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ESIPUHE 

Tieliikenne on yhteiskuntamme toiminnan 
perusedellytyksiä. Samalla se on merkittävä 
ympäristö- ja terveyshaittojen aiheuttaja. Hait-
toja ovat mm. pakokaasut, melu, turvallisuusris-
kit, pöly, kiinteät jätteet, väylien materiaalin ja 
maa-alan tarve, vaikutus maisemaan sekä luon-
nonalueiden ja kulttuuriympäristön pirstoutu-
minen. 

Tieliikenteen haittoja voidaan vähentää mm. 
liikennepolitiikan sekä tiepolitiikan ja tiensuun-
nittelun avulla. 

"Tie ja ympäristö"-yleisohjeen tavoitteena on 
lisätä ympäristökysymysten huomioon ottamista 
tiehankkeiden suunnittelussa. Yleisohjeeseen on 
koottu pääperiaatteita, joiden kautta ympäristö- 
näkökohdat nivoutuvat osaksi tiensuunnittelua. 

Yleisohje on osa laajempaa ohjeistoa. Ohjeiston 
muissa osissa käsitellään yleisohjetta tarkemmin 
sisältö- ja menetelmäkysymyksiä: 

- 	tielaitoksen toimintalinjat ympäristökysy- 
myksissä 

- 	ympäristötiedot ja tietolähteet tien suunnit- 
telussa 

- 	ympäristövaikutusten arviointimenettely 
- 	suunnittelun menetelmät, ympäristöselvitys- 

ten ja vertailujen laadinta ja esitystapa eri 
suunnitteluvaiheissa 

- 	suunnitelmaratkaisut, ympäristökysymysten 
ratkaisutapa suunnittelussa. 

Osa näistä ohjeista valmistuu vuoden 1991 
aikana. 

Tämä yleisohje on laadittu tiehallituksen kehit-
tämiskeskuksessa. Ohjeen on valmistellut arkk. 
Anders }IH Jansson. Ohjeluonnos julkaistiin 
31.5.90. Sitä on saatujen lausuntojen ja kom-
menttien pohjalta kehitetty työryhmässä jonka 
jäseniä olivat 

- Yli-ins. Mauri Heikkonen ja OTK Marika 
Paukkunen ympäristöministeriöstä 

- MMM Varpu-Leena Saastamoinen vesi- ja 
ympäristöhallituksesta 

- 	FK Raisa Valli liikenneministeriöstä 
- 	TKL Timo Linkola Suomen Kunnallisliitosta 
- DI Jaana Salo Espoon kaupungista (Kau-

punkiliiton edustaja). 
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TIELIIKENTEEN YMPÄRISTÖ-
TAVOI11EITA 

Yleisistä teistä annetun lain 10 §:ssä asete-
taan seuraavia lähtökohtia tien suunnittelulle: 

"Tieverkkoa kehitettäessä on kiinnitettävä huo-
miota asutuksen, teollisuuden, kaupan, maa- ja 
metsätalouden sekä muiden elinkeinoalojen 
oleviin ja odotettavissa oleviin liikennetarpeisiin. 
Huomioon on otettava myös muu alueiden käyttö 
ja muut liikennemuodot sekä niitä koskevat 
suunnitelmat. 
Liikenneturvallisuuden sekä liikenne- ja tietek-
nisten seikkojen lisäksi on kiinnitettävä huo-
miota ympäristönsuojelunäkökohtiin. Tie on 
sijoitettava ja tehtävä siten, että tien ja liiken-
teen ympäristölle aiheuttamat haitat jäävät 
mandollisimman vä:häisiksi." 

Valtioneuvosto on syksyllä 1990 antanut edus-
kunnalle selonteon "Kestävä kehitys ja Suo-
mi"/1/, jossa liikenteen osalta todetaan mm. 
seuraavaa: 

"Lii kennepolitiikka on osa yhteiskuntapolitiikkaa. 
Liikennepolitiikan yleistavoite on kehittää liiken-
nettä ja liikenneoloja taloudellisesti, tehokkaasti 
ja tasapuolisesti siten, että väestön oikeuden-
mukainen hyvinvointi ja ympäristön laatu sekä 
elinkeinoelämän toimintaedellytykset paranevat. 

Yhdyskuntarakenteen muutokset heijastuvat 
ihmisten liikkumismuotoihin ja tavarakuljetuk-
sun, jotka puolestaan vaikuttavat liikenteen 
energiankulutukseen sekä ympäristö- ja terveys- 
haittoihin. Hyvät liikenneyhteydet luovat edel-
lytykset asioiden edistymiselle monella yhteis-
kuntalohkolla, mutta lisääntyvä liikenne saattaa 
puolestaan haitata toisia toimintoja. 

Yhdyskuntarakenteet ja liikenneratkaisut on 
suunniteltava joustaviksi. Sitoutumista yhteen 
kulku- tai kuljetusmuotoon tulee välttää. Liiken-
nejärjestelmän vaikutukset ihmisten elinoloihin 
ja ympäristöön on otettava huomioon myös 
pitkinä ajanjaksoina. 

Hallituksen tavoitteena on parantaa eri tahojen 
yhteistyötä, jotta kehittämistoimien vaikutuksia 
liikenteeseen, energiankäyttöön, ympäristöön ja 
ihmisten elinehtoihin voitaisiin tarkastella koko-
naisvaltaisesti ja monipuolisesti. Pyrkimyksenä 
on energian tehokas käyttö ja ympäristövaikutus-
ten minimointi. 

Samoin pyritään liikennejärjestelmiä suunnitel-
taessa ottamaan huomioon liikenneväylien 
vaikutukset ympäristöön, terveyteen ja viih-
tyisyyteen ja pyritään ehkäisemään haittoja. 

Hallitus pitaatärkeänä, että ympäristön, ihmis-
ten terveyden ja energiatalouden kannalta 
edullisia liikennemuotoja, erityisesti julkista 
liikennettä, suositaan ja kehitetään yhä kilpailu-
kykyisemmiksi. 

Liikenne kuuluu merkityksellisimpiin ympäristö- 
ja terveyshaittojen aiheuttajiin. Liikenne aiheut-
taa huomattavan osan ilman epäpuhtauspäästöis-
tä. Liikenteen energiankulutuksesta syntyy 
hiilidioksidia, jonka osuus arvioidaan noin 
puoleksi kasvihuoneilmiötä aiheuttavista pääs-
töistä. Liikenteen päästöistä syntyy myös 
paikallisia haittoja. Tieliikenne aiheuttaa laajalti 
meluhaittoja. 

Liikenteen kasvu ja siitä aiheutuvien ympäristö- 
haittojen torj unta vaativat sekä liikennepoli it-
tisia ratkaisuja että teknisten keinojen käyttöä 
energiankulutuksen sekä pakokaasu- ja melu- 
päästöjen vähentämiseksi niin uusista kuin 
vanhoistakin autoista. 

Liikenteen yhteiskuntataloudelliset hyödyt ja 
kustannukset on pyrittävä selvittämään pätök. 
senteon kannalta riittävän tarkoin." 

Tiehallitu ksen syyskussa 1990 julkaisemassa 
alustavassa tienpidon strategisessa suunnitel-
massa "Tie 2010"/2/ todetaan seuraavaa: 

"Tielaitos ottaa omassa toiminnassaan vastuun 
ympäristön säilymisestä ja hoidosta. Laitos sel-
vittaaliikenneympäristön tilan ja tieliikenteen 
ympäristöhaitat sekä toteuttaa ympäristöhaittoja 
vähentäviä hankkeita ja torjuntatoimia. 

Tielaitos toimii yhdessä kuntien kanssa yhdys-
kuntarakenteen kehittämiseksi siten, että 
maankäytön ja liikenteen sainanaikaisella 
suunnittelulla voidaan hillitä liikenteen kasvua. 

Tielaitos pyrkii itse vaikuttamaan liikenneympä-
ristön tilaan ja tiedostamaan siitä aiheutuvat 
kustannukset." 

Tielaitoksen johtokunta on päättänyt liiken-
teen melun ja ilmansaasteiden aiheuttamien 
haittojen kustannusten sisä.11yttämisestä tiehank-
keiden yhteiskuntataloudelliseen arviointiin ja 
yinpäristövaikutusten arviointimenettelyn käyt-
töön otosta /3/. 
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Tiehankkeiden suunnittelun kannalta edellä 
mainittuihin asiakirjoihin kirjatut lähtökohdat 
merkitsevät seuraavia ympäristötavoitteita: 

1. Hankkeen yleiset tavoitteet 

* Väestön hyvinvoinnin ja tasapuolisen 
aseman edistäminen 

* Energian ja luonnonvarojen säästeliäs ja 
tehokas käyttö * 	Taloudellisuus * 	Haitallisten ympäristövaikutusten mmi- 
mointi 

2. Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen 

Tieverkkoa kehitetäiin siten, että se tukee 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yhdys-
kuntarakennetta, maankäytön kehittämistä 
ja paikallisia liikennetarpeita. 
Maankäytön ja liikenteen samanaikaisella 
suunnittelulla kehitetäLn yhdyskuntaraken-
teen joustavia ratkaisuja, joilla voidaan 
hillitä liikenteen kasvua. 

3. Suhde muihin liikennemuotoihin 

* Otetaan huomioon muut liikennemuodot 
sekä niitä koskevat suunnitelmat ja luodaan 
edellytyksiä yhdistetyille kuljetuksille. 

* 	Julkista liikennettä suositaan ja turvataan 
linja-autoliikenteen 	toimintaedellytykset 
tieverkolla. * 	Kevyen liikenteen turvallisuus ja viihtyisyys 
varmistetaan. 

4. Ympäristön laatu 

Väyläkäytävät: 
* 	Valitaan väylien maastokäytävät siten, 

että luontoa ja rakennettua ympäris-
töä haitataan mandollisimman vähän. 

Linjaus, tasaus, poikkileikkaus: 
* 	Tie muotoillaan maisemaan, kaupunki- 

kuvaan ja maankäyttöön parhaiten 
sopivalla tavalla. 

* 	Pakokaasupäästöjen, melun ja muiden 
päistöjen aiheuttamia haittoja vähen-
netän ja haittavaikutuksille alttiita 
kohteita suojataan. 

Yhteys muuhun maankävttöön ja muihin 
verkkoihin: 

* 	Eriluonteiset liikennevirrat ohjataan 
niille sopiville teille. 

* 	Liittymiä, poikittaisyhteyksiä ja 
rakenneratkaisuja sovitetaan ympä-
röivään maankäyttöön. 

* 	Estevaikutuksia vähennetäAn. 
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2 TIEN YMPÄRIST3VAIKUTUKSET 

2.1 Tien ympäristö 

Tien ympäristö on kaikki mikä on tien ympä-
rillä. Samalla se on kokonaisuus joka muodostuu 
hanketta toteutettaessa. Ympäristö ei merkitse 
staattista, olemassa olevaa tilannetta. Ympäristö 
muuttuu ihmisen toiminnan ja luonnossa 
itsessään tapahtuvien muutosten ja vuorovaik-
utusten seurauksena jatkuvasti. 

Tien rakentaminen vaikuttaa kaikkiin ympä-
ristöoloihin. Maisema muuttuu. Maata siirretään 
tien rakennuspaikalla ja muualla. Samalla 
muutetaan luonnon oloja ja kasvien sekä eläin-
ten elinmandollisuuksia. Myös tien käyttö 
vaikuttaa päästöjen kautta luonnonoloihin ja 
ihmisiin, estevaikutuksena eläinten ja ihmisten 
toimintoihin, sekä liikenneyhteyksien muuttuessa 
yhdyskuntiin ja maankäyttöön. Suurimmat 
vaikutukset saattavat aiheutua juuri maan-
käytön muutosten kautta. Tien kunnossapidossa 
kulkeutuu ympäristöön luonnolle vieraita aineita. 

Ympäristövaikutuksista muodostuu laaja ja 
monimuotoinen kokonaisuus. Niiden arvioinnissa 
on tarpeen tehdä yksinkertaistuksia työn helpot-
tamiseksi. Suunnittelussa ympäristökokonaisuus 
kannattaa siksi jakaa osiin. Eri jaottelujen 
mukaan hankittuja tietoja arvioitaessa on 
kuitenkin syytä pitää mielessä ettei tällä tavoin 
jaoteltu tieto kuvaa ympäristön kaikkia ilmiöitä. 

2.2 	Vaikutukset luonnonoloihin 

Vaikutukset uusiutumattomiin luonnon-
varoihin 

Tiehankkeeseen käytetään luonnonvaroja. 
Näkyvimmät muutokset aiheutuvat soran ja 
kallioaineksen käytöstä. Energiaa tarvitaan 
tiemateriaaiien valmistuksessa ja muokkauksessa 
sekä itse tien teossa. Myös tien alle tai sen 
läheisyyteen jäävien luonnonvarojen käyttö-
mandollisuudet muuttuvat. Nämä luonnonvarat 
eivät uusiudu. Tienrakennukseen käytettyjä 
materiaaleja voi kuitenkin käyttää uudelleen, 
esim. päällystettä uusittaessa tai tielinjaa 
siirrettäessä. 

Tierakentamisessa syntyy jätettä, jota on käsitel-
tävä asianmukaisesti. Muun tuotannon jäteainei-
ta saatetaan myös käyttää rakentamisessa 
hyväksi. 

Välillisesti tie muuttaa liikenteen energiankäyt-
töä. Kunnossapidon materiaali- ja energian- 
käyttö riippuu myös tieverkon laajuudesta ja 
muodosta. 

r YMPÄRISTÖ-------- 

[ LUONTO 	 1 

1  1 IHMINEN 	1 — —> KOKONAISUUS. 
1 	___________ 	joso kaikki 

IHMISTEN 	 uikutta 

TOIMINTA JA 	- 
	kaikkeen 

RAKENTEET 

1 	-_---_____________ 	 1 
1 

Kuva 2: Eräs tapa jaotella ympäristön koko-
naisuutta 

( —/ 
nPr )4— ( vesi 

Kuva 3: Luonnonympäristön osatekijöiden 
vuorovaikutussuhteita /15! 
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Kuva 4: Haitallisten aineiden käyttäytyminen 
maaperässä /15/ 

<1 
t 1 I 	0 

KARU(EKERROS _______________________ 

(02 	toumushapot 
HUMIJSKERROS 

// fuinohapot, jne. 

UUTTIJMISKERROS Saostumassa runsaasti 
1 5 Fefl ja 	Al:n 	orgaariiSia 

IF 
ir 

1-1-- 
yhdisteit 

ASUJ 

RIKASTUMISXERROS ' Saostumassa pääasIaSSa 
o AL - ja fe - oksideja 

> 

POF4JAMAA 

P0IIJAVEOENOPINTA - 

POHJA VESI 

Kuva 5: Veden kiertokulku sateesta pohja-
vedeksi /23! 
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Vaikutukset maankamaraan 

Tien rakentaminen muuttaa maankamaraa. 
Maaperää ja kallioperää rikotaan, maaperän 
muotoa ja koostumusta muutetaan. Suurimpia 
muutoksia aiheuttavat leikkaukset, tiemateriaa-
lin otto, ylijäämämassojen läjitys, massanvaihdot 
ja pengerrykset. 

Tietyömaiden, tukikohtien ja väliaikaisten 
tiejärjestelyjen vaikutukset ulottuvat myös 
tielinjan ulkopuolelle. Muutoksille herkimmät 
alueet ovat kosteikot, harjanteet ja erilaiset 
rinteet, mutta myös savi-ja turvemaiden massan-
vaihdoilla voi olla laajat vaikutukset. 

Liikenteen päLstöt ja erityisesti onnettomuudet 
kuljetuksissa saattavat muuttaa maaperän 
kemiallista koostumusta. 

Vaikutukset vesioloihin /4/ 

Tie voi kuivattaa ympäristoaän ja vähentää 
pohjaveden imeytymistä, josta seurauksena voi 
olla pohjaveden pinnan aleneminen. Massanvaih-
to tai pengrrys voi padota pohjavettä ja muut-
taa sen kulkua. Täyttöaineet tai imeytymisen 
muutokset voivat muuttaa pohjaveden laatua. 
Pieni muutos pohjaveden pinnan korkeudessa 
muuttaa kasvillisuuden edellytyksiä. Muutosris-
kit ovat suurimmat kallioilla, kuivilla hiekka- 
mailla, soilla ja kosteikoilla. 

Tie voi muodostaa pintavesien uuden vedenjaka-
jan ja muuttaa virtaamaa. Tielinjan ympärillä 
voi esiintyä eroosiota. 

Vesistöjen ylittäminen ja ranta-alueiden penger-
rykset vaikuttavat laajalti vesistöön. Penkereet 
ja välituet saattavat aiheuttaa virtausnopeuden 
kasvua tai padotusta. Välillisesti ne voivat 
vaikuttaa vesistön rehevöitymiseen ja kasvi!-
lisuuden lisääntymiseen. 

Tieliikenteen päästöt, suolaus, hiekoitus, lumen 
auraus sekä viheralueiden lannoitus kuormit-
tavat ympäristöä ja voivat muuttaa pintavesien 
laatua. Jos kyseessä on vettä hyvin läpäisevä 
maakerros, vaikutus voi ulottua pohjavesiin. 
Vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuu 
onnettomuustapauksissa riski. 

Ojissa ja pienissä vesistöissä vaikutukset voivat 
olla erittäin suuret. Eliöstö voi häiriintyä ja 
pienten lampien pohjalle voi muodostua raskas- 
metallien ja öljytuotteiden saastuttamia kerros-
tumia. Typen ja fosforin lisäys voi aiheuttaa 
rehevöitymistä. 

10 
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Vaikutukset pienilmastoon ja ilmakehäaii 
/5/ 
Tielinjan avaaminen muuttaa valaistus- ja 
tuuliolosuhteita. Muutos on suurin metsämaas-
tossa. Leikkaukset ja korkeat penkereet voivat 
myös avomaastossa synnyttää tuulisolia tai 
kylmän ilman patoutumia. 

Pakokaasupäästöt muuttavat ilman koostumusta 
tien lähiympäristössä. Ajoneuvojen pakokaasut 
sisältävät häkää eli hiilimonoksidia, hiilivetyjä, 
typen oksideja ja hiukkasia. Hiukkasissa on 
nokea, raskasmetalleja ja hiilivetyjä. Yhdisteet 
reagoivat ilmassa keskenään. Esimerkiksi aurin-
gon valon vaikutuksesta muodostuu hiilivedyistä 
ja typen oksideista alailmakehän otsonia. Meidän 
leveysasteillamme otsonin muodostua on kuiten-
kin verrattain vähäistä. 

Päästöjen aiheuttamiin pitoisuuksiin vaikutta-
vat päästömääräja leviämisolosuhteet eli kuinka 
hyvin päästöt sekoittuvat puhtaampaan ilmaan. 
Avoimessa ympäristössä pitoisuudet laskevat 
nopeasti kun etäisyys tiestä kasvaa. Rakenne-
tussa ympäristössä rakennukset saattavat 
muodostaa kuiluja, joissa pitoisuudet kasvavat 
suuriksi. Myös sääolosuhteet vaikuttavat pitoi-
suuksiin. 

Typen oksidit muuntuvat vähitellen ilmassa 
typpihapoksi, joka happamoittaa maaperää ja 
vesistöjä ja syövyttää materiaaleja. Hiukkaset, 
typen oksidit ja otsoni häiritsevät kasvillisuuden 
elintoimintoja. Hiukkaset likaavat ympäristöä ja 
rakennuksia. Pakokaasut sisältävät myös hiili-
dioksidia, joka ei sinänsä ole terveydelle tai 
luonnolle haitallinen aine. Hiilidioksidipäästöt 
vaikuttavat kuitenkin välillisesti ilmastoomme 
kasvihuoneilmiön kautta. Tämän ilmiön olete-
taan muuttavan maapallon ilmastoa ja siten 
myös elinolosuhteita enemmän kuin mikään muu 
ihmisen aikaansaannos. 

Vaikutukset kasvillisuuteen 

Kasvillisuutta muutetaan tiealueen raivauksella, 
maankamaran muutoksilla, vesi- ja ilmasto-oloja 
muuttamalla sekä tienvarren istutuksin. Vesiolo-
jen muutos ja vesistöihin liittyvä rakentaminen 
muuttaa vesikasvillisuutta. 

Tie voi hajoittaa kasviyhdyskuntia tai tuhota 
harvinaisten kasvien esiintymispaikkoja. Viljely- 
tai kaupunkiympäristössä tienvieret voivat 
tarjota kasvupaikkoja muuten uhanalaisille kas-
veille. Kasviyhdyskuntien muutokset johtavat 
kasvupaikkatyyppien muutoksiin. Syntyy uusia 
tienvarsiekosysteemejä. Tätä kautta kasviyhdys-
kuntien monimuotoisuus voi vähentyä. 

Tietyömaiden järjestelyillä voi olla huomattavat 
vaikutukset kasvillisuuteen. 

.•+»x+: 	:•:•»»:•:•: ________ 

: . 

• '.: 	:.:..*.:.:.:.:. ••.•e•.•iI.•.•.•.I 	••.I.•.V.•.•.. 

:.:.:.:.:.:.:.: . 	:::.: 	•:.:.:.:.*.:.: 	•:•:+:.:+.:. 

Kuva 6: Suomen kokonaispäästöt ja tieliiken- 
teen osuus niistä 1987 /5/ 

Kuva 7: Lasketut 	typpidioksidipitoisuudet 
maantiellä eri liikennemäärillä, nope-
uksilla ja etäisyyksillä tiestä /5! 
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Kuva 8: Raivausjätteillä vaurioitettua metsää 
/24/ 

Ympäristöön alistuva silta 

jjIIjjj.  

Tienpitoaineet ja liikenteen pämtöt vaikuttavat 
myös kasveihin. 

Vaikutukset eläiniiin 

Uudet tiet jakavat luonnonmukaisia alueita 
osiksi. Suuren tien estevaikutus ja tilantarve 
vaikuttaa eläimistöön. Eläinten ympäristö 
muuttuu ja niiden elämä häiriintyy. Eläinpopu-
laatioiden pilkkoutumisen seurauksena neet-
tinen vaihto voi estyä. Eläinten kulkureitit 
voivat hä.iriintyä ja eläimet joutua autojen alle. 
Etenkin hämärässä liikkuvat lajit ovat vaarassa. 
Myös liikennemelu saattaa häiritä eläimiä siten, 
että ne muuttavat toisaalle. Jos kyseessä on 
erittäin erikoistunut laji, tämä voi vaarantaa 
lajin säilymistä. 

Rantapengerrykset, ruoppaukset ja virtausten 
muutokset vaikuttavat vesien eliöstöön. 

Vaikutukset maisemaan 

Maankamaran, vesiolojen ja ilmasto-olojen muu-
tokset muuttavat maiseman perusrakennetta ja 
sen seurauksena eri toiminnoille soveltuvia 
alueita. 

Tie muodostaa maisemaan rajan ja suunnan, 
joka voi kytkeytyä olevaan maisematilaan tai 
joutua sen kanssa ristiriitaan. Teiden sekä 
erityisesti siltojen, penkereiden ja leikkausten 
sijoittuminen maisematilaan vaikuttaa suuresti 
maiseman ilmeeseen ja laatuun. 

Muutoksen luonne liittyy sen laaj uuteen ja 
ympäristön herkkyyteen. Maiseman herkkyys 
häiriöille riippuu maiseman ja rakentamisen mit-
takaavasta. Pienimittakaavainen maisema 
häiriintyy helposti, mutta tielinja voi myös tukea 
maiseman suurten muotojen hahmottamista. 
Maiseman vaurioalueita (sorakuoppia tms.) 
voidaan hyödyntää tien, liittymien ja liitännäis-
alueiden sijoittelussa. 

Tien sovitus maisemaan on tärkeää myös jotta 
tien käyttäjä voi käsittää maiseman rakenteen 
ja orientoitua siinä, kokea maiseman arvoja ja 
viihtyä. 

Silta maisemallisena kohokohtana 

Kuva 9: Sillan suhde maisemaan /25/ 
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2.3 Vaikutukset yhdyskuntiin ja taajamien 
maankäyttöön 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen /6/ 

Tien rakentaminen voi hajoittaa yhdyskuntia, 
muuttaa ihmisten elämänpiiriä ja toimintojen 
vaikutusalueita. Tie voi halkaista taajaman tai 
asutuksen, tai eristää sen muusta yhdyskunnas-
ta. Se voi myös merkitä uuden yhteyden syntyä 
ja edellytystä uusien alueiden käyttöön otolle. 

Liikenne on yhdyskuntarakenteen perustekijöitä. 
Liikenteen muutos muuttaa yhdyskuntaraken-
netta. Tieyhteyksien määrästä ja laadusta 
riippuu se, millaiset edellytykset yhdyskunnalla 
on kehittyä muihin, erilaisen tiestön palvelemiin 
yhdyskuntiin verrattuna. 

Väylien ja solmukohtien sijainnilla sekä liiken-
teen määrällä ja kasvulla on yhteyttä yhdyskun-
tien ja niiden muodostamien alueellisten koko-
naisuuksien kehitykselle. 

Hyvät yhteydet myötävaikuttavat sopeutumista 
suuriin yhteiskunnallisiin muutoksiin, esim. 
elinkeinorakenteen muutoksiin. Jos yhteydet ovat 
heikot, muutokset voivat muodostua lamaannut-
taviksi tai hallitsemattomiksi. Sopeutumiseen 
vaikuttavat myös liikenteen muutokset. Yhteis-
kunnan muuttuessa liikenne muuttuu. Yhdys-
kuntasuunnittelun tehtävänä on tämän muutok-
sen hallinta; huono suunnittelu lisää tarpeet-
tomasti liikennettä. 

Vaikutukset taajamien maankäyttöön 

Taajamiemme aluerakenne on yleensä melko 
hajanainen. Tie voi palvella aluerakenteen 
eheyttämistä, tai lisätä sen hajanaisuutta. Taaja-
mien lievealueilla on muutosvyöhykkeitä, joiden 
kehitys voi määräytyä pitkälti liikenneverkon 
kehityksen pohjalta. 

Etenkin taajamakeskustoissa, tien ja sen melu-
ym. suojavyöhykkeiden vaatima maa-alue 
rajoittaa muun maankäytön kehittämismandolli-
suuksia. Rakentamiselle ja viheralueille jää 
vähemmän tilaa. Tie saattaa myös rajoittaa 
taajaman kasvua. 

Tiehanke voi merkitä rakennusten purkamista 
ja rakennuspaikkojen kaventamista. Kulttuurihis-
toriallisesti tai muuten tärkeät rakennusryhmät 
ja niiden ympäristöt voivat häiriintyä. 

Uuden tieyhteyden tekeminen tai olevan yhtey-
den muutos muuttaa maankäytön kehityssuuntia 
ja taajamien kasvusuuntia. Muutokset näkyvät 
uusien ja kehittyvien toimintojen sijoittumisessa. 
Asutus ja elinkeinot pyrkivät väylän varteen, 
kauppa uusien solmupisteiden lähistöön. 

Kuva 10: Lounais-Suomen teiden liikenne 1989 
/26! 

Kuva 11: Sisääntuloa levennettäessä on kortteli- 
rakenne rikottu /27! 
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Kuva 12: Ohikulkutien vaikutukset taajaman 
kehitykseen /28/ 
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Kuva 13: Estevaikutus /29/  

Tämä muutos on osa maankäytön kehittymis-
prosessia, mutta se voi johtaa ristiriitaan muiden 
kehittämistavoitteiden ja palvelurakenteen 
kanssa. Tällaisen ristiriidan syntymistä voi 
välttää maankäytön suunnittelun ja tieverkon 
suunnittelun vuorovaikutusta tehostamalla sekä 
tiejärjestelyin: alemman asteen tieverkon kehittä-
misellä, liittymärajoituksilla tms. 

Uuteen maankäyttöön liittyy myös ympäristövai-
kutuksia. Yhtenä niistä on, että tien varressa 
saatetaan ottaa rakennuskäyttöön sellaisiakin 
alueita, joiden on tien suunnittelussa oletettu 
jäävän rakentamatta /7/. Tämä vaikuttaa tien 
asemaan ympäristössä ja muuttaa sen toimin» 
taedellytyksiä. 

Vaikutukset elinkeinoihin ja palveluihin 

Liikenteen järjestelyt voivat edistää yhdyskun-
nan muiden toimintojen kehittymistä tai haitata 
niitä. Yhteydet palveluihin muuttuvat ja siten 
myös palvelujen väestöpohjat. Elinkeinoista 
etenkin pienyritykset ja pienet palvelupisteet 
ovat herkkiä muutoksille. 

Uusi väylä luo yhteyksiä uusille alueille ja 
muuttaa yritttjien kannalta eri alueiden edulli-
suutta toisiinsa nähden. Väylä voi myös aiheut-
taa estevaikutuksia, jotka muuttavat olemassa 
olevien palvelupisteiden väestöpohjaa. Pieniä 
yhdyskuntia palvelevia kauppoja korvaavat 
liittyinien lähelle syntyvät kauppakeskukset. 

Rakennustyö voi tilapäisesti lisätä yhdyskunnan 
varallisuutta. 

Vaikutukset asukkaisiin ja liikkujiin /8,9/ 

Yhdyskuntarakenteen muutos muuttaa asukas- 
ryhmien elinoloja. Ihmisten on sopeuduttava 
uusiin oloihin, muuttunccsccn naapurustoon, pois 
muuttamisen seurauksiin. 

Jos tie halkaisee rakennetun alueen, syntyy es-
tevaikutus. Tie muodostaa esteen kevyen liiken-
teen reiteille, matka pitenee ja joudutaan 
käyttämään yli- tai alikulkuja. Psyykkisesti 
estevaikutus ilmenee epäviihtyisyytenä, turvat-
tomuutena tai pelkona. 

Välillisiä estevaikutuksia ovat esim. yhteyksien 
turvattomuuden vuoksi järjestettävät koululais-
kuljetukset tai vanhusten ja lasten sosiaalisten 
kontaktien vaikeutuminen. 

Tieliikenteen melun vaikutuksia ihmisiin ovat 
viihtyvyyden väheneminen, verenpaineen nousu, 
uni- ja keskittymishäiriöt sekä keskusteluvai-
keudet ja kuulohäiriöt. 
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Tieliikenteen melu syntyy ajoneuvojen moottori- 
ja rengasäänistä, suurissa nopeuksissa myös 
ajoviimasta. Tien melutasoon vaikuttavat liiken-
nemäärä, nopeus, raskaiden ajoneuvojen osuus, 
tien pituuskaltevuus, liittymien läheisyys, 
renkaat ja ajoradan päällyste. Ahtaassa tilassa 
melutasoa lisää melun heijastuminen. 

Havaittuun melutasoon vaikuttaa etäisyys tieltä, 
sääolot, maanpinnan laatu, havaintopisteen 
korkeus ja tasausviivan korkeusasema, melua 
vaimentavat rakenteet ja maaston muodot sekä 
sisätiloissa rakennuksen melueristys. Vedenpin-
nan yllä melu leviää heijastusten takia laajalle 
alueelle. 

Tieliikenne aiheuttaa ilman saasteita niin 
pakokaasujen kuin pölyn kautta. Ilmansaas-
teiden vaikutuksia ovat viihtyvyyden vähene-
minen sekä korkeissa pitoisuuksissa ja altistuk-
sen pidentyessä hengitystie- ja syöpäsairaudet. 
Hiilimonoksidille, typpidioksidille, rikkidioksidille 
ja hiukkasille on valtioneuvosto antanut ohjeet 
enimmäispitoisuuksiksi ilmassa. Ohjeet on 
annettu terveydellisin perustein. Pitoisuuksien 
ylittäessä ohjearvot ihmisille saattaa aiheutua 
terveydellistä haittaa. Avoimen maaston väylillä 
ne kuitenkin ylittyvät melko harvoin. 

Melulle ja saasteille herkkiä toimintoja ovat 
asumisen lisäksi koulut, päiväkodit, sairaalat, 
kokoontumistilat ja tällaisten toimintojen piha- 
alueet. Myös eräät työpaikat tai virkistysalueet 
saattavat hä.iriintyä. 

Tieliikenteen tärinä voi häiritä ihmisiä ja 
laitteita, joskus vahingoittaa rakennuksia. 
Tärinään ja sen leviämiseen vaikuttavat tienpin-
nan tasaisuus, raskaan liikenteen määrä ja 
nopeus sekä maaperä ja perustamistapa. Löysillä 
savimailla tärinä voi levitä laajalle alueelle, 
mutta yleensä tärinä vaimenee melko nopeasti. 

Vaikutukset kaupunkikuvaan /10/ 

Ihmisen mielikuva ympäristöstään syntyy siinä 
liikuttaessa. Väylä on kaupunkikuvan perusteki-
jöitä. Kadun tai tien sijoittaminen kaupunkira-
kenteeseen tai olevan tien muuttaminen muuttaa 
kaupunkikuvaa. Pienten taajamien ja vanhojen 
rakennusryhmien mittakaava sietää vähiten 
uusia väylälinjauksia. 

Tie avaa näkymiä kaupunkiin. Tienvarsinäkymä 
on taajaman läpi- tai ohikulkijalle usein tärkein 
kaupunkikuvallinen näkymä. Tie voi määrätä 
kaupungin sisääntulon luonteen, kaupunkikuvan 
ja rakennusten visuaalisen eheyden tai moni-
muotoisuuden. Tie voi muodostaa tai hävittää 
kaupungin yhteyden vesistöön. 

Kuva 14: Ajoneuvornelun osatekijät /9/ 

Kuva 15: Pienen taajaman mittakaava häiriin-
tyy helposti /30/ 
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LÄHTÖ<OHDAT 

Tutkimukset ja 

selvitykset 

VERKXOTASO 

Pitkön töhtayksen 

suunnittelu 

Liikenne— ja 

tieverkkotaso 

HANKETASO 	 OHJELMATASO 

Tarveselvitys 	 Suunnitelma— 	Tieohjelma 

Hankepöotös 	 varasto 	 Ajoitussuunnitelmo 

Yleissuunnitelma 	 XTS 

ToimenpidepOötös 	 Toteutusohjelmo 

Tiesuunnitelma 	 Tulo— ja menoorvio 

Vahvistuspaotös 	 Rahoituspöötös 

Kuva 16: Tiepoliittinen ohjaus- ja päätöksen-
tekojärjestelmä /11/ 

3 PÄÄTÖKSENTEON VAIHEET JA 
YMPÄRISTÖTAVOVNEET 

3.1 Yleiset tavoitteet ja suunnittelutavoit-
teet 

Tiehankkeiden suunnittelua ohjaavat valtakun-
nan tasolla asetetut liikennepoliittiset ja tiepo-
liittiset tavoitteet. Yksittäisen hankkeen vaikutus 
on pieni, mutta kunkin hankkeen tulisi vaikut-
taa siihen suuntaan, mihin valtakunnan tason 
tavoitteella tähdätään. 

Tämä koskee myös hankkeen ympäristötavoit-
teita. Edellä luvussa 1 on lyhyesti kuvattu 
tiehankkeen suunnittelun tavoitteita tältä 
kannalta. Tässä luvussa esitetään eräitä näkö-
kulmia siihen, miten suunnittelussa voidaan 
ottaa ao. tavoitteet huomioon. 

Tiehankkeen suunnittelussa on kolme päätök-
senteon tasoa: hankepäätös, toimenpidepäAtös 
ja tiesuunnitelman vahvistamispäätös /11/. 
Hankekohtainen suunnittelu perustuu verkko- 
suunnitteluun. 

3.2 Tieverkon suunnittelu 

Tieverkon laajuutta, luokitusta ja liikenteellisiä 
tavoitteita koskevia verkkosuunnitelmia laadi-
taan hankekohtaisen suunnittelun pohjaksi. Kau-
punkiseutuja ja taajamia varten laaditaan pai-
kallisia tieverkkosuunnitelmia. 

Valtakunnan tason tieverkon luokitusja suunnit-
telu perustuu liikennepoliittisiin kannanottoihin. 
Nämä koskevat mm. sitä, mikä on maan eri 
osien sekä paikkakuntien liikennepalvelujen 
tarve ja laatu, mitkä ovat eri liikennemuotojen 
väliset suhteet tai liikenteen ja muiden sek-
toreiden resurssienkäytön suhteet, ja mikä on 
kehittämisen aikataulu. Kannanottojen taustalla 
ovat muiden muassa aluerakennetta koskevat 
tavoitteet, kokonaismaankäytön kehitysennusteet 
ja ympäristöpoliittiset tavoitteet /vrt. 12/. 

Alueellisen tieverkkosuunnittelun yleistavoitteet 
perustuvat valtakunnallisiin ohjelmiin. Taajaman 
verkkosuunnittelusta on julkaistu yleisohje 
"Taajaman tie- ja katuverkkosuunnitel man 
laatiminen" /13/. Ohjeessa on myös tarkasteltu 
ympäristökysymyksiä. 
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Verkkosuunnittelussa merkittävimpiä ympäristö- 
tavoitteita ovat 
- 	valtakunnallisesti väestön hyvinvoinnin ja 

tasapuolisen aseman edistäminen sekä 
energian säästä 

- 	alueellisesti luonnonvarojen säästäminen, 
liikennesuoritteen ja päästömäärien vähentä-
minen, yhdyskuntarakenteen tukeminen ja 
muiden liikennemuotojen huomioon ottami-
nen 
taajamissa kytkentä maankäytön suunnit- 
teluun, julkisen ja kevyen liikenteen aseman 
tukeminen ja väyläkäytävien oikea valinta. 

Energian säästäminen liikenteessä myötävai-
kuttaa hiilidioksidipä.ästöjen vähentämiseen. 
Myös taloudellisuustavoite tukee energian säästä-
mistä silloin, kun se nähdään rahallisia kysy-
myksiä laajempana. Tehokkaassa tieverkossa 
väitetään turhia liikennesuoritteita, taloude-
llisissa ratkaisuissa säästetään energiaa ja 
luonnon varoja. 

Alueellisella tasolla voidaan vähentää liikenne-
suoritteen kasvupaineita ohjaamalla paikkakun-
tien kasvusuuntia ja eri toimintojen sijaintia 
siten, että yhdyskuntarakenne ei hajoa. Tämä 
tukee myös tieliikenteen ja muiden iiikennemuo-
tojen välistä yhteistoimintaa. 

Alueellinen tieverkkosuunnittelu liittyy seutukaa-
vatyöhön. Seutukaavaliitot ovat laatineet tiestöä 
ja yhdyskuntatekniikkaa koskevat vaihekaavat. 
Vuoden 1990 aikana on käynnistetty mm. liiken-
neverkon kehittämiseen tähtäävää suunnittelua. 

Taajama-alueilla yleisten teiden verkko on sel-
keimmin osa muuta tie- ja katuverkkoa ja 
muuta maankäyttöä. Tämän kokonaisuuden 
kehitystä ohjaa maankäytön suunnittelu. 

Silloin, kun tieverkkoa suunniteltaessa päädy-
tään uusien väylien esittämiseen, on mandolliset 
väyläkäytävät arvioitava. Tielle on etsittävä 
taajamarakenteessa luonteva paikka. On tärkeää 
varmistaa, ettei tie osu alueille, joilla se voi 
aiheuttaa korvaamattomia haittoja ympäristölle. 

3.3 Tarveselvitys 

Ennen tiehankkeen toteuttamiseen tähtäävän 
suunnittelun aloittamista tehdään hankepäätös. 
Hankepäätöstä edeltää tarveselvitys, joka sisäl-
tää arvion hankkeen vaikutuksista sekä tien 
väyläkäytävävaihtoehdot. Tarveselvityksen perus-
teella arvioidaan, saavutetaanko hanketta toteut-
tamalla sille asetetut tiepoliittiset tavoitteet, 
onko hanke ylipäänsä tarpeen toteuttaa ja mikä 
on sen teknillis-taloudellinen ja ympäristöllinen 
toteuttamiskelpoisuus. 

Kuva 17: Taajaman tieverkkosuunnitteluun 
liittyvä ympäristön analyysi /31/ 

Hankkeen toteuttamiskelpoisuuden lähtökohtana 
on, ettei se huononna ympäristöä kokonaisuutena 
/14/, kun otetaan huomioon myös jo olevat tiet, 
joiden rooli muuttuu uutta väylää tehtäessä. 

Hankkeen tarpeellisuuden arviointi perustuu 
samoihin tavoitteisiin kuin verkkosuunnittelu. 

Valtakunnallisesti merkittävän hankkeen tarpeel-
lisuuden ehtoja ovat väestön hyvinvoinnin ja 
tasapuolisen aseman edistäminen, aluerakenteen 
tukeminen, energian säästö tai entistä tehok-
kaampi käyttö, eri liikennemuotojen yhteis-
toiminnan edistäminen, yhdistettyjen kuljetusten 
mandollistaminen. Seudullisesti merkittävän 
hankkeen tulee tukea yhdyskuntarakennetta, 
paikallisen hankkeen taajaman tai alueen 
kehittämistä sekä eri liikennevirtojen ohjaamista 
niille sopiville teille. 
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ERITTELEVÄT VERTAILUMENETELMÄT 

Erilaiset 	vaikutukset 	kuvataan 	erillisina 	niille 
ominaisilla tavoilla. lahalliset vaikutukset ovat 
vaikutuksia muiden ukossa. 

Tavoitteena on paatosti lanteen monipuolinen ja 
havainnollinen valaisu. Menetelmalla muodostetaan 
yhtenainen tietopohja. jonka perusteella voidaan 
kayda eri ryhmien kannalta hyvaksyttavan vaihtoeh-
don valintaan vieva keskustelu 

SUUNN ITTELUNÄK E MYS 

Kokonaisuus on muuta kuin osien summa. Yhden 
osan muuttaminen muuttaa kokonaisuuden (holismi). 

Yhteiskunta on moniarvoinen. Arvot ja paamaarät 
voivat muuttua. 

Tehtavana on pitaa kaynnissa keskustelu siitä, mitka 
ovat hyvät paamaarat ja miten niihin paastaan. 
Suunnitelmat ovat ikaankuin poytakirjoja tästa 
keskustelusta. 

Suunnittelijan työssa vaikuttavat subjekti iviset seikat. 
Siksi tiedon keruun ja muokkauksen eri vaiheissa 
tehdyt valinnat on esitettavä avoimesti ja selkeästi. 

Suunnitteluun liittyy osapaatoksentekoa ja se on eri 
alojen asiantuntijoiden, intressitahojen ja kansalais-
ten seka paattajien kiinteaä yhteistyota. Lopullinen 
paatoksentekovalta ja vastuu on päättäjillä. 

Kuva 18: Erittelevän vertailun menetelmät ja 
suunnittelunäkemys /16/ 

Tarveselvitysvaiheessa etsitään väyläkäytävien 
reunaehtoja. Seudullisesti tärkeitä ympäristöteki-
jöitä tarkastellaan sekä suojelun että hyödyntä-
misen ja sen seurausvaikutusten kannalta; 
tietoja saadaan seutukaavaliitolta, lääninhallituk-
selta, vesi- ja ympäristöpiiriltä ja kunnilta /15/. 

Suojelukohteet voi alustavasti luokitella kahteen 
ryhmään: "ei-alueet", joita ei missäan tapauk-
sessa saa haitata sekä muut alueet, joihin 
kohdistuvia mandollisia haittoja voidaan teknisin 
keinoin vähentää. Lähtökohtana on ettei myös-
kään suunniteltua suojelua vaikeuteta. 

Luokittelun perusteet ja rakenne vaihtelevat eri 
hankkeissa. Laajoissa hankkeissa muodostetaan 
asiantuntijaryhmä, joka selvittää, mitkä luoki-
tukset sopivat esillä olevaan hankkeeseen 
parhaiten. 

Tienrakentaminen käyttää resursseja hyödyk-
seen, niinkuin muu yhdyskunnan rakentaminen. 
Kunkin tekijän osalta on etsittävä ratkaisu joka 
säAstää ympäristön resursseja parhaiten. Tila on 
tällainen resurssi. 

Ahtaassa tilassa - kannas tai kaupungin raken-
tamaton alue - syntyy eri hyödyntämistapojen 
välistä kilpailua. Sitä, mille toiminnolle tila tulee 
käyttää, ei voida ratkaista tiensuunnittelun 
sisällä. Ratkaisun lähtökohtia on selvitettävä 
suunnittelun yleistavoitteissa. 

Vaihtoehtojen ja väyläkäytävien vertailussa on 
tavoitteena löytää ratkaisu, jonka kokonaishaitat 
ympäristölle ovat mandollisimman pienet. 
Vertailun eri tekijöille ei voida määritellä 
yleispäteviä painoarvoja. Silloin, kun joillekin 
vaikutuksille tai yhdyskunnan taloudellisille 
tekijöille on voitu laskea hyödyt ja kustannuk-
set, nämä ovat vertailtavissa rakennus- ym. 
kustannuksiin. 

Kaikkien tekijöiden yhteenlaskua ei ole syytä 
tehdä, sillä eri osatekijöiden paino on eri 
paikoilla erilainen ja jos joistakin tekijöistä 
voidaan laskea kustannukset, on vaarana että 
muut tekijät unohtuvat. Ennen vertailua on siksi 
tarpeen täsmentää, mitkä vaikutukset koh-
distuvat mihinkin, kuka kärsii tai hyötyy 
kussakin tapauksessa, ja mitkä ovat eri osapuol-
ten intressit asiassa. Yksinkertaisen laskelman 
sijaan päädytään keskustelupohjan luonteiseen, 
eriteltyyn aineistoon /16/. 

Hankepäätöksessä hahmotetaan jatkosuunnitte-
lun tavoitteet ja reunaehdot. Kun hanke muut-
taa nykyisten väylien roolia, näiden muutosten 
hoitamis- tai hyödyntämistavat kuuluvat myös 
jatkosuunnittelun tavoitteisiin. Hankepäätöksen 
yhteydessä selvitetään myös miten ympäristön 
perustietoja ja vaikutusarviointeja täydennetään. 

3.4 Yleissuunnittelu 

Toteutettavista hankkeista tehdään yleissuun-
nitelma. Yleissuunnitelmassa konkretisoidaan ja 
varmennetaan hankkeelle asetetut tavoitteet ja 
tarkennetaan hankkeen vaikutukset. Yleissuunni-
telma sisältää tien sijainnin, toiminnalliset 
ratkaisut, liittymisen muihin verkostoihin, 
ympäristönhoidon periaatteet ja tarkennetun 
kustannusarvion. Hankkeen yleissuunnitelmasta 
tehdään toimenpidepäätös, jossa todetaan 
hankkeen toteuttamiskelpoisuus ja annetaan 
ohjeet jatkosuunnittelua varten. 

Yleissuunnittelun tavoitteena on määritellä 
väylän linjaus valitussa käytävässä ja väylän 
tekninen ratkaisu. Ympäristötavoitteet liittyvät 
pääosin ympäristön laatuun: väyläkäytävien 
luonne, linjaus, tasaus, poikkileikkaus, yhteys 
muuhun maankäyttöön ja muihin verkkoihin. 

On kuitenkin mandollista, että tarveselvityksessä 
käytettävissä ollut tieto ympäristöstä on ollut 
sen verran puutteellista, että vasta yleissuunnit-
teluvaiheessa voidaan arvioida jonkin väyläkäy-
tttvän toteuttamiskelpoisuus. 
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Tästä, ja liikenteellisistäkin syistä, hankepä-
tökseen voi sisäityä useita vaihtoehtoja tarkas-
teltavaksi yleissuunnittelussa. 

Yleissuunittelussa ympäristötavoitteiden yleisiä 
lähtökohtia ovat siten: 
- 	mandollisten väyläkäytävävaihtoehtojen 

toteuttamiskelpoisuus 
- kytkentä ympäröivään maankäyttöön, tapa 

jolla liittymiä ja poikittaisyhteyksiä hoide- 
taan, rakenneratkaisujen periaatteet 

- 	suhde muihin verkkoihin (kevyen liikenteen 
yhteydet, joukkoliikenteen ja muiden kul- 
jetusten, esim. raskaan liikenteen ja jäte- 
huollon, reitit sekä viherreitit, yhdistettyjen 
kuljetusten terminaalit) 

- 	luonnonolojen, maiseman ja kaupunkikuvan 
asettamat reunaehdot väylän teknisille 
ratkaisuille ja muotoilulle 

- 	pakokasupäästöjen, melunja muiden päästö- 
jen aiheuttamien haittojen minimointi, epä-
puhtauksien vaikutuksille alttiiden kohtei-
den suojaaminen. 

Taajaina-alueella yleissuunnitelman tietojen on 
oltava niin tarkat, että rajausongelmia ei synny 
jos tiesuunnitelman yhteydessä laaditaan tai 
muutetaan detaljikaavaa. Ympäristötavoitteita 
on siten asetettava eri tavalla siitä riippuen, 
koskeeko hanke taajaama-aluetta vai maaseutu- 
maista aluetta. Eri kokoisten hankkeiden 
tavoiterakenteet ovat myös erilaiset. 

Paikallisesti merkittävän, maaseutuympäristössä 
kulkevan väylän tavoitteet keskittyvät luonnon-
oloihin ja maisemaan sekä maa- ja metsätalou-
den ja virkistyksen toimintoihin. Taajamien 
läheisyydessä olisi tavoitteissa tarkasteltava 
myös sitä, onko toivottavaa, että väylähankkeen 
seurausvaikutuksena syntyy uusia maankäytön 
kehityssuuntia. 

Seudullisesti merkittävä hanke koskee yleensä 
useita taajamia ja se voi muuttaa niiden raken-
netta. Luonnonoloja koskevien tavoitteiden 
lisäksi on siten asetettava rakennettujen alu-
eiden maankäyttöä ja toimintoja, alueiden 
luonnetta ja kehitystä koskevia tavoitteita. 
Liikenteen häiriöt koskevat taajamissa huomat-
tavia asukasmääriä; häiriöiden vähentäminen on 
tärkeä tavoite. 

Valtakunnallisesti merkittävä hanke vaikuttaa 
laajalla alueella. Tavoiteasettelu koskee kaikkia 
ympäristön tekijöitä etenkin silloin, kun väylä- 
käytävän toteuttamiskelpoisuutta ei vielä ole 
ratkaistu tarveselvityksessä. 

Useat tiehankkeen vaikutukset syntyvät vasta 
pitkän aikavälin kuluessa. Tavoiteasettelussa on 
vaikeaa ennakoida niitä. Yleissuunnittelua on 
kytkettävä tiiviisti yleiskaavoitukseen, jossa 
tutkitaan juuri tällaisen aikavälin kehitystä 
kokonaisuutena. 

LUONNONOLOT 

- 	maankamaran muutokset, geologisesti tarkeat 
kohteet 

- 	pohjaveden suojelu pintavedet ja niiden laatu. 
vesistä ja uomat, vaarallisten aineiden kuljetuk-
set 

- 	metsät ja pellot. kasviyhdyskunnat, uhanalaiset 
kasvit ja kasvien suojelu. vesikasvillisuus 

- 	eläinyhdyskunnat elainten reitit. elainten suojelu 
vesien eliästä 

- 	maisemarakenne, maiseman herkkyys 
- 	ilmasto, pakokaasupitoisuudet, paastäille alttiit 

kohteet 
- 	luonnonvarojen ja liikenteen ja tienpidon energian 

kaytto. jatteet ja uudelleenkaytto 

YHDYSKUNNAT 
- 	maankaytön kehityssuunnat ja tienvarren maankay- 

ton kehitys 
- 	elinkeinojen toimintaedellytykset 
- 	palvelut, niiden saavutettavuus ja vaestopohja 
- 	estevaikutus, kevyen liikenteen ja virkistyksen 

yhteydet 
- 	aluerakenne ja sen palveleminen 
- 	asukkaiden viihtyisyys. turvallisuus ja hyvinvointi 
- 	kaupunkikuva sen elementit a herkkyys muutok- 

sille 
- 	yhdyskuntarakeriteen eheyttaminen muutosvohyk- 

keiden kehitys 
- 	maa-ala, siihen kohdistuvat eri intressit 
- 	korttelirakenne ja rakennuskanta 
- 	kulttuurihistoriallisesti 	arvokkaat 	ymparistot 

muina i sm ui stot 
- 	inelu hauiot arirusbnt 

Kuva 19: Valtakunnallisesti merkittävän hank-
keen ympäristöllisissä tavoitteissa on 
tarkasteltava laajoja aihepiirejä 
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YLEISKMVA YLEISSUUNNITELMA 

PerusseNitykset Alustavat 

Tavoitteet vyIOkOytOvOt 

Rakennevoihtoehdot 

Vaihtoehtojen 

testaus, k,tÖvien 

korsinta 

[ikenteelliset ym. 

> jatkoselvitykset 

Vaihtoehdon 	 1 
valinta, kOytO,ien 

moittety 

" 
LUONNOS, 

_____________________ 
LUONNOS, 

loadinto jo kösittely 	. loadinta ja kösittely 

EHDOTUS EHDOTUS 

Nöhtavillaolo, kösittely, tarkistukset 

HyÖksyminen ja vahvistaminen 

Kuva 20: Yleiskaavoituksenja tien yleissuunnit-
telun yhteenkytkentä /vrt. 17/ 

Kuva 21: Leikkausluiskien pyöristyksen vaiku-
tus tiemaisemaan /32/ 

Tavoitteena voisi olla, että maankäyttöön ja 
yhdyskuntiin liittyviä kysymyksiä selvitetään 
kaavoituksessa, liikenteen suoranaisia vaikutuk-
sia tien yleissuunnittelussa. Tehtäväjaosta 
sovitaan kunkin hankkeen osalta siten, että se 
parhaiten vastaa käytettävissä olevaa ammatitai-
toa ja hankkeen luonnetta. Yhteenkytkentää on 
selvitetty lähemmin julkaisussa /17/ ja sitä 
käsitellään myös vuoden 1991 aikana ilmesty-
vässä ohjeessa "Yleiset tiet kaava-alueilla". 

3.5 Tiesuunnittelu 

Tiesuunnitelmalla ratkaistaan hankkeen ympä-
ristösovituksen yksityiskohdat. Tiesuunnitelman 
oikeusvaikutukset synnytetään vahvistarnis-
päätöksellä. 

Tiesuunnittelussa määräytyvät väylän vaikutu k-
set lähiympäristöönsä. Tarvitaan yksityiskoh-
taisia tietoja lähimaisemasta, pienilmastosta, 
kiinteistöistä, reiteistä ja toiminnoista. 

Taajama-alueilla on tärkeätä, että detaljikaa-
voitus ja tiesuunnittelu voivat edetä yhdessä. 
Silloin voidaan myös hyödyntää hanketta maan-
käytön kehittämisessä ja asutusrakenteen 
eheyttämisessä. 

Tien elementtejä sovitetaan maastoon ja raken-
nettuun ympäristöön. Liittymien, siltojen, kevyen 
liikenteen väylien, valaistuksenja muiden raken-
teiden periaatteet määritellään paikalle sopivik-
si. Ympäristön hoitotoimenpiteille - maastomuo-
toilu ja kasvillisuus, suojaukset, tien ympäris-
tössä olevat rakenteet - asetettavat tavoitteet 
edellyttävät läheistä yhteistyötä kuntien kanssa. 

Tavoitteita voidaan asettaa myös maa-ainesten 
otolle, läjitykselle, mandollisesti poistettavien 
vanhojen tieosuuksien tiemateriaalin uudel-
leenkäytölle. 

Tien varteen jääviin kiinteistöihin ja asuntoihin 
kohdistuvat haitat täsmennetään ja niiden 
torjuntakeinot yksilöidään. Yleisen liikenteen 
käytöstä pois jäävien tieosuuksien käyttö ja hoito 
sekä yksityistiejärjestelyjen ympäristöön sovit-
tamisen periaatteet määritellään. 

3.6 Rakennussuunnittelu 

Rakennussuunnittelussa määritellään ympäris-
töön vaikuttavien rakenteiden tekotapa ja 
kunnossapidon edellytyksiä. Rakennussuunnitel-
maan ei sisälly tiepoliittista päätöksentekoa. 
Päätökset rakennustyön vaiheista, työmaajär-
jestelyistä ja väliaikaisista liikennejärjestelyistä 
vaikuttavat ympäristöön ja sen laatutasoon. 

Maisemoinnin ja istutusten suunnittelussa on 
pyrittävä toimimaan yhteistyössä kuntien 
kanssa. 
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Ainakin taajamien sisäntuloväylien osalta 
kunnossapito voitaisiin sopia kunnan suon-
tettavaksi. Istutusten laadulle ja käytettävälle 
kunnossapitopanokselle asetetaan tavoitteet. 

MäAritellään rakennustyön aikana suojattavat 
alueet ja esim. alueet joiden puustoa on säily-
tettävä. 

Useiden rakenteiden suunnitelmat - sillat, 
kaiteet, erikoisrakenteet, portaalit - valmistuvat 
vasta rakennussuunnittelun yhteydessä. Näiden 
rakenteiden viimeistelytavaila on suuri merkitys 
väylän ilmeelle. 

Materiaalien valinnassa tulee ottaa huomioon 
eri aineiden ympäristövaikutukset ja -riskit sekä 
uusintakäytön mandollisuuksia. 

Tieympäristön hienosäätö tässä vaiheessa vähen-
tää tien aiheuttamia maisemallisia haittoja; 
samalla tien tuottamat muutkin kielteiset 
ympäristövaikutukset saattavat lieventyä. 

Maiseman hoito on jatkuvaa toimintaa. Tietä 
ympäröivän muun luonnon kehittyessä on 
tiemaisemankin kehityttävä /20/. Hankkeen 
seurantaan kuuluvat ne toimet, joilla sovitetaan 
käytössä oleva väylä muuttuvaan luonnon- 
maisemaan ja maankäyttöön. 

SOTUOPJIPDLJA 

NURMETUS 1 

Kuva 22: Rakennussuunnitelman detalji /33/ 
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4 YMPÄRI STÖ VAI KUTU STEN 
ARVIOINTI 

4.1 Arviointimenettely 

Ympäristövaikutusten arviointi on järjestel-
mällinen päätöksentekoa valmisteleva menettely, 
jonka tarkoituksena on esittää luontoon, raken-
nettuun ympäristöön ja ihmisen terveyteen sekä 
hyvinvointiin kohdistuvien päätösten vaihtoeh-
dot ja vaikutukset. 

Arviointimenettely edellyttää laajaa eri osapuol-
ten välistä yhteistyötä. Tien suunnittelija vastaa 
silti ympäristövaikutusten arvioinnista ja arvioin-
nin tulosten käytöstä sekä päätöksenteon 
kulusta. 

Tiehankkeiden suunnittelussa otetaan arvioin-
timenettely käyttöön ennen vuoden 1992 loppua. 
Menettelystä julkaistaan erillinen ohje. Tielai-
toksen johtokunnan päätöksessä arviointimenet-
telystä on mm. todettu seuraavaa /3/: 

"Menettely koskee lähinnä tieverkon kehittämis-
hankkeita... Ympäristöarviointi käynnistyy osana 
hankkeen tarveselvitystä. Arviointia tehtäessä 
tielaitos on yhteistyössä ympäristöviranomaisten, 
seutu kaavaliittojen, kuntien ja paikallisten 
yhteisöjen kanssa. 

Tarveselvityksessä arviointi on yleisluonteinen 
siten kuin selvityksen luonne ja saatavissa 
olevat aluetta koskevat tiedot edellyttävät. 
Hankepäätökseen sisällytetään suuntaviivat sille, 
miten arviointia täsmennetään yleissuunnittelu- 
vaiheessa. 

Arvioinnista laaditaan seloste josta ilmenee, 
mitkä ovat hankkeen myönteiset tai haitalliset 
ympäristövaikutukset ja miten mandollisia 
haittoja voidaan torjua tai lieventää. 

Ympäristöministeriön, liikenneministeriön ja tie- 
hallituksen yhteistyöryhmä on 30.11.1989 
luetellut hankkeita, joiden ympäristövaikutusten 
arviointi tehdään eri viranomaisten välisenä 
yhteistyönä. Arvioinnin ohjaarnista varten 
muodostetaan yhteistyöryhmät (valtakunnan 
taso ja läänitaso). /19! 

Yhteistyöryhmille annetaan tieto hankkeista 
joiden suunnittelu on käynnistymässä ja ryh-
missä määritellään, mitkä uudet hankkeet 
tulevat ryhmissä käsiteltäviksi. Ryhmät voivat 
päättää käsitellä myös sellaisia parantamishank-
keita, joilla on merkittävä vaikutus ympäristöön-
sä. Muiden hankkeiden osalta päättää suunnit-
telun vetäjä tai hankkeelle asetettu hankeryhmä 
ympäristöarvioinnista. 

SUUNNITTELIJVAIHEET YMPARISTOARVIOINTI: 
ARVIOINTIVAIHEET yhteistyoryhmön 

toiminta 

TARVESELVITYS Aryloinnin 
rajous 

YmpOristöorvion ___________ 
laadinto jArvioirinin seuraa- 

minen tarvittaessa 

Arvseloste _____________________ 
tjvioinnin _________________________ 
tarkastus 

I 1-LANKEPÄATOS Tarkennus— ja tay- 

__________________________ 
dennystorpeen_mOO 

YLEISSUUNNITELMA Mandollinen jotkon 
ohjaus 

Taydennykset 
jo 	1 
tarkennukset 

Seloste 

TOIMENPIDEPÄÄTÖS 
Mohd. seuronnon 
haittojen torjunta— 
toimenpiteiden 
arviointi 

TIESUUNNI1TELU 

TOTEUTUS 
Seurannon ohjaus 

KÄTTrÖ JA KUNNOSSAPIT 

Kuva 23: Eri viranomaisten kesken muodostetun 
yhteistyöryhmän tehtävät ympäristö- 
vaikutusten arvioinnissa /3/ 

Ympäristöarvioinnin laajuus ja tarkkuus riippu-
vat hankkeen merkityksestä ja suunnitteluvai-
heesta. Mainituissa ryhmissä tehdään arvioinnin 
rajaus siten, että se palvelee hankkeesta tehtä-
viä päätöksiä ja tuo esiin niitä näkökohtia, jotka 
ovat hankkeessa ratkaisevia. 

Jos katsotaan, ettei ole tarpeen tehdä ympäristö- 
arviointia tai että jokin vaikutus voidaan jättää 
arvioimatta, ratkaisu perusteluineen sisällytetään 
hankkeen asiakirjoihin." 

Päätökseen liittyy muistio ympäristövaikutusten 
arvioinnista tiehankkeissa, jossa menettelyä ja 
sen soveltamista tiensuunnitteluun on tarkastel-
tu lähemmin /vrt 3/. 
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VAIHE 
	

SUUNNI1TELU 
	

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

TIEVERKKO Tavoiteasettelu: Ymparistöpoliittiset linjarivedot .  
Paatieverkko, alueelliset aluerakenne, ympäristö viranomaisten ja eri osapuolien 
verkkosuurin itelmat maankäyttö kannanotot 

TARVESELVITYS 0- ja väyläkäytävävaihtoehdot Vaikutusalue, yhdyskuntarakenne 

Standardi 	ympäriställinen luonne yhteiskuntatalous 
--> Seutukaava Origelmakohdat, suojaustarve Vaikutukset: vaikutusten laatu 

(taajamassa yleiskaava) Haittojen lievennyskeinot tärkeimmät haitat, riskit 

l-4ANKEPÄÄTÖS Jatkosuunnittelun tavoitteet Vaihtoehtojen arviointi (arvioint iseloste) 

YLEISSUU NNITELMA Tavoitteiden tarkistus, toiminnall inen Tarkennukset: luonnonolot yhdyskunnat 
ja tekninen periaateratkaisu, Liittyminen Välittömät ja valill iset vaikutukset 

-> Yleiskaava muihin verkkoihin. Ymparistänhoidon Vaikutusten merkittavyys 
(taajamassa det,kaava) periaatteet 

TOIMENPIDEPÄÄTÖS Valinta, jatkosuunn ittelun tavoitteet Vaihtoehtojen vertailu (tarkistettu seloste) 

TIESUUNNITELMA Ympäristäsuunnitelma Ympäristön hoito: muun maankayton kehittä- 
minen. maastomuotoilu ja kasvillisuus 	eri 

-> Detaljikaava rakenteet. suojaustoimet ja niiden teho 

VAHVISTUSPÄÄTÖS Tavoitteiden toteutumisen tarkistus 

RAKENNUSSUUNNITELMA Ympäristön rakentamisen suunnitelma Kasvit. detaljit, kunnossapito 

RAKENTAMINEN, KÄYTTÖ Korjaustoimet, hienosäatä Seuranta 
JA KUNNOSSAPITO 

--> Kaavataso, johon vaihe lähinnä 

4.2 Arvioitavat vaikutukset 

Suuri ympäristön muutos edellyttää perusteel-
lisia selvityksiä, mutta kunkin hankkeen tarkas-
telut rajataan siten, että ne palvelevat nimen-
omaan tehtäviä päätöksiä ja tuovat esiin ne 
näkökohdat jotka ovat niissä ratkaisevia. Tarvi-
taan riittävää tietoa, jotta tärkeät vaikutukset 
voidaan selvittää, mutta joka vaikutusta ei ole 
tarpeen selvittää yhtä tarkkaan. 

Yleistä ohjetta siitä, mitä vaikutuksia kulloinkin 
tutkitaan, on vaikea antaa - kukin hanke 
ympäristössäLinja kukin päätös ovat ainutkertai-
set. Eräitä suuntaviivoja voi kuitenkin määri-
tellä, suunnittelun vaiheen ja saatavissa olevan 
tiedon tason pohjalta. Ympäristöön merkittävästi 
vaikuttavissa hankkeissa ympäristöyhteistyöryh-
mät rajaavat arvioitavia vaikutuksia. 

Tarveselvityksen ympäristöselvitykset ovat yleen-
sä seudullisia: vaikutusalue ja sen yhdyskun-
tarakenne, elinkeinojen ja asutuksen kehitys- 
suunnat, ekologiset kokonaisuudet, suojelunäkö-
kohdat. Tutkitaan alueiden luonnetta ja herk-
kyyttä mandollisten väyläkäytävien osoittami-
seksi. Tarveselvitysvaiheessa kootut perustiedot 
ovat myös runkona seuraavien vaiheiden tiedon-
hankinnalle ja ympäristövaikutusten seurannan 
suunnittelulle. 

Kuva 24: Eri päätöksentekotasojen edellyttämät 
ympä.ristöselvitykset 

Vaihtoehtojen osalta kartoitetaan tärkeimmät 
vaikutukset ja kohdat joissa on todennäköistä, 
että esiintyy ympäristöongelmia tai -riskejä sekä 
näiden suuruusluokka ja torjuntamandollisuudet. 

Yleissuunnittelussa tarkennetaan 0,5-2 km levyi-
sellä alueella väyläkäytävää ja väylän luonnet-
ta. Väyläkäytävää laajemman vaikutusalueen 
ympäristöoloista tarvitaan myös riittävät tiedot. 
Tarveselvityksessä todetut tiedon puutteet 
paikataan heti yleissuunnitelmavaiheen alussa. 
Tarvitaan tietoja ympäristön kehityssuuntien ja 
prosessien yhteisvaikutuksista. Tätä varten tarvi-
taan myös tietoja ympäristön muutoksista pidem-
mällä aikavälillä. 

Monet paikalliset yhteisöt, esim. riistanhoitopi i - 
nt, kotiseutuyhdistykset, kylätoirnikunnat ja 
luontoyhdistykset, voivat avustaa omilla tie-
doillaan tai tietojen hankinnassa. Suunnittelija 
on silti vastuussa tiedoista ja niiden edelleen 
käsittelystä. 

Hankkeen vaikutuksia arvioidaan mandollisim-
man tarkkaan, esim. liikennemelusta häiriinty-
vien toimintojen ja asukkaiden mäarien muutok-
set ja meluesteiden rakentamistarve.Perustiedot 
ovat myös runkona seuraavien vaiheiden tiedon-
hankinnalle ja ympäristövaikutusten seurannan 
suunnittelu! le. 
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Kuva 25: 0-vaihtoehdot kuuluvat hankkeen 
tarkasteluun /11/ 

Kun siirrytään yleissuunnitelmasta tiesuunnitel-
maan, ympäristöasioista tarkentuvat lähinnä 
suunnitelmaratkaisut. Tietopohjan pitäisi pää-
osin olla koossa. 

Tiesuunnitelmaa tehtäessä tietoja hankitaan 
tapahtuneiden muutosten ja tien lähialueen, eli 
100...500 m vyöhykkeen yksityiskohtien osalta. 
Myös arvioitavat vaikutukset keskittyvät väylän 
lähialueelle. 

Rakennussuunnittelussa viimeistellään tiesuun-
nitelman osoittamat ratkaisut paikalle sopiviksi. 
Selvitykset koskevat tien lähiympäristön tekijöitä 
ja kehittämismandollisuuksia. 

4.3 Vaihtoehdot 

Hankkeen vaihtoehdot ja olennaiset vaikutukset 
pyritään määrittelemään ennen varsinaisten 
selvitysten aloittamista. Määrittelyssä otetaan 
huomioon myös mitä tietoja tullaan tarvitsemaan 
hankkeen ympäristövaikutusten seurannan 
perustaksi. Ympäristöön merkittävästi vaikut-
tavien hankkeiden vaihtoehtojen asettamista 
käsitellään yhteistyöryhmässä. 

Uusia väyliä koskevien vaihtoehtojen lisäksi 
tarkastellaan myös nollavaihtoehtoja: 

0 on nykytilanteen mukainen järjestelmä ja 
mitä siinä tapahtuu kun muu maankäyttö 
ja liikenne kehittyvät 

0+ on nykyisten teiden järjestelmä ilman uusia 
väyliäja mitä nykyisille teille voidaan tehdä 
liikenteen kehittyessä. 

0 selvittää niitä ongelmia, joiden takia suunnit- 
teluun on ryhdytty, 0+ sitä, onko uusien väylien 
teko tarpeen ja milloin niitä saatetaan tarvita. 

Voidaan laatia myös sellainen 0+ vaihtoehto, 
jossa syntyneitä ympäristöongelmia korjataan 
rauhoittamalla alueita liikenteeltä ja tuetaan 
ympäristöä vähemmän haittaavan liikenteen 
järjestämistä. Tämä voi olla tarpeen keskusta- 
alueilla tai ympäristöltään herkästi haavoittuvil-
la alueilla. 

4.4 Vaikutusalue ja epävarmuus /20/ 

Selvitettävä alue rajataan hankkeen laajuuden 
ja vaikutusten arvioidun laajuuden mukaisesti. 
Monet vaikutukset ulottuvat sinne, missä tiever-
kon muutos aiheuttaa matka-aikojen, liiken-
nernäärien tai liikenteen koostumuksen muutok-
sia. 

Eri ympäristövaikutuksilla on kuitenkin eri 
vaikutusalueet. Pakokaasut vaikuttavat koko 
ilmakehään. Yhdyskuntavaikutusten alue on 
laaja. Vesistövaikutukset ja vaikutukset suurten 
eläinten kulkureitteihin ulottuvat melko laajalle 
alueelle. Melun vaikutusalue on suhteellisen 
tarkkaan rajattavissa. 

Ympäristövaikutusten tarkasteluun sisältyy 
merkittäviä epävarmuustekijöitä. Tärkein epä-
varmuustekijä on tiedon puute. Tieto ympäristön 
prosessien yhteisvaikutuksesta ja kehityksestä 
on vielä rajoittunutta, ja menetelmät ympäristön 
sietokyvyn selvittämiseksi vasta kehitteillä. 

Vaikutusalueen rajauksessa on otettava huo-
mioon saatavissa olevan tiedon laatu. Jos tiedot 
ovat kovin epävarmoja, on vaikutusalue rajat-
tava niin laajaksi, että on epätodennäköistä että 
vaikutus esiintyisi sen alueen ulkopuolella. 

Suunnittelun perusteisiin sisältyy epävarmuutta 
tulevan liikenteen määrästä ja koostumuksesta, 
ajoneuvojen kehityksestä sekä maankäytön muu-
toksista. Väylän käyttöä voidaan muuttaa myö-
hemmin päätöksin, esim. liikenteen ohjaus- ja 
säätelytoimin. 

Epävarmuustekijät on otettava huomioon vaiku-
tuksia arvioitaessa. Tarvittaessa on myös selvi-
tettävä, voidaanko suunnittelun perusteita 
muuttamalla ratkaisevasti muuttaa ympäristö- 
vaikutusten laajuutta. 
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5 YHTEISTYÖ JA 
TIEDO11AMINEN 

5.1 Yhteistyö 

Edellä on useaan otteeseen korostettu yhteistyötä 
kuntien ja niiden asukkaiden, maankäytön 
suunnittelijoiden, ympäristökysymysten asiantun-
tijoiden ja eri ympäristöviranomaisten kanssa. 

Yhteistyön toteuttaminen edellyttää ornisaa-
tiota ja resurssien käyttöä. 

Ympiiristötavoitteiden asettaminen 

Hankkeessa suunnittelija tai hankeryhmä 
määrittelee ne keskeiset ympäristötekijät, joita 
hanke ei saa haitata tai rikkoa ja selvittää 
muiden tekijöiden osalta, mihin laatutasoon 
ympäristön kannalta voidaan pyrkiä. 

Tavoitteita määriteltäessä haetaan juuri tietylle 
hankkeelle tärkeitä asioita. Ne yleiset tavoitteet, 
joita on tähän julkaisuun kirjattu, voivat toimia 
määrittelyn taustana, mutta niitä ei kannata 
kopioida suunnitelmaraporttiin. Yhteistoiminnas-
sa kuntien ja ympäristöviranomaisten kanssa, 
merkittävissä hankkeissa yhteistyöryhmässä, 
selvitetään minkälaiset tavoitteet palvelevat 
tällaisen hankkeen suunnittelua tässä ympäris-
tössä. 

Eri osapuolten esilletuomat tavoitteet kirjataan 
kokonaisuudessaan ja siten, että myös myöhem-
mässä vaiheessa tiedetään, kenen kannanottoon 
ja mihin lähtökohtiin tavoite perustuu. 

Yhteydet kuntiin ja a.sukkaisiin 

Useat ympäristöä ja sen kehitystä koskevat 
tiedot ja tavoitteet perustuvat paikallisyhteisön 
tietoihin ja näkemyksiin. Myös pääosa ympäris-
tövaikutuksista kohdistuu tähän yhteisöön: kunta 
ja sen asukkaat. Yhteisön edustajien on oltava 
mukana suunnittelun tietopohjan ja tavoitteiden 
muodostamisessa. Suuri osa tiehankkeen toteu-
tusmandollisuuksien ja vaikutusten selvittämises-
tä kytkeytyy kaavoitukseen. Kaavoituksesta 
vastaa kunta. Se on siksi tielaitoksen tärkein 
yhteistyökumppani. 

Paikallisyhteisön ja kunnan osalta on edullisinta, 
jos voidaan sopia yhteyshenkilöistä tai ryhmistä, 
joilla on alusta alkaen mandollisuus seurata 
suunnittelutyötäja tuoda siihen yhteisön katsan-
tokantoja. Tämä ei silti poista laajemman 
käsittelyn tarvetta, esimerkiksi yleisötilaisuuksia 
tavoite-, vaihtoehto- ja ehdotusvaiheessa. 

Erikseen suurempia hankkeita varten perustet-
tavien eri ryhmien lisäksi tarvitaan jatkuvaa, 
pienimuotoista yhteistyötä pienten hankkeiden 
mutta myös esille tulevien ympäristöongelmien 

JOHTORYHMÄ FYÖRYHMA 
TIELAITOS 
- 	toimialapaallikko 
- 	esisuunnittelun 

päallikko 
- 	suunnittelun työ- 

päallikko 

ILMAJOEN KUNTA 
- 	kunnanjohtaja 
- 	2 luottamusmiesta 
- 	kunnaninsinöori 
- 	kaavoitusinsinoori 

SEINÄJOEN KAUPUNKI 
- 	kaupunginjohtaja 
- 	2 luottamusmiestä 
- 	kaavoituspaällikko 

VAASAN LAANINHALLITUS 
- 	kaavoitustoimiston 

edustaja 

VAASAN LÄÄNIN SEUT UKAAVALIIT TE) 
apulaisseutukaava- 
johtaja 

Kuva 26: Johtoryhmän ja työryhmän kokoon-
pano kantatien 67 yleissuunnittelussa 
(Nikkola-Rintalanmäki) /17/ 

tai esimerkiksi kaavallisten kysymysten hoitami-
seksi. Tämä yhteistyö tukeutuu niihin yhteyk-
sun joita nytkin jatkuvasti on. Yhteydenpidossa 
käsiteltävien asioiden kenttää tarvitsee vain 
laajentaa käsittämään myös ympäristöasioita. 

Vuoden 1992 aikana käynnistyy yleisten teiden 
liikenneympäristön ongelmia kartoittava selvitys. 
Tähän selvitykseen tarvittavia tietoja hankitta-
essa, sekä käytettäessä selvitystä myöhemmin 
toimenpiteiden ohjelmointiin, yhteydenpidon 
laajentamiskeinoja voidaan selvittää tarkemmin. 
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YMPÄRISTÖRYHMÄ 

Kuva 27: Asiantuntijatyöryhmät Kehän 
jatkamisen tarveselvityksessä 

Asiantuntemus 

Ympäristöyhteistyöryhmien toiminta keskittyy 
ympäristöarvioinnin rajaukseen ja ohjaukseen; 
ryhmät eivät itse tee arvioita. Hankkeen ympä-
ristöselvitysten organisoinnin lähtökohtana on 
siksi, että suunnittelevassa työryhmässä ja 
mandollisessa hankeryhmässä on jatkuvasti mu-
kana ympäristökysymysten asiantuntemus. 

Ympäristökysymysten ala on laaja, eikä työ-
ryhmä tai suunnittelija voi hallita koko alaa. 
Tärkeintä on, että hallitaan perustiedot ja 
osataan käyttää niitä suunnittelun tarpeisiin. 

Silloin tarvitaan myös ulkopuolisia asiantun-
tijoita. Tällaisten asiantuntijoiden tarve selvite-
tään työn ohjelmoinnissa ja heidän tulee voida 
osallistua työvaiheiden ajoituksen määrittelyyn. 

5.2 Tiedottaniinen /21/ 

Jotta eri osapuolet voisivat ottaa kantaa vai-
miiseen suunnitelmaan, tai selvittää miten se 
vaikuttaa heihin, on esittämismuotoon paneudut-
tava huolella. Tarvitaan päättäjätietoa, asukas- 
tietoa ja asiantuntijatietoa. Raportointiin on 
varattava tarpeeksi aikaa. 

Selkeät vaikutustiedot 

Ympäristön muuttumisen eri kehityskulkujen 
monimuotoisten yhteisvaikutusten selvittäminen 
edellyttää tulosten selkeää esittämistä. Kunkin 
ympäristövaikutuksen osalta selvitetään 

* vaikutuksen lähde 
* vaikutuksen kohde 
* vaikutuksen laatu 
* vaikutuksen merkitys. 

Myös ympäristövaikutuksiin liittyviä riskejä ja 
epävarmuustekijöitä pyritään selvittämään. 

Selvitysten käyttäjän tulee saada tieto siitä, 
miten tavoitteet on asetettu ja miten ne ovat 
ohjanneet suunnittelua, miten vaikutuksia on 
tarkasteltu ja miten arvioinnit ja arvostelmat on 
muodostettu. Ratkaisut on kirjattava myös 
silloin, kun asiaa on käsitelty tieteknisenä 
kysymyksenä. Näillä on yleensä laajat vaikutuk-
set hankkeen ympäristösovitukseen. 

Selkeät toimenpideohjelmat 

Kun hankkeen ympäristövaikutukset on todettu, 
on myös selvitettävä miten mandollisia haittoja 
torjutaan tai lievennetään. Haittojen torjunta voi 
edellyttää monien eri tahojen yhteistyötä. 

Yhteistyön tarpeen selvittämiseksi ja tarvittavien 
päätösten aikaan saamiseksi toimenpiteet on kir-
jattava selkeinä ohjelmina, joiden toteutusta 
myös eri osapuolten on mandollista seurata. 

Arviointiseloste 

Ympäristövaikutusten arvioinnista laadittavan 
arviointiselosteen sisältö noudattaa yhtenäistä 
kaavaa /3/: 

1. Hanke ja sen tavoitteet 
2. Vaihtoehdot 
3. Vaikutusalueen ympäristöolot 
4. Hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristö- 

vaikutukset ja niiden merkityksen arviointi 
5. Keinot mandollisten ympäristöhaittojen 

torjumiseksi 
6. Käytetyt menetelmät ja oletukset sekä 

ympäristöä koskevien lähtötietojen luonne 
7. Epävarmuustekijät ja tiedon puutteet 
8. Seurantaohjelma 
Selosteeseen liittyy myös yleistajuinen yhteen-
veto. 
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Vaikka ympäristöselvitysten aineistosta on usein 
tarpeen koota erillinen kansio, arviointiselostetta 
ei pitäisi esittää muusta suunnittelusta erillään. 
Selosteen eri osat voidaan sisällyttää suunnitel-
maraporttiin: osat 1 ja 2 sekä yhteenveto ovat 
"teknisille" ja ympäristöselvityksille yhteiset ja 
osia 3-7 vastaavat samankaltaiset selvitykset 
kustakin eri vaihtoehdosta, nollavaihtoehdot 
mukaan lukien. 

Ympiristötietojen esitUlminen 

Ympäristötiedot tulostetaan kartoille aina kun 
se on mandollista. Mittakaavana käytetään 
varsinaisen suunnitelman mittakaavaa. Ongelma- 
kohtia voi esittää tarkemminkin. Laadulliset 
tekijät, riskit, epävarmuustekijät jne. sekä johto-
pästökset kartoilla esitetyistä tiedoista kuva-
taan sanallisesti. Taulukoita ja kaavioita voi 
käyttää yhteenvetoihin, mutta niitäkin on 
selostettava. 

Kutakin ympäristömuuttujaa kuvataan sitä 
mandollisimman hyvin ilmentävien kriteerien 
kautta. Moniselkoisia pistetaulukoita tai muita 
havainnoliisuutta hei kentäviä kuvaustapoja 
väitetään. 

Karttaesitykset laaditaan selkeiksi ja havainnol- 
lisiksi. Yhteismitattomia asioita ei tule yhdistellä 
eikä samaan karttaan koota liian paljon tietoja. 

Tarkkuus valitaan vastaamaan suunnittelun ja 
tiedon tasoa. Karttoihin sijoitetaan merkintä- 
selitykset. Silloin kun tietoja kuvataan eri 
asteita osoittavin rasterein, symbolein tai värein, 
huolehditaan siitä ettei informaatiota vääristetä 
tai tarpeettomasti yksinkertaisteta. 

Tulostuksen painottuminen määräytyy suunnit-
telualueen ja hankkeen luonteen mukaan. 
Rakennetussa ympäristossakorostuvat liiken-
teen haitat, kaupunkikuva ja maankäyttövai-
kutukset. Maaseutuympäristössä korostuvat taas 
suojelua, maa- ja metsätaloutta, virkistystä sekä 
luontosuhteita koskevat selvitykset. 

Tulostukseen otetaan kaikki selvitykset. Jos on 
selvitys, joka osoittaa ettei jotain kohdetta tai 
alaa ole tarpeen tarkastella, sekin kirjataan. 
Myös muu materiaali kuin se, jota kulloinkin 
tulostetaan, on jossain muodossa saatavilla ja 
luetteloituna, kuten työmuistiot, pöytäkirjat, 
esitetyt kannanotot jne. 

o ja 0+ vaihtoehtojen tulostuksen tason tulisi 
olla sama kuin muiden vaihtoehtojen. Eri 
vaihtoehtojen laatimisen perusteet esitetään, 
kuten ne kohdat, joissa vaihtoehtoja laadittaessa 
on tehty valintoja eri mandollisten ratkaisujen 
välillä. 
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Kuva 28: Kartta-aineiston havainnollistaminen 
'34' 

Yleisötilaisuuteen sopiva karttaesitys ei aina sovi 
raporttiin. Piirtoheitinkalvot, diat, videot ja 
mallit voivat parantaa yleisön tiedonsaantia. 
Käsivaraisesti piirretty, väritetty kartta näkyy 
usein hyvin. 

Ympäristökysymysten moniselkoisuus vaikeuttaa 
niiden esittämistä yleisölle. Niiden saattaminen 
käsiteltäviksi pelkän raportin tai tiedotus- ja 
keskustelutilaisuuden kautta harvoin onnistuu. 
Tässäkin painottuu jatkuva tiedotus ja yhteistoi-
minta. Sen lisäksi, että se tuo ympäristöä kos-
kevia tietoja suunnittelun käyttöön, sillä valmis-
tellaan asioiden käsittelyä, mikäli hankkeesta 
tietoiset ihmiset ovat ennakkoon voineet pohtia 
ja itselleen selvittäa mitä eri näkökohdat pitävät 
sisällään. 
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6 SEURANTA 
/22/ 

Suunnittelussa arvioidaan myös ympäristövaiku-
tusten seurannan tarve. Seuranta voi koskea 
niin rakennustyön aikaisia vaikutuksia kuin 
niitä vaikutuksia, jotka ilmenevät tien käytön 
aikana. Mikäli hanke aiheuttaa vaikeasti ennus-
tettavia vaikutuksia, voidaan tarvita seurantaa 
melko pitkällä aikavälillä. 

Seurannan tavoitteita ovat: 
- 	tuottaa tietoa hankkeen todellisista vaiku- 

tuksista 
- 	selvittää mitkä muutokset ovat tienpidon 

seurauksia, mitkä muiden kehitysprosessien 
tulosta 

- 	selvittää miten suunnittelussa käytetyt 
ennuste- ja arviointirnenetelmät vastaavat 
todellisuutta 

- 	selvittää miten haittojen vähentämistoimet 
ovat onnistuneet 

- 	käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy 
ennakoimattomia, merkittäviä haittoja. 

Seuranta jatkaa ympäristövaikutusten arviointi- 
menettelyä hankkeen toteutuessa. Seurannan 
ohjelmointi tehdään arviointimenettelyn osana, 
alustavasti jo hankkeen suunnittelutavoitteita 
määriteltäessä. Seurannan suorittamisessa 
voidaan jatkaa suunnittelussa harjoitettua 
yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa. 

Seurantaohjelman perustana on ympäristön 
nykytilasta kootut tiedot. Ohjelma laaditaan eri 
tahojen välisenä yhteistyönä, jolloin myös sovi-
taan tehtäväjaosta. Paavastuu seurannasta on 
hankkeen toteuttajalla. 

Seurannan kohteista painottuvat erityisesti ne 
ympäristön tekijät, joiden osalta on suunnittelun 
aikana ilmennyt tiedonpuutetta. 

Ympäristövaikutusten seu rannan osa-alueita 
voivat luonnonolojen osalta olla: 
- 	ilman laadun seuranta (haitta-ainepitoisuu- 

det) 
- 	vesien tilan seuranta (rehevöityminen, suo- 

laantuminen tai muu saastuminen, vesistö-
jen virtaamamuutokset) 

- 	maaperän tilan seuranta (lähinnä saastu- 
misriskit) 

- 	kasvillisuuden muutosten, haitta-aineiden 
kertymisen, istutusten seuranta 

- 	eläimistön muutosten seuranta. 

Yhdyskuntien osalta hankkeen vaikutukset ovat 
hyvin monimuotoisia ja välittyvät usein muiden 
toimintojen kehityksen kautta. Yleistä luetteloa 
ei siten voi laatia. Esimerkkejä seurannan 
kohteista ovat: 
- 	hankkeen vaikutukset liikenteen määriin 

tieverkon eri osilla 

YHTEIST,'Ö— TIEPIIRI MUUT 
RYHMÄ 

- - - 
... 	

SEURANTA— 

OHJELMA 

T'ÖNJAOSTA SEURANTA 

SOPIMINEN Melu, pööstöt Kunta: 	Yhdyskunnat 

Kasvillisuus Maonköyttö 

ElÖimistÖ Vy—piiri: Ilma. vesi 

RAPORTOINTI 

1 ___ 

ARVIOINTI, KEHUTÄMIS—/TORJUNTATOIMEr 

TOIMENPITEET (Tiepiiri, kunta) 

SEURANNAN 

JATKAMINEN 

Kuva 29: Mandollinen työnjako hankkeen vaiku-
tusten seurannassa 

- 	miten toimivat kevyen liikenteen järjestelyt 
- miten muuttuvat melun ja pakokaasupääs-

töjen aiheuttamat häiriöt 
- 	esiintyykö maankäytön kehityksessä epä- 

edullisia seurannaisvaikutuksia 
- 	miten hanke vaikuttaa elinkeinoihin, pal- 

veluihin ja asukkaisiin. 

Niin yhdyskuntien kehityksen kuin yleensä 
ympäristön olojen seurantaa tehdään kuntien ja 
ympäristöviranomaisten toimesta mm. vesilain, 
meluntorjuntalain, ilmansuojelulain ja rakennus- 
lain nojalla. Tiehankkeen vaikutusten seuranta- 
järjestelmää muodostettaessa on siksi, etenkin 
välillisten vaikutusten osalta, syytä pyrkiä 
läheiseen kytkentään olemassa olevien seuranta- 
järjestelmien kanssa. Ei ole tarkoituksenmukais-
ta, että esim. ilman laatua ja haitta-ainepitoi-
suuksia seurataan saman kunnan alueella 
kandella eri järjestelmällä. 

Toisaalta tieviranomaisella on vastuu tiestön 
vaikutuksista ja niiden seurannasta sekä usein 
hyvät edellytykset melutilanteen tai tienvarsien 
pohjavesialueiden tarkkailuun. Yhteistoiminta 
ja sopiva työnjako ovat siten avainasemassa 
myös ympäristövaikutusten seurantaa kehitettä-
essä. 
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7 TÄRKEÄT LAIT JA SÄÄDÖKSET 
Lait ja asetukset 

L ja A yleisistä teistä (243/54, 482/57) 
L ja A yksityisistä teistä (358/62, 690/62) 
Ajoneuvoasetus (233/82) 
Rakennuslaki ja -asetus (370/58, 266/59) 
Rakennussuojelulaki (60/85) 
A valtion omistamien rakennusten suojelusta 
(480/85) 
Muinaismuistolaki (295/63) 
Terveydenhoitolaki ja -asetus (469/65, 55/67) 
Vesilaki (264/61) 
L ja A maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen 
torjumisesta (378,74, 977/74) 
Koskiensuojelulaki (35/87) 
Ilmansuojelulaki ja -asetus (67/82, 716/82) 
Meluntorjuntalaki (382/87) 
Jätehuoltolaki ja -asetus (673/78, 307/79) 
Luonnonsuojelulaki (71/23) 
A eräiden kasvien rauhoittamisesta (402/83) 
A eräiden harvinaisten eläinten rauhoittamisesta 
(440/83) 
A eräiden lintulajien rauhoittamisesta (405/83) 
A matelijoiden ja sammakkoeläinten rauhoittami-
sesta (404/83) 
L suojametsistä (196/22) 
Yksityismetsälaki (412/67) 
Erämaalaki (62/9 1) 
Eri alueita koskevat suojelulait ja -asetukset 
(mm. 131-138/91) 
Maa-aineslaki ja -asetus (555/81, 91/82) 
Hallintomenettelylaki (598/82) 

Valtioneuvoston päätökset 

VNp kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämis-
ohjelmasta (24.2.1978) 
VNp soidensuojelun perusohjelmasta ja sen 
täydentämisestä (19.4.1979, 26.3.1981) 
VNp valtakunnallisesta lintuvesiensuojeluohjel-
masta (3.6.1982) 
VNp ilman laatua koskevista ohjeista (537/84) 
VNp valtakunnallisesta harjujensuojeluohjelmasta 
(3.5.1984) 
VNp vesien suojelun tavoiteohjelmasta (6.10.88) 
VNp valtakunnallisesta lehtojensuojeluohjelmasta 
(13.4.1989) 
VNp erityisesti suojeltavista lajeista (520/89) 
VNp valtakunnallisesta rantqjensuojeluohjelmasta 
(20.12.90) 

Ohjeet ja suositukset 

Project Aqua-vesien luettelo (Project Aqua. A 
sour book of inland waters proposed for conser-
vation; International Biological programme, IBP 
Handbook 21, London 1971 /Vesi- ja ympäristö-
hallitus) 
Lääkintöhallituksen ohjearvot korkeimmasta sal-
litusta melutasosta; Lääkintöhallitus, yleiskirje 
1676/79 
Tieliikennemelun laskentainalli; Sisäasiainminis-
teriö, ympäristönsuojeluosasto, julkaisu A 
10/198 1 (uusitaan 1991) 
Elinkeinohallituksen tienvarsiviljelyä ym. kos-
keva suositus; Elinkeinohallitus, 17.6.1981 
Autoliikenne taajamien suunnittelussa ja erias-
teisessa kaavoituksessa; Ympäristöministeriö, 
kaavoitus- ja rakennusosasto, tiedotus 6/1982 
Tiealueiden jätehuoltoselvitys; Ympäristöministe-
riö, ympäristönsuojeluosasto, julkaisu D 36/1987 
Meluntorjunta, ohjekirjanen meluntorjuntalaista 
ja -asetuksesta; Ympäristöministeriö, ympäristön-
suojeluosasto, sarja B 13/1989 
Ympäristöministeriön ohjeet ilman laadun 
seurannasta; Ympäristöministeriö, ympäristönsuo-
jeluosasto, sarja B 15/1989 
Ympäristön ja kehityksen Suomen toimikunnan 
mietintö (KM 1989:9) 
Kestävä kehitys ja Suomi, Valtioneuvoston 
selonteko eduskunnalle kestävään kehitykseen 
tähtäävistä toimista; Valtion painatuskeskus 
1990 
Euroopan talousneuvoston (ECE) yleissopimus 
hankkeiden yli maiden rajojen ulottuvien ympä-
ristövaikutusten arvioinnista, 1991 

Ehdotukset 

Erityistä suojelua vaativat vedet (KM 1977:49) 
Maisemansuojelun kehittämistoimikunnan m ie-
tintö (KM 1980: 44) 
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistori-
alliset ympäristöt; Sisäasiainministeriö, kaavoi-
tus- ja rakennusosasto, tiedotuksia 1/1980 
Ympäristövaikutusten arviointi (KM 1982:46) 
Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoim i - 
kunnan mietintö (KM 1985:43) 
Ehdotus valtioneuvoston päätökseksi melutasoa 
koskevaksi yleiseksi ohjeeksi; Ympäristöministe- 
riö, ympäristönsuojeluosasto, luonnos 15.1.1990 

Laadittavana 

Parlamentaarisen liikennekomitean mietintö 
Ehdotukset suojeluohjelmista: 
- 	kallioalueet 
- 	vanhat metsät 
- 	erityisesti suojeltavat vedet 
- 	luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti 

arvokkaiden pienvesien inventointi 
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