80 dBA ja 12 m:n syvyydellä 70 - 
75 cIBA. Impulisimaisista räjäytysmeluista ja ilmanpaineista 
ei ole tilastotietoja. 

Räjäytysten tärinöistä on käytettävissä runsaasti tietoa 
( mm. Raimo Vuolion kirjallinen tuotanto ). 

4.4 	Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja muut ympäristö- 
vaikutukset 

Taloudellisin perustein ohjautuva maanotto saattaa hidastaa 
ottoalueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Kes-
keneräinen maankaivuu rumentaa rakennetun ympäristön ja mai-
seman kuvaa ja voi jopa hidastaa yhdyskunnan kehitystä. Myös 
vanhat, viimeistelemättömät ottopaikat työmaateineen, pinta- 
maa- ja kivikasoineen ovat maisemallinen ongelma. Akkijyrkät 
vesihaudat ovat jopa vaarallisia. 

Räjäytyksissä karkaavat sirpaleet voivat vahingoittaa raken-
nettua ympäristöä kaukanakin räjäytyspaikasta. Murskaamon, 
ottoalueiden ja työmaateiden pölyäminen likaa ympäristöä. 
Maankaivuu tiealueella, massanvaihdot ja pengerrykset voivat 
vaurioittaa putki- ja johtoverkostoa ( vesi-, viemäri-, kau-
kolämpö- ja maakaasuputket sekä puhelin- ja sähköjohdot ). 

100 
dBA 

9C 

80 
0 

. 

40 
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4.5 	Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön 

Avattaessa uusi maa-ainesten ottoalue poistetaan sen puusto, 
muu kasvillisuus ja pintamaat kaivun kannalta tarkoituksenmu-
kaiselta alueelta huomioonottaen ottosuunnitelman toimintape-
riaatteet ja maanoton lupaehdot. Kaivu muuttaa jäljelle jää-
vän kasvillisuuden elinolosuhteita pinta- ja pohjavesivir-
tausten, valo- ja tuulisuhteiden muutosten johdosta. Vaiku-
tuksia kasvillisuuteen tapahtuu myös ottoalueelle johtavan ja 
sieltä poislähtevän tien kohdalla. 

Sora- ja hiekkakuopat, erityisesti vanhat jyrkkäreunaiset 
kuopat, soveltuvat harvoille eläimille ja muodostuvat esteik-
si pieneläinten kululle. Pengerrykset ja ruoppaukset vesis-
tössä haittaavat kalojen kutemista ja liikkumista. Murskaus-, 
poraus- ja räjäytysmelut häiritsevät eläimiä. 

Massanvaihdot tiealueella voivat muuttaa ympäröivän maan muo-
toa ja johtaa puuston kaltevuusmuutoksiin, jotka haittaavat 
vedensaantia ja altistavat puut myrsky- ja lumivahingoille. 
Pengerrykset ja läjitykset muuttavat virtausoloja, valo- ja 
tuulisuhteita ja voivat aiheuttaa vähäisiä kasvillisuusvahin-
koja. Murskaamopöly likaa kasvillisuutta. 
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5 	KONEET, TIEN VARUSTEET JA LAITTEET 

5.1 	Melu ja tärinä 

Kunnossapidossa käytettävien työkoneiden ja ajoneuvojen, ku-
ten kuorma-autot, tiehöylät, kaivinkoneet, niittokoneet ja 
itsekulkevat niittoleikkurit, traktorit, pyöräkuormaimet, pa-
kettiautot, lakaisu- ja maalauskoneet, juntat, tärylevyt, 
päällysteleikkurit, betonisekoittimet ja höyrynkehittimet, 
jne. sekä laitteiden, kuten kompressorit ja generaattorit, 
meluista on käytettävissä kohtuullisesti kirjallisuustietoa. 

Naturvrdsverketin tiedonannossa 1561 esitettyjä konemeluja 
on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 5. Työkonemeluja 

Kone Melutaso dBA 20 m 
Moottorisaha 55 - 85 
Puskutraktori 75 - 95 
Pyöräkuormaaja 70 - 90 
Kaivukone 65 - 85 
Kompressori 60 - 75 
Kalliopora/aggregaatti 80 - 100 
Hydraulinen kalliopora 80 - 85 
Dumpperi 75 - 85 
Kuorma-auto 70 - 80 
Tiehöylä 75 - 85 
Tiejyrä 70 - 85 
Maantiivistin 55 - 75 
Mobiilinosturi 75 - 85 
Kuivatuspumppu 65 - 70 

Päällysteeseen koskettavien koneen osien, kuten mm. aurat, 
sohjonpoistoterät ja harjat, sekä työkoneitten ja ajoneuvojen 
lisälaitteiden, kuten nosturit, sirottimet, levittimet, repi-
jät, jyrsijät, niittolaitteet, leikkurit, hydraulivasarat ja 
pumput, meluja ei ole juurikaan mitattu. 

	

5.2 	Vaikutukset pohjaveteen 

Höyrynkehittimien ja valuasfalttikeittimien öljysäiliöt sekä 
voitelu- ja hydrauliikkaöljyt työkoneissa ovat mandollisia 
öljypäästöläh€eitä vahinkotapauksissa. Myös koneitten öljyn, 
jäähdytysnesteen ja tuulilasinpesunesteen täytöissä sekä voi-
teluissa voi päästä maahan pieniä määriä aineksia. Maalausko-
neiden liuo€time€kin ovat riski. Pumppaamojen vaikutuksia 
pohjaveteen on käsitelty kohdassa 2. 

	

5.3 	Vaikutukset ilman laatuun 

Kunnossapidon työkoneissa on lähes yksinomaan dieselmootto-
reita. Kuorma-autoissa on sylintereitä on 6 - 10. Palamiskaa-
sut sisältävät dieselöljyn kilogrammaa kohden typen oksideja 
noin 29 g, hiilimonoksidia 23 g, rikkidioksidia 9 g, hiukka-
sia 9 g ja erilaisia hiilivetyjä 52 g. Ominaispäästöksi tie- 
kilometriä kohden on esitetty niin. hiilimonoksideille 5 g, 
hiilivedyille 12 g, typen oksideille 7 g ja pölylle 2 g. Die-
selpakokaasujen hajukin voidaan kokea haitaksi. 
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5.4 	Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön 

Koneiden melu, lähinnä kevätaikaisissa kunnossapitotöissä, 
saattaa haitata jonkin verran eläimistöä. 

	

5.5 	Vaikutukset maankamaraan, muinaisjäännöksiin ja rakennettuun 
ympäristöön sekä muut ympäristövaikutukset 

Tiealueen ulkopuolella olevat rumat autohajoittamot, lantaka-
sat, sortuneet ladot, hoitainattomat sorakuopat yms. tienvar-
simaisemia pilaavat yksityiskohdat eivät kuulu tien kunnossa- 
pidon ympäristövaikutusten tarkastelun piiriin, mutta tien- 
käyttäjiä ( ml. turistit ) palvelevassa toiminnassa olisi 
eduksi jos näille voitaisiin tehdä jotakin. 

Kunnossapidon koneilla ja laitteilla ei ole itsessään vaiku-
tusta mm. maankamaraan, muinaisjäännöksiin ja rakennettuun 
ympäristöön. 



16 

6 	TUK IKOHDAT 

6.1 	Vaikutukset pohjaveteen 

Ajoneuvojen, työkoneiden ja öljylämmityksen polttoainevaras-
toista saattaa päästä maaperään ja pohjaveteen öljyä. Tielai-
tos käyttää min, kevyttä ja raskasta polttoöljyä, dieselöljyä 
ja bensiiniä, taulukko 6. Suolavarastoja on käsitelty kohdas-
sa 1. 

Taulukko 6. Tielaitoksen polttoaineiden kulutus 1990 

Polttoaine Määrä 1/kg 
Bensiini 99 14 790 
Bensiini 95 E 8 950 

Yht. 23 740 
Dieselöljy DIK 459 749 

DIT 11 024 248 
DITE 4 825 727 
DITA 3 900 

Yht. 	17 313 624 
Kevyt polttoöljy POKK 5 868 563 

POKTL 13 787 674 
POKETL 1 856 446 
Yht. 21 512 683 

Raskas polttoöljy E-4 630 167 
M-40 83 657 
Yht. 713 824 

Kaikki yhteensä 39 563 871 

Muita tukikohdassa varastoitavia vesille haitallisia aineita 
ovat työkoneissa ja ajoneuvoissa käytetyt voiteluaineet ja 
hydrauliikkaöljyt, jäähdytys- ja tuulilasinpesunesteet, huol-
loissa ja korjauksissa käytetyt aineet ( puhdistusaineet, 
voiteluaineet, ruosteenesto- ja pintamaalit ) sekä kesäkun-
nossapidon aineet ( suolat, pölynsidontaöljyt, vesakkomyrkyt, 
tuhoeläinten torjunta-aineet, ajorata- , silta- ja kaidemaa-
lit jne. ). Eräitä vuotuisia ainemääriä on esitetty taulukos-
sa 7. 

Taulukko 7. Tielaitoksen käyttämät vuosittaiset voiteluaine-
määrät, hydrauliikkaöljyt ja ajoratamaalit. 

Aine Määrä/vuosi 
Dieselöljy 10W/30 320 000 1 
Vaihteistoöljyt 50 000 1 

autom. 37 000 1 
erikois 12 000 1 

Hydrauliikkaöljyt 225 000 1 
Muut voiteluaineet 56 000 1 

Yhteensä 700 000 1 
Ajoratamaali, valkoinen 1 	100 000 1 

keltainen 430 000 1 

Ajoneuvojen ja työkoneiden pesun, huollon ja korjausten yh-
teydessä pääsee maanpinnalle ja viemäriin koneista.irtoavia 
epäpuhtauksia. Emulgoituneet öljymäiset ainekset voivat ohit-
taa öljynerottimen. Öljyemulsioseoksia pidetään myrkyllisem-
pänä kuin öljyjä tai emulgaattoreita erikseen. Täyttynyt öl-
jynerotin ei toimi. 
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Saniteetti jätteet johdetaan tavallisesti kunnan viemäriin, 
haja-asutusalueilla ( 	majoitustukikohdat ja lossituvat 
päästöt maaperään, pohjaveteen ja vesistöön määräytyvät jäte- 
veden puhdistusjärjestelmästä. Talousjätteet viedään kaato-
paikalle tai hävitetään muulla jätehuollosta vastaavan vira-
nomaisen hyväksymällä tavalla. 

Muita tavallisia jätteitä ovat jäteöljyt, laboratoriojätteet, 
maalijäämät sekä lopuunkäytetyt paristot ja akut. Vuosittain 
syntyvä jäteölj ymäärä on 600 - 700 000 1. Aineita pääsee 
maanpinnalle ja viemäriin valumina, sateen ja valumavesien 
huuhtomina. Ulos varastoidut käytetyt pakkaukset ja astiat 
ovat ongelma. 

	

6.2 	Melu ja tärinä 

Liikenne tukikohdassa ja dieselmoottoreiden lämmitys tuottaa 
melua. 

	

6.3 	Vaikutukset ilman laatuun 

Öljylämmitys mm. tukikohdassa ja lauttapaikassa sekä diesel-
moottoreiden lämmitys tukikohdassa tuottaa ilmaan mm. rikki-
dioksidia, typen oksideja, hiilivetyjä ja nokea. 

	

6.4 	Muut vaikutukset 

Majoitustyömaan ulkonäkö saattaa erottua epäedullisesti muus-
ta rakennetusta ympäristöstä. Työmaan purkamisen yhteydessä 
syntyy helposti romua ja roskaa. 
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7 
	

SILLAT JA LAUTAT 

7.1 
	

Vaikutus vesistöön 

Sillan ( ml. varasillan ) aiheuttamien virtausmuutosten vuok-
si on vesiuoma saattanut madaltua ja kaventua. 

Siltojen teräsosien esikäsittelyn ja maalauksen yhteydessä 
voi päästä pintaveteen min. öljyperäisiä liuottimia, lyijy- ja 
sinkkirikkaita maaleja. Betonisiltojen paikkaus- ja korjaus- 
töissä voi veteen päästä betonia lisäaineineen, sementtiä, 
kalkkia ja silikooneja. Puusiltojen lahonsuoja-aineita rois-
kuu helposti veteeen. Sillan kannen pesun yhteydessä pääsee 
suolaa vesistöön. 

Siltojen korjaamisen yhteydessä voi vesistöön päästä puutava-
raa, mikä saattaa haitata ja vahingoittaa kalastusta ja vesi- 
liikennettä. Myös työpadot ja siltojen telineistö voivat hai-
tata vesiliikennetä. 

Lautan kannelta pääsee huuhtoumaan sateiden aikana tai kannen 
pesun yhteydessä öljyä ja suolaa vesistöön. Myös lauttaan 
kertynyt vesi ( piissivesi ) sisältää em. aineita. 

7.2 
	

Melu ja tärinä 

Siltatöissä käytettävien koneiden meluja on esitetty taulu-
kossa 5, kohta 5 "Koneet ja laitteet". Muita työkonemeluja on 
esitetty taulukossa 8. Nämäkin tiedot ovat Naturvrdsverketin 
julkaisusta 1561. 

Taulukko 8. Siltöissä käytettävien koneiden meluja 

Paalutuskone, vaimentamaton 90 - 110 
vaimennettu 50 - 80 

Hydraulivasara 78 - 83 
Paineilmavasara 93 
Dieselvasara 78 - 106 
Täryvasara 76 - 86 
Pudotusvasara ( 2 - 3 tn ) 79 - 96 

paalu ja vasara kapseloitu 61 	- 71 
vasara kapseloitu 71 	- 81 

Impulssivasara 77 
Hydraulinen ponttipuristin 41 	- 61 
Sirkkeli 75 - 85 
Betonipumppu 85 
Betonipora 70 - 95 

Nostosillan nostokoneisto ja laakerit sekä lautan koneisto 
tuottavat jonkin verran melua. 

7.3 	Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön 

Lossiväylän ja hyydepatojen räjäytys on vahingollinen kaloil-
le. Työpadot estävät kalojen liikkumista. Työmaa- ja kierto- 
teistä silta- ja rumputöiden vuoksi voidaan joutua poistamaan 
luonnon kasvillisuutta. 
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7.4 	Vaikutukset maankamaraan ja muinaisjäännöksiin 

Siltojen aiheuttamaa uomanmuutos, jota ei ole kunnossapito- 
toimilla korjattu, voi näkyä myös vesimaisemassa haitallisek-
si koettuna muutoksena. Vaikutukset vesistöön saattavat kos-
kettaa myös rantojen ja muinaisjäännösten suojelun intresse-
ja. 

	

7.5 	Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja ilman laatuun sekä 
muut ympäristövaikutukset 

Siltojen ja lauttojen kunnossapidolla ei katsota olevan vai-
kutuksia ilman laatuun. Maalauksen irtoaminen, hilseily, 
ruostuminen yms. ulkonäköseikat saattavat antaa huonon kuvan 
rakennetun ympäristön hoidosta. 

Istutusten ja verhousten rikkoontumat, avo-ojat ja muut pin-
takuivatusratkaisut ( putket, syöksytorvet, kourut ), valais-
tuksen puutteet ja huono harmonia yms. seikat voivat aiheut-
taa tyytymättömyyttä. 
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8 	YMPÄRISTÖHAITTOJEN TARKASTELU 

8.1 	Merkittävimmät ympäristöhaitat 

Taulukkoon 9 on koottu laatupiireittäin tärkeimpiä kunnossapitotoimia 
ja niiden ympäristöhaittoja. 

Talvisuolan vaikutukset pohjaveteen näkyvät paitsi tiealueen myös suo-
la- ja suolahiekkavarastojen sekä lumenkaatopaikkojen ympäristöissä. 
Suolaus edistää aineksen irtoamista päällysteistä. Aines likaa autoja, 
rakennettua ympäristöä ja kasvillisuutta sekä edistää autojen, putki- 
ja johtoverkkojen korroosiota. Suolaus vaikuttaa myös tienpinnasta 
johtuvaan liikennemeluun ja tärinöihin. 

Kesäkunnossapidossa käsitellään monia pohjavesille ja luonnon eläimis-
tölle haitallisia aineita, kuten suoloja, maaleja, liuottimia, vesak-
komyrkkyjä sekä tuhoeläinten ja -hyönteisten torjunta-aineita. Tien-
varsille kertyvät epäpuhtaudet ovat ongelma. Myös pölyvaikutuksia 
esiintyy yleisesti ( soratiet, harjaus ja lakaisu sekä poraus). 

Päällystystöissä esiintyy useita melulähteitä, kuten asfalttiasema, 
työkoneet ja ajoneuvot. Päällysteiden ja korjaustoimien valinnalla, 
raaka-aineilla, suhteituksella ja päällystystyöllä vaikutetaan tieme-
lun syntyyn. Myös pöly- ja pohjavesivaikutukset ovat päällystystöissä 
keskeisiä. 

Maanoton ja maa-ainesten käsittelyn vaikutukset näkyvät varsin tasa-
puolisesti kaikilla ympäristönsuojelun alueilla. Lähes kaikista töistä 
muodostuu vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. 

Koneitten, laitteiden ja varusteiden kyseessäollen ovat merkillepanta-
vimpia vaikutukset pohjaveteen, kasvillisuuteen ja eläimistöön. 

Tukikohtien viemäröinti, varastointi ja jätteet omaavat merkitystä 
pohjavesien suojelun kannalta. 

Silta- ja lauttapaikoilla painottuvat vaikutukset kaloihin. Vaikutus 
pintaveden laatuun saattaa jäädä vähäiseksi. Merkille pantavia ovat 
myös rakennetun ympäristön suojeluun liittyvät näkökohdat. 

8.2 	Vaikutusten haitallisuus ja merkitys 

Ympäristönsuojelun osa-alueittain on esitetty säännöksiä ja viran-
omaisohjeita vaikutusten haitallisuuden arviointia varten. Yleisimmin 
on käytetty raja-arvoja. Ne on määritetty ensi sijassa terveydellisin 
perustein. Lääkintöhallitus on antanut ohjeita ilman ja veden epäpuh-
tauksista sekä melusta. Valtioneuvosto on antanut ilman laadun ohjear-
vot. Liikenneministeriön päätöksellä on säännelty ajoneuvojen melu- 
päästöjä. 

Terveydellisin perustein asetettu raja-arvo ei sovellu kaikille ympä-
ristönsuojelun osa-alueille eikä se yksin riitä haitan laadun arvoste-
luun tai kustannusvastaavuuden määrittämiseen. Lääkintöhallitus on 
eräässä ohjeessaan kuvannut meluhaitan riippuvuutta melutasosta, tau-
lukko 10. Ilmansuojelun ja meluntorjunnan neuvottelukunta ISMET on 
esittänyt ulkoilman laadun arviointiperusteet pölyleijumien ja -las-
keumien avulla, taulukko 11. Vastaavanlaisia haittojen laadun luokit-
teluita tarvittaisiin myös muilta osin. 
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Taulukko 9. Tien kunnossapidon ympäristöhaitat 

Laatupiiri/ Pinta- ja Ilma Melu ja Maan- Rak.- Kasvit ja Muut 
Toiminta pohiavesi tärinä kamara ymp. eläimet 
Talvikunnossapito 
Tien suolaus x x x x x 
Suolavarasto x x 
Auraus yms. x x 
Lumen kaato x x 

Yht. 3 2 2 0 3 1 0 
Kesäkunnossapito 
Soratiet/suolaus x x x x 
Myrkytykset x x 
Luiskien hoito x 
Maalaukset x 
Jätehuolto x 
Harjaus/lakaisu x 
Paalutus X 

Louhinnat x x x x x 
Kaivumassat x x 
Pumppaus x x 
Vihertyöt x x x 

Yht. 8 3 2 2 3 4 
Päällystystyöt 
Massan valmistus x x x x x 
Liikenne x x x 
Suunn./toimet x x 
Levitys/tiiv. x 
Kuivatus x 
ÖS:n varasto x 

Yht. 3 3 4 0 2 1 0 
Maa-ainekset 
Otto/Leikkaukset x x x x 
Varastot/Läjät x x x x 
Murskaukset x x x x x 
Poraus/räjäytys x x x x 
Massanvaihto ym. x x x x 
Kulietukset x x x 

Yht. 4 4 3 3 6 4 0 
Koneet yms. 
Työkone/Ajoneuvo x x x x 
Oljysäiliöt x 
Pumppaamot x x x x 

Yht. 3 1 1 1 1 2 0 
Tukikohdat 
Viemäröinti x 
Oljysäiliöt x 
Jätteet x 
Liikenne X 

Lämmitys x 
Rakennukset x 

Yht. 3 1 1 0 1 0 0 
Sillat ja lautat 
Uoma/Työpadot ym. x x x x 
Aineet, maalit x x x 
Räjäytykset x x 
Työmaatiet ym. X 

Vihertyöt X 

Yht. 2 0 1 1 2 4 
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Taulukko 10. Meluhaitan keskimääräinen riippuvuus melutasosta. Lääkin-
töhallituksen yleiskirje 1676/1979. 

Haitta A-äänitaso 

Yleinen häinövaikutus, vaikutukset 
suorituskykyyn, muut psyykkiset 
vaikutukset 30 	40 dB:stä alkaen 

Vaikutus uneen 30 ... 40 dB:stä alkaen 

Muutokset verenkierrossa ja 
muissa elintoiminnoissa 60 ... 70 dB:stä alkaen 

Keskustelun 	häiriintyminen 60 ... 70 dB:sta alkaen 
estyminen 80 ... 90 dB:sta alkaen 

Kuuloaistin vioitturninen pitkäaikaisen 
altistumisen seurauksena 80 ... 85 dB:stä alkaen 
Kipukynnys 120 	130 dB 

Taulukko 11. Ilman laadun arviointi pölyleijumien ja -laskeumien avul-
la. ISMET:n tiedote 3/1969. 

Taso Pitoisuus mg/m 3  (n) Arviointi 

0001 ... 0,05 Puhdasilmaista tai asuttua 
verrattain puhdasilmaista 
perustasoaluetta kuvaava 

0,06 ... 0,10 Uevästi epäpuhdasta, viihtyisän 
asumisen kannalta lyydyttävää 
aluetta kuvaava 

III 0,11 	... 0,15 Kohtalaisesti saastunutta, viihtyisän 
asumisen kannalta välttävää 
aluetta kuvaava 

IV 0,16 ... 0,50 Melkoisesti saastunutta, viihtyisän 
asumisen kannalta epätyydyttävää 

___________ _________________________ ja likaista aluetta kuvaava 

V yli 0,50 Suuresti saastunutta, asumisen 
kannalta liian likaista aluetta kuvaava 

Taso Kuukausilaskeuma g/a 

1.200 
II 201.500 

III 501.1000 
IV 1001.1500 
V ylil500 

Maankamaran kauneuteen, rakennettuun ympäristöön ja harvinaiseen kas-
vustoon ja eläimistöön kohdistuvien vaikutusten haitallisuus on tois-
taiseksi vaikeiminin arvioitavissa. 

Haitallisuuden määrittelyperusteen ylittävälläkin vaikutuksella voi 
olla käytännössä eri merkityksiä. Suuri melu ennestään meluisassa ym-
päristössä voi jäädä huomaamatta ja vähäinen melu vesimaisemassa muo-
dostua häiritseväksi. Jos pohjavesi on käyttökelvotonta talousvedeksi, 
epäpuhtauksien pääsyllä siihen on eri merkitys kuin saman ainesmäärän 
joutuessa pohjaveteen pohjaveden suojelualueella. 

Ympäristövaikutus on usein yhteisvaikutus. Tällä on merkitystä haitan 
vähentämis- ja korvausvastuiden määrittelyssä. 

8.3 	Vaikutusten mittaaminen ja tunnusluvut 

Ympäristövaikutukset, joille on esitetty raja-arvot, ovat myös mitat-
tavissa. Mittauslaitteita ja -menetelmiä on standardisoitu ( melu, il-
man ja veden laatu ). 
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Luokittelemalla vaikutukset ( vrt. taulukot 7 - 8 ) ja kehittämällä 
niiden merkitykset huomioonottava järjestelmä voidaan muodostaa tun-
nuslukujen joukko tai yhdistelmä, joka soveltuu mitattujen ympäristö- 
vaikutusten laatutason kuvaamiseen. Tunnuslukuja käytetään min, toimin-
nan tuloksen ja kehittymisen arvioinnissa sekä tulostavoitteita ase- 
tettaessa ja tulosbudjetoinnissa. Viime mainittu edellyttää kustannus- 
vastaavuuksien tuntemista. 

Vaikutuksia, jotka kohdistuvat muinaisjäännöksiin, uhanalaisiin kas-
veihin ja eläimiin, voidaan käsitellä suuntaa antavasti kappalemääräi-
sesti, mutta samalla on tarpeellista lisätiedoilla täydentää vahinko-
jen ja haittojen merkitykset. 

Maankamaran ja kasvillisuuden sekä rakennetun ympäristön kauneuteen 
taikka muihin arvoihin kohdistuvien vaikutusten mittaaminen ja tunnus- 
lukujen määrittäminen tulisi selvittää erikseen. 

8. 4 	Vaikutusten kustannusvastaavuudet 

Ympäristöhai ttoj en kustannusvastaavuuks is ta on käytettävissä haj anai - 
sia tietoja. Korvausvelvollisuus muodostuu vahinkotapauksissa. Raja- 
arvon auttavan haitan korvaaminen ilman oikeuden päätöstä ei yleensä 
tule kyseeseen. Raja-arvoja ei normaalisti katsota voitavan ylittää. 

Lääkintöhallituksen meluyleiskirjeessä 1676/1979 on liikennemeluille 
sallittu poikkeus ohjearvosta, koska ohjeita laadittaessa katsottiin, 
että ohjearvon 55 dBA soveltaminen johtaisi jo rakennetuilla taajama- 
alueilla kohtuuttomuuksiin. Tietoimituksissa on käytetty min. tiestä 
johtuvien ympäristövaikutusten ( muidenkin kuin melun ) kustannusvas-
taavuutena kiinteistön arvonalennusprosentin mukaista osuutta jäännös-
arvosta. Arvonalennusprosentti määritettiin alunperin ( C. Löfstedt 
liikennemelun ( mitatun tai arvioidun ) ja sallitun melutason erotuk-
sen avulla kuvaa käyttäen tai laskennollisesti. EsimerkiksilO dBA:n 
ylityksestä muodostui 20 %:n arvonalennus. Myöhemmin siirryttiin tau-
lukoiden käyttöön ( ks. VTT, yleisen tien liikennemelun vaikutus tien 
varrella sijaitsevan omakotikiinteistön arvoon. Tiedonanto 36/1980 ). 

Louhintaräjäytysten tärinöiden johdosta on korvattu mm. rakennusten 
perustuksissa ja tiilimuurauksissa todetut halkeamat sekä releitten 
laukeamisten uudelleen kytkennät. Seinä- ja takkahalkeamista, kaivojen 
kuivumisesta ja tietokonejärjestelmien ongelmista on esitetty suuria- 
km korvausvaatimuksia. Lentäneiden sirpaleiden aiheuttamat ikkuna- ja 
esinevahinkot on korvattu todellisten kustannusten mukaan. Ihmishengen 
menetyksiäkin on tapahtunut. 

Vesioikeuksiin liittyvät riidat ovat yleisiä. Korvausvaatimuksia on 
esitetty ennen kaikkea töistä johtuvista vesipinnan muutoksista. Vaa-
timusten määrät vaihtelevat laajasti. Perusteluina on käytetty mm. 
maanarvon alentumista, satovahinkoja ja tuottojen vähentymistä, kaivo-
jen kuivumista sekä lisääntyneitä kuivatuskustannuksia. Kaivojen veden 
pilaantumisesta tiesuolauksen johdosta on esitetty useita korvausvaa-
timuksia. Kaivoveden pilaantumistavasta ja kestosta riippuen on vahin-
koja korvattu mm. kunnan vesijohtoverkostoon liittymisellä, porakai-
voilla ja vedenajolla. 

Pölyn aiheuttamina vahinkoina on korvattu mm. lisääntyneet sisätilojen 
siivouskulut, sadonmenetykset ja -likaantumiset, kiinteistöjen ja au-
tojen pesut, astmaa sairastavan ienkilön siirto toiselle paikkakunnal-
le, tukkipuiden pölyyntymiset ja sirkkelin terien vioittumiset. Sora-
teiden pölyämisestä on vaadittu vahingonkorvauksia, mutta niihin ei 
ole tiettävästi suostuttu. 
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Edellisten lisäksi on huomattavia kustannuksia aiheutunut haittojen ja 
vahinkojen selvittämiseen kuluneesta työajasta, tutkimuksista, toimin-
nan keskeytyksistä, virheellisistä ( tarpeettomista ja vääristä ) suo-
jaustoimista, oikeudenkäynneistä jne. 

8.5 	Vaikutusten yhteydet tulos- ja tasetileihin 

Vahingollisista ympäristövaikutuksista ja mandollisista korvattavista 
haitoista muodostuu menoja, osa pitkävaikutteisesti. Nämä näkyvät ti-
linpäätöksen tulostilin kuluina sekä tilinpäätöksen tuloksena ja vas-
tattavana eränä taseessa ( tulevina kuluina ). 

Myönteisistä vaikutuksista muodostuu tulostilin tuloja ja tulosbudje-
tin tulotavoitteet. Tien kunnossapitotoimien myönteisiä vaikutuksia 
tien liikennöitävyyteen ( kelirikkorajoitusten poistaminen ), lukea-
neturvallisuuteen, ajomukavuuteen ja -talouteen, kuljetus- ja aikakus-
tannusten säästymiseen jne. ei ole käsitelty lähemmin tässä yhteydes-
sa. 

Taulukossa 12 on esimerkkejä tiesuolauksen tuloista ja kuluista. Yh-
teiskunnan ja raskaan liikenteen kannalta tulos muodostunee positiivi-
seksi, mutta kevyen liikenteen ja tienpitäjän näkökulmista alijäämäi-
seksi. On kuitenkin huomattava, että tulosbudjetin tavoite ( nettohyö-
ty ) voidaan laajemmissa asiakokonaisuuksissa saavuttaa useammilla 
toimintatavoilla. Tästä syystä tiesuolausta käsiteltäessä on tarpeel-
lista ja hyödyllistä ottaa lisäksi huomioon min. nastat, kitkarenkaat 
ja muut talvihoitotoimet. 

Taulukko 12. Tiesuolauksen tuloja ja menoja 

Tulot: 
Säästöt ajoajoissa: 
- raskas liikenne 
- kevyt liikenne 

Menot: 
Autojen korroosio 
Autojen pesut 
Tuulilasin pesu-
nesteet 

Säästöt onnettomuuk-
sis sa 
Säästöt kuljetus- 
kustannuksissa 

Suolauskustannukset 
Pohjavesien suolaan-
tuminen 
Rakennetun ympäristön 
korroos io 

Säästöt muussa 
talvihoidossa 
Säästöt oji-
tuksissa 

Päällysteiden 
kulumi nen 
Suojaukset 
Korvaukset 
Siltojen kor- 

Kunnossapidon taseen vastaava-osa, joka osoittaa toiminnan rahoitus-
lähteet, muodostuu valtion menoarvion mukaisesta rahoituksesta ja koo-
taan erilaisina veroina tiepalvelujen käyttäjiltä. Taseen vastattavaan 
sisältyy mm. luonnonvarojen hyväksikäyttö. 
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Tähän yleisselvitykseen on koottu perustietoja tien kunnossapitotoi-
mien ympäristövaikutuksista. Toimet on käsitelty seuraavasti: talvi- 
kunnossapito, kesäkunnossapito, päällysteet, maa-ainesten otto ja kä-
sittely, koneet ja laitteet, tukikohdat sekä sillat ja lautat. 

Ympäristövaikutuksia tarkastellaan ympäristönsuojelun osa-alueittain: 
vesiensuojelu, ilmansuojelu, melun ja tärinän torjunta, maankamaran ja 
muinaisjäännösten suojelu, rakennetun ympäristön suojelu, kasvillisuu-
den ja eläimistön suojelu sekä muiden ympäristöhaittojen torjunta. Ku-
vatuilla vaikutuksilla on yhteyksiä ao. ympäristönsuojelulainsäädän-
töön. 

Tarkastelu kohdistuu kunnossapitotoimien välittömiin, kielteisiin vai-
kutuksiin, joista aiheuttajan voidaan katsoa olevan vastuussa ( ai-
heuttamisperiaate ja vahingonkorvausvelvollisuus ). Tilinpäätöksessä 
ja tulosbudjetoinnissa näistä vaikutuksista muodostuu tulostilin kulu-
ja ja pitkävaikutteisia menoja ( mm. haitta- ja vahinkokorvaukset ). 

Arvioiduista vaikutuksista on käytettävissä eri tasoista tietoa. Osa 
vaikutuksista ( mm. melut ) on selkeitä ja niitä on mitattu. Myös am-
mattikirjallisuus ja -lehdet käsittelevät aihepiiriä vaihtelevalla 
tarkkuudella. Uutta tietoa aihepiiristä on vähän saatavissa. 

Tien kunnossapitotoimien myönteisiä vaikutuksia tien liikennöitävyy-
teen ( kelirikkorajoitusten poistaminen ), liikenneturvallisuuteen, 
ajomukavuuteen ja -talouteen, kuljetus- ja aikakustannusten säästymi-
seen jne. ei ole käsitelty tässä yhteydessä. Myös myönteisiä ympäris-
tövaikutuksia on lukuisasti. Näistä vaikutuksista voidaan katsoa muo-
dostuvan tilinpäätöksen tulostilin tulot ja tulostavoitteet tulosbud-
jetointia varten. 

Kunnossapidon taseen vastaava-osa, joka osoittaa toiminnan rahoitus-
lähteet, muodostuu valtion menoarvion mukaisesta rahoituksesta ja koo-
taan erilaisina veroina tiepalvelujen käyttäjiltä. Taseen vastattavaan 
sisältyy min, luonnonvarojen hyväksikäyttö. 
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'1flT TIET (tel) INO1TN1M[O 	 JA 
'vELI}4)r11D4 VNIA1UILLA P11 Fil 1 A 

1 (3) 

*) % 
piirin 
ko 
tiDi-
bJXStE 

PIIRI 

TIEYK50D PITU.5 () JA 	Ä (KRj 	1) 
ERI 5WJA11ILL 

L1IaDJA- 
V*ft1G<EI1.LN 

KPIU4)SWJA- 
W13EELL 

PI]-IJAVErXN O11QJN 
VPiRATLLL.A LLEELLA 

YHTEEN5 
*) 

11 IQL 141 KPL 141 

U 24,1 29 12J,0 87 122,5 77 266,6 193 

T 49,0 54 115,0 81 2),7 34 184,7 169 

H 7,6 8 24,6 ) 251,8 126 284,0 154 

Ky 1,6 3 2,7 5 223,3 108 227,6 116 

M %,5 72 28,1 70 - - 124,6 142 

PK 31,2 27 48,5 38 42,2 26 121,9 91 

80,4 51 25,8 49 48,7 30 154,9 130 

6,4 13 6,9 12 105,7 47 119,0 72 

V 2,6 8 10,1 13 - 
- 12,7 21 

KP 3,3 5 10,8 8 166,6 62 180,7 75 

0 213,6 62 82,4 65 4,9 II 300,9 138 

1,1 3 64,4 43 - - 65,5 46 

L 50,2 49 35,0 47 12,8 5 98,0 101 

Yht. 

K.a 

567,6 384 574,3 538 999,2 526 2141,1 1448 

43,6 29,5 44,1 41,4 76,9 40,4 165 111 

5,4 

2,0 

4,0 

5,5 

2,3 

2,4 

2,7 

2,4 

0,2 

4,9 

5,5 

1,4 

1,2 

1) \1<si aojay4<e on tai1dassa eaipe-a 1q1:na, jos anja y 4d<eefl on usearipia 
teitg tai se on usearnn tieTestaripiirin aluselle. 
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ERI SX)LALAADUILLA KSITELTAT JA MJW YLEISET 
TIET (KM) VEDENCWLAMJIDEN SUOJAVYOHYKKEILLÄ JA 
VEDENOT1'OON VARATTJILLA ALUEILLA 

- L11Iaua- 
Vi-lYWELL1 

KPJJ1J91J3\- 
VY1'Y1'3EELLN 

PQ-i,T.YWtIIN 0U011'J 
VARA1U.IA LIEflIA 

Y1-ffEFJSÄ 

PIIRI 5U1AT- 
TAVAT 
TIET 

SCRA- 
TIET 

IIJJT 
TIET 

SIELAT- 
TAVAT 
TIET 

SCRP.- 
TIET 

ftLff 
TIET 

SII1AT- 
TAVAT 
TIET 

SCRA- 
TIET 

tlJJr 
TIET 

SU1AT- 
TAVAT 
TIET 

S(RA- 
TIET 

tIJiT 
TIET 

FiT. 

U 23,0 0,2 1,0 108,8 8,3 1,4 80,0 26,6 17,3 211,8 35,1 19,7 266,6 

T 12,4 5,2 31,4 30,1 7,5 77,4 4,3 5,7 10,7 1i6,8 18,4 119,5 184,7 

11 4,0 0,6 3,0 13,3 3,9 7,4 139,7 24,6 87,5 157,0 29,1 97,9 284,0 

Ky 0,9 0,7 - 0,6 2,1 - 121,7 36,0 65,6 123,2 38,8 65,6 223,3 

M 28,3 22,6 45,6 13,5 4,5 10,2 - - - 41,8 27,0 55,8 124,6 

0,4 4,0 27,9 5,3 9,3 34,2 - 12,4 25,0 5,7 25,7 874 118,5 

Ku 40,6 13,9 25,9 16,4 3,1 6,3 25,7 12,7 10,3 2,7 29,7 42,5 154,9 

1<3 3,6 1,4 1,4 2,9 1,4 2,6 23,0 39,2 43,5 29,5 42,0 47,5 119,0 

V 0,9 0,8 0,9 2,5 4,5 3,1 - - - 3,4 5,3 4,0 12,7 

1<? 1,9 0,5 0,9 3,2 0,4 7,2 26,6 17,0 114,4 31,7 17,9 172,5 172,1 

0 18,1 42,8 152,7 15,7 12,4 64,3 0,5 3,6 0,8 34,3 58,8 217,8 310,9 

- 0,1 1,0 16,6 3,4 44,4 - - - 16,6 3,5 45,4 65,5 

L 1,5 10,5 38,2 4,1 6,0 24,9 - - 12,8 5,6 16,5 75,9 98,0 

rl{I. 135,6 103,3 329,9 233,0 66,8 283,4 421,5 177,8 387,9 7),1 347,8 1001,2 2143,3 

K.a 45,2 7,9 25,4 17,9 5,1 21,8 32,4 13,7 29,8 60,7 26,7 77,0 164,8 
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TIE-. JA \€SIRPEJNJ9-tALI_ITI1 	 3 (3) 

N..:N IftLI?i 	LE'T KIIN1EISTCT JA P4'A-&IEU_(KR..) 
ID4JE011IN 9J3JAVflfl1GiLLA 	pcI-nIxN ui iiiii 

A1W1A NIEIIIA 

• 

ggIggI:gIIg:IgagI:RIgE 
•iBiIIIDDDDANiiiiIIIE 

LYI-ENTEET: PTK = ptUdkdta 	SV solav8resto 
STK si&itddkd-ita 	-Iv s.o1did4<svaresto 
TP tddpiste 	VA = nui var8stce1L 

SA = araiottoalte 
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