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TIIVISTELMÄ 

Esitutkimuksessa "Teistä aiheutuvien ekologisten muutosten arviointi teiden esisuunnit-
telussa" on selvitetty edellytyksiä teistä mandollisesti aiheutuvien ekologisten muutos-
ten huomioonottamiseksi teiden esisuunnittelussa, erityisesti pääsuuntaselvitysvai-
heessa. 

Selvitys on tehty kirjallisuustutkimuksena. Selvityksessä on kuvattu ekologisten 
muutosten luonnetta yleensä sekä Suomelle tyypillisiä elinympäristötyyppejä, havain-
nollistettu teistä aiheutuvan kuormituksen ja mandollisten muutosten luonnetta, 
kuvattu muutosten merkittävyyden arviointitapoja sekä hahmotettu lähestymistapa, 
jota voitaisiin soveltaa ekologisten muutosten karkeaan arviointiin pääsuuntaselvitys - 
vaiheessa. 

Selvitystyön perusteella on laadittu kaksi jatkotoimenpide-ehdotusta. Työn perusteella 
ehdotetaan, että ekologisten muutosten karkeaa arviointia, "ekologisten riskien 
arviointia", kehitettäisiin eteenpäin. Lisäksi ehdotetaan, että keskeisimmät elinympäris-
tötyypit luokiteltaisiin tiensuunnittelun tarpeista lähtien niiden ekologisen sietokyvyn 
perusteella 

SAMMANFATTNING 

Utredningen "Bedömning i förpianeringen av de ekologiska förändringar som orsakas 
av vägar" är en förstudie över hur man i förplaneringen av vägar, särskilt lokaliserings- 
utredningsskedet, kan beakta de ekologiska förändringar vägarna eventuellt förorsakar. 

Studien har gjorts som en litteraturutredning. 1 studien behandias de ekologiska 
förändringarnas alimänna karaktär samt för Finland typiska livsmiljötyper, illustreras 
karaktären av den belastning vägar medför och de eventuella förändringarna, beskrivs 
sätt att värdera förändringarnas betydelse samt framläggs en metodik som kunde 
utnyttjas för grovuppskattning av de ekologiska förändringarna i lokaliseringsutred-
ningsskedet. 

Pä basen av studien har tvä förslag till vidare ätgärder framförts: att grovupskattningen 
av ekologiska förändringar, "bedömning av ekologiska risker" utvecklas vidare och att 
de viktigaste miljötyperna klassificeras enligt ekologisk kapacitet pä basen av väg-
planeringens behov. 
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ESITUTKIMUKSESSA KÄYTETTY KÄSITTEISTÖ 

BIOLOGINEN MUUTOS 
Biologisesti määriteltävissä oleva muutos. Tässä raportissa: elollisen ympäristön, 
kasvillisuuden tai eläimistön muutos. 

BIOTOOPPI 
Kasvillisuuden perusteella määriteltävissä oleva elinympäristötyyppi. 

EKOLOGIA 
Tieteenala, joka tutkii elollisen ja elottoman ympäristön, erityisesti eliöiden ja 
eliöyhteisöjen vuorovaikutussuh teiden muodostamaa kokonaisuutta ja sen toimintaa (vrt. 
ekosysteemi). 

EKOLOGINEN MUUTOS 
Elollisen tai elottoman ympäristön tilan tai toiminnan muutos, kuten lajien tai niiden 
suhteiden muutos, lajiston kehityksen muutos tai ekosysteemin perustuotannon muutos 
(vrt. ekosysteemi). 

EKOSYSTEEMI 

Toisiinsa vuorovaikutussuhteessa olevien eliöiden ja niiden elinympäristön muodostama 
kokonaisuus. 

ELINYMPÄRISTÖ 
Eliöihin jollakin tavoin vaikuttavien tekijöiden muodostama kokonaisuus. 

ELIÖYHTEISÖ 
Kasvi- ja eläinlajien muodostama yhteisö. 

FYSIKAALIS-KEMIALLINEN MUUTOS 
Fysikaalisesti tai kemiallisesti määriteltävis 	 • 
ympäristön, maaperän, pohja- tai pintaveden, ilman tai melun muutos. 

HERKKYYS 
Alttius muuttua helposti ulkoisten tekijöiden, kuten kuormituksen, vaikutuksesta. 

KUORMITUS 
Määriteltävissä oleva ympäristön tilaan tai toimintaan vaikuttava tekijä, kuten melu, 
erilaiset päästöt ja maankaivu tai -kuivatus. 



LAJI 
Määriteltävissä oleva eliötyyppi. Lajin määrittely voi perustua rakenteellisiin piirteisiin, 

keskinäiseen lisääntymiskykyyn tai ekologisiin eroihin. 

LUONNONYMPÄRISTÖ 
Ympäristö, jonka olemassaolo perustuu pääosin luonnonjärjestelmiin eikä ihmis-
toimintaan. Luonnonympäristöjä ovat mm. metsät, suot ja vesistöt. 

MERKITTÄVYYS 
Ominaisuus, jonka määrittely on usein arvosidonnaista. Ekologisen muutoksen 
merkittävyyttä voidaan kuvata esimerkiksi painottamalla katovien lajien määrä 
kyseisten lajien arvolla tai suhteuttamalla muutoksen suuruus luonnonsuojelullisiin 
tavoitteisiin. 

POPULAATIO 
Saman lajin yksilöiden muodostama joukko, joka esiintyy tietyllä alueella tiettynä 

aikana. 

RISKI 
Tapahtuman todennäköisyyden ja siitä aiheutuvan haitan tulo. Arkikielessä usein myös 
(haitallisen) tapahtuman todennäköisyys tai sen suuruus. 

SIETOKYKY 
Kyky sopeutua kuormitukseen tai palautua siitä. 

SUKKESSIO 
Eliöyhteisössä pitkän ajan kuluessa tapahtuva rakenteellinen muutos. Sukkession 

loppuvaiheessa saavutetaan ns. kliimaksyhdyskunta. 

SUURUUS 
Ominaisuus, joka voidaan määrittää jollakin mitta-asteikolla. Ekologisen muutoksen 
suuruutta voidaan kuvata esimerkiksi taantuvien tai katoavien lajien määrällä. 



1. 
JOHDANTO 

Tiensuunnittelumenettelyn kehittäminen luo edellytyksiä teiden rakentamisesta ja 
käytöstä aiheutuvien ekologisten muutosten ennakoinnille. Muutosten ennakointi jo 
pääsuuntaselvitysvaiheessa tekisi mah-dolliseksi merkittävimpien haitallisten muutosten 
välttämisen tai lieventämisen väyläkäytävien rajauksen kautta. Lisäksi voitaisiin ajoissa 
määrittää tarkempia selvityksiä vaativat kohteet yleissuunnittelua varten. 

Tässä esitutkimuksessa ei ole tarkasteltu sitä, millä tavoin olemassaolevat luonnon-
suojelu- ja vastaavat alueet voidaan ottaa huomioon tiesuunnittelussa. Tarkastelu pai-
nottuu sen sijaan siihen, miten näiden alueiden ulkopuolella olevat runsaslukuiset 
ekologisesti merkittävät kohteet voitaisiin tunnistaa ja ottaa huomioon suunnittelussa ja 
päätöksenteossa. 

Esitutkimuksessa on käytetty tiehallituksen kehittämiskeskuksesta käyttöön saatua 
aineistoa. Osa aineistosta on hankittu Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustie-
teellisen tiedekunnan kirjaston suorittaman kirjallisuushaun perusteella. 

Aineiston perusteella on laadittu katsaukset, joiden tavoitteena on 
- 	kuvata ekologisten muutosten luonnetta yleensä 
- 	havainnollistaa teihin kytkeytyvien muutosten luonnetta ja laajuutta 
- 	kuvata muutosten merkittävyyden arvioinnin taustoja ja tapoja 
- 	hahmottaa Saksan liittotasavallassa kehitetty lähestymistapa, jota on kokei- 

lunomaisesti sovellettu ekologisten muutosten ennakointiin teiden esisuunnit-
teluvaiheessa. 

Katsauksien perusteella on laadittu ehdotus jatkotoimenpiteiksi ekologisten muutosten 
huomioonottamiseksi teiden esisuunnittelussa, erityisesti pääsuuntaselvityksissä. 



2. 
EKO1OG1SET MUUTOKSET 

2.1 
Ekologiset muutokset ja ympäristön kuormittuminen 

Luonnonympä ristössä tapahtuu jatkuvasti ekologisia muutoksia. Ekologisilla muu-
toksilla on tässä yhteydessä tarkoitettu luonnonjärjestelmien, erityisesti ekosysteemien. 
tilan tai toiminnan muutoksia. 

Luonnonympäristöön kohdistuu luonnon omasta sekä ihmisen toiminnasta aiheutuaa 
kuormitusta. Kuormituksella on tässä yhteydessä tarkoitettu määriteltävissä olevia, 
ympäristöön tilaan tai toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Kuormitukseksi on ymmärretty 
mm. melu, maa-alueilta huuhtoutuvat ravinteet, erilaiset päästöt ilmaan, maankaivu 
-kuivatus, liikk 	 .' :''- 	 -.. 	 . 

rudUKSita ua tapantuu ei ittain hitaasti, kuten vuoristojea 
rapautuminen, osa nopeammin, kuten lampien soistuminen tai jokisuistojen laa-
jeneminen. Luonnossa tapahtuu myös äkillisiä voimakkaita muutoksia, joiden seurauk-
sena tietyn alueen ekologia voi muuttua perusteellisesti: esimerkkeinä metsäpalot, tulvat 
ja tulivuorenpurkaukset. 

Ekologian kannalta luonnontilaisen ympäristön määrittely on hankalaa. Luonnollis 
voitaisiin pitää muutoksia, joiden seurauksena ympäristön tila muuttuu ennakoitavissa 
olevalla luonnonmukaisella tavalla: esimerkkinä lampien soistuminen. Häiriönä voitaisiin 
tällöin pitää sitä, että 

L- - 	\\-- 	1 

Ekosysteemien niuuttunusta ja muutoksiin vaikuttaia tekijöitä voidaan tarkastella 
useista näkökulmista. Perinteisesti ekosysteemien toimintaa on tarkasteltu joko 
eliöyhteisöiden vuorovaikutuksina (population- community approach) tai energian ja 
ravinteiden kiertokulkuna (process-functional approach) (O'Neill & al, 1986). Eliöyh-
teisöjen vuorovaikutusten tarkastelu, jossa korostuu mm. eri lajien asema ravintoket-
juissa. lienee yleisimmin käytetty lähestvmistapa. 
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Muutosten laajuus ja ajoittuminen vaihtelevat suuresti. Luonnonympäristö voidaan 
nähdä palapelinä, jossa on laajuudeltaan ja luonteeltaan hyvin erilaisia osia. Eri osien 
välillä on erilaisia vuorovaikutussuhteita. Eri osissa tapahtuvien muutosten seurauksena 
ympäristön osat ja niiden muodostama kokonaisuus siirtyvät tilasta toiseen (vrt. Haila, 
1988; White & Pickett, 1985; Waiker & Norton, 1982) 

Ihmisen toiminta aiheuttaa osin hitaita ja osin nopeita muutoksia luonnossa. Mer-
kittäviä muutosten aiheuttajia ovat teollisuus, maa- ja metsätalous, asuminen ja lii-
kenne. Tässä esitutkimuksessa on tarkasteltu ainoastaan teistä mandollisesti aiheutuvia 
ekologisia muutoksia. 

Ympäristön kuormittuminen ja ekologiset muutokset 

Ympäristön kuormittuminen muuttaa tekijöitä, jotka vaikuttavat luonnonympäristön 
ekologiseen tilaan tai toimintoihin (vrt. Walker & Norton, 1982; O'Neill & al, 1986). 
Ekosysteemien kannalta ovat keskeisiä muutokset, jotka vaikuttavat 
- 	ravinnon saatavuuteen ja laatuun 
- 	kasvu- ja elinolosuhteisiin: ilman lämpötila ja valon määrä, maaperän kosteus, 

maaperän ravinne- ja haitta-ainepitoisuudet, veden pH tai happipitoisuus, 
melun voimakkuus 

- 	keskeisessä asemassa oleviin eliöihin. 

Muutosten seuraukset voivat ilmetä esimerkiksi 
- 	lajien tai yksilöiden määrän tai suhteiden muuttumisena: yleiset lajit harvinais- 

tuvat tai tuhoutuvat, harvinaiset lajit yleistyvät 
- 	lajiston kehityksen muuttumisena: tavanomaista sukkessiota ei tapandu tai se 

tapahtuu tavallista hitaammin tai nopeammin 
- 	ekosysteemin perustuotannon muuttumisena: kasvu nopeutuu tai hidastuu. 

2.2 
Ympäristön sietokyky 

Ekologinen sietokyky ja herkkyys 

Käytännön ympäristönsuojelun kannalta olisi tarpeellista pystyä ennakoimaan tilanteet, 
joissa kuormitus kasvaa niin suureksi, että siitä aiheutuu merkittäviä haitallisia 
ekologisia muutoksia. Ennakoinnin kannalta on pulmallista se, että erityyppisissä ympä-
ristöissä tietyn tapahtuman aiheuttamat muutokset poikkeavat toisistaan oleellisesti. Il-
miön voidaan katsoa kuvaavan sitä, että erityyppisten ympäristöjen sietokyky tai 
herkkyys vaihtelevat (vrt. Walker & Norton, 1982; Pickett & White, 1985). 
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Ekologisella sietokyvyllä on tässä yhteydessä tarkoitettu ekosysteemin kykyä sopeutua 
ja palautua siihen kohdistuvasta kuormituksesta. Sietokyvyn ylittyessä ekosysteemi ei 
pysty sopeutumaan kuormitukseen eikä palautumaan vaan muuttuu pysyvällä tavalla. 
Tällöin muodostuu uusi ekosysteemi. 

Ekologinen herkkyys voidaan ymmärtää ekologisen sietokyvyn käänteisarvoksi. Jos 
ympäristön sietokyky on suuri, on sen herkkvvs kuormitukselle iCfli. \ataa asti 

herkän ympäristön sietokyky on pieni. 

Tietyn ympäristön sietokyky tai herkkyys vaihtelevat eri kuormitustekijöiden suh-
teen; esimerkiksi katlioalueiden kasvillisuuden sietokyky on lämpötilojen ja koste: 
den vaihtelujen suhteen suuri, mutta kasvillisuuden kulutuksen suhteen pieni 

Ekologisen sietokyvyn ylittymistä on havainnollistettu kaaviossa 1. Voimakas kuormitus, 
joka ei yhtä sietokykyä, vaikuttaa voimakkaasti lajiston tilaan, mutta tilanne palautuu 
tietyn ajan kuluessa. Lajiston koostumus ja määrä ei kuitenkaan välttämättä vastaa 
alkuperäistä. Sietokyvyn ylittyessä ainoastaan osa lajistosta palautuu, ja ympäristö jää 
pysyvästi aiemmasta poikkeavaan tilaan. 

Ekologisen sietokyvyn määrittely on hankalaa, koska tietyn kuormituksen vaikutus 
riippuu kunkin ekosysteemin kokonaistilasta. 

/ 	\ 	KUORMITUS EI VUTTÄNYT 
YMPÄRISTÖN SIETOKYKYÄ / 

VOIMAKAS KUORMITUS 	
/ 

/ 	KUORMITUS YLITANYT 

\ 	YMPÄRISTÖN SIETOKYVYN 

AIKA 

Kaavio 1. 	Ympäristön tilan muuttuminen ekologisen sietokyvyn ylittyessä. 
(O'Neill & ah, 1986, mukaeltu'). 

1 Kuvassa on alunperin havainnollistettu järjestelmän mukautumista voimakkaaseen 
häiriöön. 



Eliöiden sopeutuminen 

Eliöt pystyvät sopeutumaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Eliöiden sieto- 
kyvyssä on kuitenkin suuria vaihteluita. Osa lajeista tulee toimeen hyvin erityyppissä 
olosuhteissa. Joillakin toimeentulemisen kannalta mandollinen alue on hyvin suppea. 
Lajityypillisen sietokyvyn lisäksi selviytyminen olosuhteiden muuttuessa riippuu yk-
sittäisten eliöiden yksilöllisestä sopeutumiskyvystä. Lajien sietokyky muuttuu evoluu-
tion mukana. Yksilölliseen sopeutumiskykyyn evoluutio ei sen sijaan vaikuttane (vrt. 
Laine & Jokinen, 1984). 

Eliölajien sopeutumista muuttuneisiin olosuhteisiin kuvaavat mm. kaupungeissa 
tehdyt tutkimukset. Pääkaupunkiseudun eniten liikennöityjen väylien läheisyydessä 
on havaittu esiintyvän aiemmin ainoastaan aarniometsissä viihtyviksi luokiteltuja lajeja. 
Metsissä, joita on muutettu tai joita käytetään runsaasti virkistyskäyttöön, kuor-
mituksen vaikutus ilmenee selvästi. Ne ovat lajistoltaan köyhempiä kuin vastaavan- 
tyyppiset luonnonmukaiset metsät (Haila, 1988). 

Eliöyhteisöjen ja ekosysteemien sopeutuminen 

Eliöyhteisöt ja ekosysteemit pystyvät myös sopeutumaan ympäristön muutoksiin. 
Eliöyhteisöiden ja ekosysteemien sietokyky perustuu eliöiden ja elottoman luonnon 
vuorovaikutussuhteisiin. Vastaavasti myös ekosysteemien häiriintymisen voidaan katsoa 
kytkeytyvän näiden vuorovaikutussuhteiden muutoksiin (vrt. Pickett & White, 1985; 
O'Neill & al, 1986). 

Muutoksista suuri osa kytkeytyy toisiinsa, mikä vaikeuttaa niiden ennakointia yksittäi-
sissä tilanteissa. Keskeisiä tekijöitä ovat tällöin mm. (vrt. O'Neill & al, 1986) 
- 	ravinteiden ja energian saannin rakenne (system structure) 
- 	käytettävissä olevat varannot (resource base) 
- 	historialliset tekijät (life history) 
- 	kilpailu elintilasta (competitive abilities) 
- 	ympäristötekijät (landscape characteristics) 

Esimerkkinä eliöiden ja elottoman luonnon vuorovaikutuksesta sopeuduttaessa 
voimakkaaseen kuormitukseen voidaan pitää pensaspaloa hiekkaranta-alueella. Vanha 
hiekkaranta-alue, jossa ravinteet ovat kuluneet ja osin huuhtoutuneet kasvillisuuden 
ulottumattomiin, ei toivu pensaspalosta. Vastaava ranta-alue, jonka maaperässä on vie-
lä runsaasti ravinteita, toipuu palosta ja saa tuhkasta lisäravinteita (White & Pickett, 
1985). 



3. 
TIEN RAKENTAMINEN, YLLÄPITO JA KÄYTTÖ EKOLOGISTEN 
MUUTOSTEN KANNALTA 
3.1 
Tiet ja ekologiset muutokset: tarkastelumalli 

Teiden vaikutukset luonnonympäristöön riippuvat toisaalta tiestön aiheuttamasta 
kuormituksesta, toisaalta tien vaikutusalueella olevan ympäristön tilasta ja luonteesta. 
Seuraavan tarkastelun lähtökohtana on käytetty kaaviossa 2 havainnollistettua mallia, 
joka kytkee toisiinsa erilaiset kuormitustekijät sekä kuormituksesta aiheutuvat luon-
nonympäristön muutokset. 

KUORMITTUVA KUORMITUSTEKIJÄT 
TIEYMPÄRISTÖ 

	
Tiet 	 Muu tieympäristön kuormitus 

Rakentaminen 	 Maanviljely 
Kunnossapito 	 Metsätalous 
Käyttö 	 Virkistyskäyttö 

Asuminen 
Teollisuus 
Energiantuotanto 
Kaukokuormitus 

FYSIKAA LIS-KEMIALLISET 

Maaperä 
Pohjavesi 
Vesistöt 
Ilmasto 

Kasvillisuus 
Eläimistö 
Biotoopit 

EKOLOGISET MUUTOKSET 
Eliöyhteisöt 
Ekosysteemit 

Kaavio 2. 	Ekologisten muutosten kytkeytyminen 
aiheuttamaan ympäristökuormitukseer 

Ekologisten muutosten kytkeytyminen fysikaalis-kemiallisiin ja biologisiin muutoksii 
on ymmärretty mallissa vuorovaikutussuhteiksi. Esimerkkinä voidaan pitää pohjavedef 
pinnan laskun vaikutusta lehtomaisessa metsikössä. Mikäli pohjaveden- tai orsiveden 
pinta laskee kasvien juuriston ulottumattomiin, kasvillisuus muuttuu. Kasvillisuudel 
muutos vaikuttaa myös muun eliöstön elinolosuhteisiin, jolloin alueen ekosysteem 
muuttuu paikallisesti. Kasvillisuuden muutos voi vaikuttaa p hia\eiien m uodc-tum 
seen. Luia haihdunt:i muuttuu ka\ ituuJn muuttutssa 

Tarhastelun ta oitteena on havainnollistaa 
- 	eri elinympäristötyyppien luonnetta ja herkkyyttä kuormitukselle 
- 	teiden aiheuttaman kuormituksen syitä 
- 	kuormituksen kytkeytymistä mandollisiin ekologisiin muutoksiin. 
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3.2 
Suomalaiset elinympäristötyypit ja niiden erityispiirteet 

Suomelle tyypillisiä, Keski-Euroopasta poikkeavia ekosysteemejä ovat metsät, suot, joet 
ja järvet sekä Itämeri. Suomalaisiin ekosysteemeihin voidaan lukea myös kulttuuri-
maiseman ekosysteemit, kuten pellot ja niityt, puistot ja rakennetut alueet, jotka 
muodostavat merkittävälle osalle suomalaisista tärkeimmän luonnonympäristön. 

Ympäristön kuormittumisen kannalta on pulmallista, että suomalaisten ekosysteemien 
sietokyky on eräiden kuormitustekijöiden suhteen melko heikko. Seuraavassa on tarkas-
teltu Suomessa esiintyvien elinympäristötyyppien eroja. 

Metsät 

Metsien taloudellisen merkityksen vuoksi metsäekosysteemien toimintaa on tutkittu 
paljon. Metsäbiotooppien, erityisesti puuston kehitykseen vaikuttavista kuormitus- 
tekijöistä on viime vuosina keskitytty happaman sateen vaikutuksiin. Suhteellisen äs-
keittäin on alettu selvitellä myös kaasujen, kuten otsonin vaikutusta kasvillisuuteen. 

Suomalaisille metsille on tyypillistä ilmasto-, maaperä- ja pohjavesioloihin kytkeytyen 
havupuuvaltaisuus. Havupuut kärsivät neulasten pysyvyyden vuoksi lehtipuita voimak-
kaammin ilman saasteista. 

Metsät on luokiteltu lähinnä metsätalouden lähtökohdista eri metsätyyppeihin. Elin-
ympäristötyyppeinä metsät voidaan luokitella (vrt. komiteanmietintö, 1985) 
- 	ikimetsiin 
- 	lehtoihin ja lehtimetsiin 
- 	harjumetsiin 
- 	kuloalueisiin 
- 	muihin metsiin 

Kasvualustaa kuvaavien lajistosuhteiden perusteella metsät voidaan luokitella puo-
lestaan 
- 	karuihin kankaisiin 
- 	kuiviin kankaisiin 
- 	kuivahkoihin kankaisiin 
- 	tuoreisiin kankaisiin 
- 	lehtomaisiin kankaisiin 
- 	lehtoihin. 
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Eri metsätyyppien eliölajistossa sekä kuormituksen sietokyvyssä on voitu havaita eroja 
(Laine & Jokinen, 1984; Komiteanmietintö, 1985). Metsäalueiden pirstoutuminen 
vaikuttaa erityisesti harvinaisimpiin metsäekosysteemeihin, kuten ikimetsiin ja 
lehtoihin. 

Suot 

Suomessa esiintyy useita erityyppisiä soita, joiden lajistot poikkeavat toisistaan. Eri 
suotyyppien väliset erot aiheutuvat suurelta osin kosteus- ja ravinne-eroista (Laine & 
Jokinen, 1984). Elinympäristöinä suot voidaan luokitella (vrt. komiteanmietintö, 1985) 
- 	lettoihin 
- 	nevoihin 
- 	rämeisiin 
- 	korpiin 
- 	luhtiin 
- 	tunturisoihin 
- 	muihin yhdistelmäsoihin. 

Myös soiden kuormituksen sietokyvyssä voidaan arvioida olevan eroja. Keskeinen 
tekijä on tällöin mm. se, saako suo vettä ainoastaan sadannan vai myös suolle ulko-
puolelta tulevan valunnan kautta. 

Pintavedet 

Joet ja erityisesti järvet ovat Suomelle tyypillisiä ekosysteemeitä, joiden toimintaa on 
tutkittu runsaasti. Lähteiköt ja niihin kytkeytyvät purot muodostavat paikallisia, 
ympäristöstään poikkeavia ekosysteemeitä. Elinympäristöinä pintavedet voidaan 
luokitella (vrt. komiteanmietintö, 1985) 
- 	karuihin järviin ja lampiin 
- 	reheviin järviin ja lampiin 
- 	virtaaviin vesiin 
- 	lähteikköihin. 

Suomelle tyypillisiä ovat ruskeavetiset ja vähäravinteiset ( dysoligotrofiset ) järvet ja 
lammet, joita on valtaosa Salpausselän pohjoispuolisista järvistä ja lammista. Luon-
taisesti reheviä järviä ja lampia esiintyy Salpausselän eteläpuolisella alueella. 



Suomalaiset järvet ovat matalia, minkä vuoksi niiden vesimäärä on suhteellisen pieni. 
Järville on tyypillistä niukkaravinteisuuden lisäksi heikko puskurointikyky ja mata-
luus. Pitkän talvikauden lisäksi nämä tekijät alentavat järvien ja lampien sietokyky 
happamoitumisen sekä ravinteiden ja haitallisten aineiden suhteen. Ravinteider 
vaikutusten lisäksi on viime vuosina tutkittu mm. järvien muuttumista happaman las-
keiin-i mn kasvmrs m Fritv\mpiten rven etokvvvsI on haviittu huonmmttavia eroja 

c1u 

jokien välillä on tosin valuma-alueen sijainnista, luonteesta ja järvisyydestä johtuvia 
eroja. Virtaavien vesien laatu vaihtelee huomattavasti; vesistöluokituksen mukaan heik-
kola . 

Lähteikkoalueet ja niihin hitiyvat pienet purot ovat elinympäristuinä poikkeukselhsia. 

Talvisin ne ovat roudattomia ja kesäisin viileitä. Lähteikkö- ja puroalueilla esiintyy 
lajeja, jotka ovat sopeutuneet vallitseviin olosuhteisiin; osa lajeista esiintyy ainoastaan 
näissä elinympäristöissä. Lähteikköihin ja puroihin vaikuttavat haitallisesti mm. 
ojitukset ja pohjaveden laskeminen. 

Itämeri 

Itämeri on monissa suhteissa poikkeuksellinen merialue. Ekologian kannalta Itämeren 
erikoisin piirre on veden keskimäärin pieni suolapitoisuus, joka vaihtelee Itämeren eri 
osissa huomattavasti. Lajistoa, joka olisi sopeutunut näihin olosuhteisiin on vähän. 
Lajiston vähäisyys sekä ravintoketjujen lyhyys vähentävät Itämeren ekologista 
sietokykyä. Maankohoamisen seurauksena Itämeren rantavyöhyke muuttuu jatkuvasti. 

Itämeren sietokykyä rajoittaa osaltaan altaan veden vähäinen vaihtuminen Tanskan 
salmien kautta ja altaan mataluus. 



Rannat 

Rannat ovat ekologisesti erikoisia vyöhykkeitä, joille kehittyy oma ekosysteeminsä. 
Elinympäristötyyppeinä rannat voidaan luokitella (vrt. komiteanmietintö, 1985) 
- 	Itämeren rantoihin 
- 	järven-ja joenriin 
- 	tulvarantoihin 

Rantojen bioloopeista on olemassa erillinen, ymn 

Itämeren rannoilla muodostuu maankohoamisen seurauksena uusia ekosysteeme 
kuten ensi kertaa kasvillisuudella peittyvä ranta, sisemmälle jäävä aiempi ranta seki 
meresta erilleenkuroutuvat landet (fladat - kluuvit). Fiadat ja kluuvit ovat tirkei 

vesilintujen, kalojen sekä suurten merialueiden petolintujen kannalta 

Järvien ja jokien matalille rannoille kehittyy usein monimuotoisia kaislikko- ja 
ruovikkoalueita. Jyrkkien, aallokolle tai virtaukselle alttiiden rantojen rantavyöhykkeet 
jäävät kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään suppeammiksi. Tulvarantoja esiintyy 
erityisesti jokien mutta myös järvien alavilla rannoilla. Osa tulvarannoista on luontaises-
ti kehittyneitä, osin niiden alkuperä on vesistöjen säännöstelyssä. Pohjanmeren rannikon 
kaltaisia rantahietikoita on Suomessa suhteellisen vähän. Laajimmat alueet sijaitsevat 
Pohjanlanden rannikolla. 

Ranta-alueiden ekosysteernit ovat herkkiä vesiolosuhteiden muutoksille (kuivatus, 
pengertäminen, patoaminen). Osin ne ovat herkkiä myös kulutukselle sekä häirinnälle. 

Tunturit ja paljakat 

Puuttomilla metsävyöhykkeen tuntureiden laeilla sekä metsävyöhykkeen pohjois-
puolisilla tunturipaljakoilla esiintyy kiintoisia ekosysteemejä. Tunturialueilla esiintyy 
myös paikallisesti ympäristöstään oleellisesti poikkeavia elinympäristöjä, kuten 
kalkkiperäiset pahta-alueet sekä kurut. Tunturialueet ovat herkkiä maastossa liikkumi-
sen aiheuttamalle kulutukselle sekä maanpinnan rikkoutumiselle (eroosio). 



Kalliot 

Kallioalueille muodostuu paikallisesti ympäristöstään poikkeavia elinympäristöjä. 
Kallioiden kasvillisuus vaihtelee voimakkaasti riippuen kallioperän laadusta, topogra-
fiasta, sijainnista ja ilmansuunnista. 

Kalkkiperäisillä kallioalueilla kasvillisuus on usein monipuolista. Kalkkikalliot 
rehevöittävät myös ympäristönsä maaperää rapautuessaan. Emäksisistä kivilajeista 
koostuvilla kallioalueilla lajisto on puolestaan niukkaa mutta erikoista. Kallioalueilla 
olevat rotkot, kurut ja jyrkät kallioseinämät ovat useiden pienilmastollisesti vaativien 
kasvien elinympäristöä. 

Kallioiden louhinta muuttaa kallioelinympäristöjä ratkaisevasti. Kallioalueiden 
ekosysteemit ovat herkkiä myös kulutukselle ja pienilmaston muutoksille, kuten puiden 
hakkuun aiheuttamalle valaistus-, lämpö- ja kosteusolojen muutoksille. 

Kulttuurimaiseman ekosysteemit 

Peltojen ja niittyjen, ketojen ja ahojen, hakamaiden, puistojen sekä rakennettujen 
alueiden ekosysteemien kehittymisen edellytyksenä on ollut ihmistoiminta. Aiempaan 
maatalouskulttuuriin liittyvät elinympäristöt, kuten niityt, ahot ja hakamaat, ja niille 
tyypillinen kasvillisuus ja muu eliöstö ovat katoamassa. Nykyiset viljelyalueet ovat 
lajistoltaan usein varsin yksipuolisia. Teiden suunnittelun kannalta keskeisimpinä voi-
daan pitää maatalouteen perustuvia elinympäristöjä. 
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3.3 
Teistä aiheutuva ympäristökuormitus 

Teiden aiheuttaman kuormituksen luonne, suuruus ja vaikutusalue vaihtelevat suures-
ti. Osin kuormitus vaikuttaa ainoastaan tien välittömään ympäristöön (tiealue, piennar-
alue), osin laajempiin aluekokonaisuuksiin (pohjavesialueet, vesistöt, riistaeläinten 
liikkuma-alueet, ilmasto). 

Luonnonympäristön sietokyvyn vaihdellessa ekologisten muutosten ennakointi edel-
lyttää tietyn ekosysteemin kannalta kriittisten kuormitustekijöiden tunnistamista. 
Seuraavassa on pyritty kuvaamaan, mitä kuormitustekijöitä teihin voidaan liittää ja 
minkälaisia muutoksia kuormitus voi aiheuttaa. 

3.3.1 
Tietoimintojen aiheuttama kuormitus 

Teistä aiheutuvaa ympäristön kuormittumista on seuraavassa tarkasteltu erikseen teiden 
rakentamisen, kunnossapidon ja käytön osalta. Eri vaiheiden osalta on kiinnitetty 
huomiota toimintoihin, jotka voivat aiheuttaa ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. 
Jäsentelyn tavoitteena on hahmottaa sitä, millä tavoin tietty kuormitus aiheutuu. 

Tarkastelun pohjaksi on esitetty yhteenveto eräissä tutkimuksissa ja suunnitelmissa 
huomioon otetuista tai mainituista kuormitustekijöistä (taulukko 1). Tarkastelun tavoit-
teena on hahmottaa minkätyyppisiä kuormitustekijöitä teihin voidaan katsoa liittyvän, 
ja mihin on käytännössä kiinnitetty huomiota. 

Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty kuormitustekijät, joiden kytkennät tienrakenta-
miseen ovat tulkinnanvaraisia. Tällaisia, lähinnä kaavoituksen yhteydessä tarkastelta-
via tekijöitä ovat mm. 
- 	uuden asutuksen ja teollisuuden sijoittuminen teiden vaikutusalueille 
- 	huoltoasemien, majoitusliikkeiden ja muiden tieliikennettä palvelevien kiinteis- 

töjen sijoittuminen teiden varsille. 

Taulukossa 1 esitetty yhteenveto on aineiston suppeudesta johtuen luonteeltaan 
suuntaa-antava. Sen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että 
- 	tiet voivat kuormittaa ympäristöä periaatteessa hyvin monin tavoin 
- 	tienrakentamisen aiheuttamista kuormitustekijöistä on kiinnitetty yleisesti 

huomiota maankaivuun ja täyttöön 
- 	tien kunnossapidon aiheuttamaan kuormitukseen on kiinnitetty varsin vähän 

huomiota 
- 	tien käytöstä aiheutuvista vaikutuksista on kiinnitetty huomiota yleisimmin 

pakokaasupäästöihin ja meluun. 
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Taulukko 1. 
Yhteenveto teihin kytkeytyvistä ympäristöä kuormittavista toiminnoista ja niiden 
huomioonottamisesta. 

Toiminto/ 
Kuormitus 

Huomioonottotapa 

Kuormitus Kuormitus 
arvioitu 	vain 

mainittu 

TIEN RAKENTAMINEN 
Kasvillisuuden poisto x xx 
Maankaivu/täyttö xx xxx 
Tierakenteen kuivatus o x 
Tien päällystys 0 X 
Tiemateriaalien valmistus o x 
Varastointi o x 
Työmaaliikenne o x 

TIEN KUNNOSSAPITO 
Tienvarsien hoito o x 
Tien suolaus x xx 
Tien valaistus 0 X 
Hulevedet o x 

TIEN KÄYTTÖ 
Pakokaasupäästöt xxx xxx 
Tiepöly x x 
Melu x xx 
Tärinä 0 X 
Estevaikutus o x 
Maastossa liikkuminen x x 
Eläinonnettomuudet x xx 
Muut onnettomuudet 0 X 

	

Selite: o 	= ei kiinnitetty huomiota 

	

x 	= kiinnitetty huomiota 

	

xx 	= kiinnitetty yleensä huomiota 

	

xxx 	= kiinnitetty erittäin usein huomiota 

Lähteet: 
Brahms & al., 1985 
Bäck & al., 1990 
Bäckman & al., 1978 
Canter, 1977. 
Göransson & al., 1978. 
Heikkinen, 1989 
Langer & al., 1986 
Liikennetekniikka, 1989. 
Sjödin & al., 1987. 
Skärby, 1982. 
Strömqvist, 1985. 
Suunnittelukeskus, 1989. 
Vickholm & Rajasärkkä, 1986 
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Teiden rakentaminen 

Teiden rakentamisesta aiheutuvat kuormitustekijät ovat usein näkyviä ja siten helpoim-
min tunnistettavia. Kasvillisuuden poisto ja tielinjalla tapahtuva maankaivu ja louhinta 
tai maantäyttö muuttavat ympäristöä näkyvimmin ja pysyvimmin. Tielinjan ulkopuolel-
la vastaavia muutoksia aiheutuu soranotosta, louhinnasta ja läjityksestä. Tienrakenta-
misen ajan näkyvää kuormitusta aiheutuu työmaaliikenteestä, mandollisista kiertoteistä 
sekä ainesten varastoinnista ja varikkotoiminnoista. 

Näkymättömämpää ja usein vaikeammin tunnistettavaa kuormitusta aiheutuu tie- 
rakenteen kuivatuksesta sekä tien päällystämisestä. Kuivatus- ja päällystysratkaisuihin 
voidaan tosin rajoitetusti vaikuttaa vielä tien toteuttamisen jälkeenkin 

Teiden kunnossapito 

Teiden kunnossapidosta aiheutuvia kuormitustekijöitä on tarkasteltu erikseen, koska 
niiden osalta tienpitäjillä on käytettävissään eri vaihtoehtoja. 

Teiden suolauksen aiheuttamaan kuormitukseen on kiinnitetty jälleen huomiota myös 
Suomessa. Suolaus saattaa paikallisesti olla merkittävä kuormitustekijä. 

Teiden valaistus tai tienvarsien hoito on tässä yhteydessä luokiteltu luonnonympä-
ristöä mandollisesti kuormittaviksi toiminnoiksi. Luokittelu perustuu siihen, että ne 
vaikuttavat paikallisesti ekosysteemin toimintaan. Tienvarsien hoito luo varsinaisen tien 
ja sen ympäristön välisen erityisen vyöhykkeen, jolle kehittyy oma ekosysteeminsä. 

Teiden käyttö 

Teillä liikkumisesta sekä liikkumiseen kytkeytyvistä toiminnoista aiheutuu osin helpos-
ti ja osin erittäin hankalasti tunnistettavissa ja mitattavissa olevaa kuormitusta. 

Selkeimmin voidaan määritellä tieliikenteen välittömistä päästöistä ja melusta aiheu-
tuva kuormitus. Pakokaasupäästöjen muuntumisesta aiheutuva kuormitus, kuten otsoni, 
voidaan määrittää epätarkemmin kuin välittömät päästöt.Tiepölyn ja hulevesien 
aiheuttama kuormitus on erityisesti kaasupäästöihin verrattuna paikallista. Myös lii-
kenteen aiheuttama tärinä vaikuttaa paikallisesti. 
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Teillä tapahtuvat liikenneonnettomuudet kuormittavat osaltaan ympäristöä. Osin 
onnettomuudet vaikuttavat eläimistöön (hirvet, linnut, suut), osin kuormitus aiheu-
tuu onnettomuuksien seurauksena ympäristöön joutuvista kaasuista, nesteistä tai 
kiinteistä aineista. 

Osa teiden käytön aiheuttamasta kuormituksesta voi olla hankalasti tunnistettavaa; 
esimerkkeinä estevaikutus ja maastossa liikkuminen. Estevaikutuksella on tässä tar-
koitettu sitä, että teiden käyttö ja niiden rakenteellinen toteutus voivat estää eläinten 
luonnollisten kulkureittien käytön. Tien lähimaastossa liikkuminen voi puolestaan 
arimmilla alueilla lisätä merkittävästi kasvillisuuden kulumista ja eläinten häirintää (vrt. 
Bäck & al., 1990). 

3.3.2 
Teiden aiheuttaman kuormituksen kytkennät muutoksiin luonnonympäristössä 

Teistä aiheutuvan kuormituksen kytkennät ekologisiin muutoksiin ovat vain osin 
välittömiä ja nopeita. Tällaisia muutoksia esiintyy lähinnä tielinjalla. Paikallisesti 
suppeissa eliöyhteisöissä ja ekosysteemeissä, kuten lehdoissa ja lähteiköissä, vaiku-
tukset voivat olla tuhoisia. 

Laajemmin ja pidemmällä aikavälillä teiden rakentamisen, ylläpidon ja käytön aiheut-
tama kuormitus voi aiheuttaa ekologisia muutoksia muuttamalla 
- 	alueen maaperän, pohjaveden, vesistöjen ja ilmaston fysikaalis-kemiallista tilaa 
- 	alueen kasvillisuutta tai eläimistöä. 

Tarkemman tarkastelun pohjaksi on esitetty yhteenveto siitä, mihin teiden aiheuttaman 
kuormituksen sekä välittömien ja välillisten ekologisten muutosten kytkentöihin on 
kiinnitetty huomiota (taulukko 2). Yhteenvetona voidaan todeta, että 
- 	muutoksia aiheuttavista toiminnoista on kiinnitetty yleensä huomiota sekä 

rakentamiseen että käyttöön (liikenteeseen) 
- 	vain yksittäisissä tapauksissa on kiinnitetty huomiota eliöyhteisöjen ja ekosys- 

teemien muutoksiin 
- 	huomiota on yleensä kiinnitettu toisaalta kasvillisuuden ja eläimistön, usein yk- 

sittäisten lajien esiintymisen muutoksiin, toisaalta maaperän ja pohjaveden sekä 
ilman laadun ja melutason muutoksiin. 
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Katsaus mandollisiin muutoksiin perustuu pääosin taulukossa 2 esitettyihin viittei-
sun. Eri ympäristötyyppien osalta tarkastelu on suuntaa-antava, koska kattavia tietoja 
ympäristön herkkyydestä tien aiheuttamalle kuormitukselle ei ollut käytettävissä. 
Tulkinnoista vastaa selvityksen laatija. 

Taulukko 2. 
Yhteenveto teiden aiheuttaman kuormituksen ja ekologisten muutosten kytkentöjen 
huomioonottamisesta. 

TOIMINTO/ KUORMITUS 
RAKENTAMINEN KUNNOSSAPITO KÄYTTÖ 

MUUTOSTEN LUONNE 

FYSIKAALIS-KEMIALLISET MUUTOKSET 
Maaperä 	 xx 	 x 	 xxx 
Pohjavesi 	 xx 	 x 	 xx 
Vesistöt 	 x 	 x 	 x 
ilmasto 	 x 	 o 	 xx 

BIOLOGISET MUUTOKSET 
Kasvillisuus 	 xxx x 	 xxx 
Eläimistö 	 xx o 	 xx 
Biotoopit 	 xx o 	 xxx 

EKOLOGISET MUUTOKSET 
Eliöyhteisöt 	 xx o 	 x 
Ekosysteemit 	 x o 	 x 

Selite: 	o = 	kytkentää ei mainittu 

	

x = 	kytkentä mainittu 

	

xx = 	kytkentä mainittu usein 

	

xxx = 	kytkentä mainittu erittäin usein 

Lähteet: 
Brahms & al., 1985 
Bäck & al., 1990 
Bäckman & al., 1978 
Canter, 1977. 
Göransson & al., 1978. 
Heikkinen, 1989 
Langer & al., 1986 
Liikennetekniikka, 1989. 
Sjödin & al., 1987. 
Skärby, 1982. 
Strömquist, 1985. 
Suunnittelukeskus, 1989. 
Vicholm & Rajasärkkä, 1986 
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3.3.3 
Maaperän, pohjaveden, vesistöjen sekä ilmaston muuttuminen 

Tieympäristön fysikaalis-kemiallisten muutosten kytkennät tien aiheuttamaan kuormi-
tukseen ovat usein selkeästi määriteltävissä. Tällaisia muutoksia ovat mm. melun lisään-
tyminen sekä ilman laadun tai maaperän vesiolosuhteiden heikkeneminen. 

Osittain fysikaalis-kemiallisten muutosten yhteys kuormitukseen on vaikeasti tunnistet-
tavissa tai tiedot ovat puutteellisia; esimerkkeinä tiesuolan käytön vaikutus pohjaveden 
laatuun tai typen oksidien vaikutus maaperän ravinnepitoisuuteen. Suolauksen osalta 
vaikutukset ovat mitattavissa ja laskettavissa. Typen oksidien vaikutusten osalta 
tarvittaneen lisää tutkimustietoa. 

Teistä aiheutuva kuormitus voi paikallisesti yhdistyä jostain muusta lähteestä pera 
olevaan kuormitukseen. Esimerkkeinä voidaan mainita typen oksidit, otsoni ja melu. 
Melun osalta teiden vaikutus voidaan erottaa mittausten ja laskelmien avulla, typen 
oksidien ja erityisesti otsonin osalta erottaminen on hankalampaa. 

Muutokset maaperässä ja pohjavesissä 

Maaperän tila vaikuttaa keskeisesti maakasvillisuuden ja maanpinnan alaisen eläi-
mistön elinympäristön muotoutumiseen. Vastaavasti myös kasvillisuus ja eläimistö 
vaikuttavat maaperään esim. pidättämällä kosteutta ja ravinteita, vähentämällä tuulen, 
veden ja lämmön vaikutusta, tuottamalla kariketta ja kuohkeuttamalla maan rakennetta. 

Varsinainen pohjavesi sekä orsi- ja vajovedet ovat maaekosysteemien kannalta keskei-
nen ympäristötekijä. Muutokset pohjavesien tilassa kytkeytyvät kiinteästi maaperän 
tilan muutoksiin. 

Teihin kytkeytyvinä mandollisina muutoksina on mainittu mm. 
- 	maaperän eroosio 
- 	topografian muutokset 
- 	maalajien muutokset 
- 	maa- ja kiviainesvarannon muutokset ( sora, kalliot ) 
- 	maaperän kuivuminen tai vettyminen 
- 	maaperän köyhtyminen 
- 	maaperän likaantuminen. 



18 

Mandollisina pohjavesissä tapahtuvina muutoksina on mainittu 
- 	pohjavesien muodostumisen muuttuminen 
- 	pohjaveden korkeuden ja virtausolojen muutokset 
- 	pohjaveden laadun muutokset. 

Valtaosa mandollista muutoksista kytkeytyy teiden rakentamiseen, erityisesti maan-
kaivuun ja louhintaan, täyttöön, kuivatukseen sekä tierakenteen tekoon. Teiden käyttö 
voi vaikuttaa sekä tavanomaisten liikennepäästöjen että onnettomuuksissa luontoon 
joutuvien aineiden kautta maaperän köyhtymiseen sekä maaperän ja pohjavesien 
likaantumiseen. Teiden kunnossapidon osalta erityisesti suolauksella on vaikutusta poh-
javesien tilaan. 

Maaperän ja pohjaveden muutosten ekologiset vaikutukset riippuvat oleellisesti paitsi 
muutosten suuruudesta ja nopeudesta myös ympäristöstä, joissa muutos tapahtuu. 
Ympäristötyyppeinä, joihin maaperän ja pohjaveden muutosten osalta on kiinnitetty 
huomiota ovat mm. 
- 	kallio- ja harjualueet 
- 	tunturit ja paljakat 
- 	suot 
- 	kosteikot 
- 	lehdot 
- 	karut kankaat. 

Muutokset vesistöissä 

Vesistöillä tarkoitetaan vesilaissa vain tietyn koon ylittäviä puroja, jokia, lampia ja 
järviä. Tässä yhteydessä vesistöiksi on ymmärretty myös muut pintavedet, kuten 
lähteiköt ja pienet ojat tai purot. 

Mandollisina teistä aiheutuvina vesistöihin vaikuttavina muutoksina on mainittu 
- 	valuntaolojen muutokset 
- 	virtausolojen muutokset 
- 	eroosion kasvusta johtuva sedimentaation lisääntyminen 
- 	veden laadun muutokset 
- 	rehevöityminen. 
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Muutokset kytkeytyvät valtaosin teiden rakentamiseen, kuten ojituksiin, vesistöjen 
pengerryksiin ja padotuksiin sekä siltojen rakentamiseen. Osittain mandolliset muu-
tokset kytkeytyvät tien käyttöön; onnettomuuksiin ja päästöihin. 

Vesistötyyppejä, joiden ekosysteemeissä tapahtuviin muutoksiin on kiinnitetty huo-
miota ovat mm. 
- 	lähteiköt ja purot, erityisesti kirkasvetiset tunturipurot 
- 	pienet, karut lammet ja järvet 
- 	matalat järvet, joissa vesi vaihtuu hitaasti. 

Muutosten seurauksena vesistöjen perustuotanto ja ekosysteemin rakenne voi muut-
tua ratkaisevasti; esimerkkeinä sinilevien tuotannon kasvu ja kalaston lajisuhteiden 
muutokset. Muutokset voivat kohdistua myös yksittäisiin harvinaisiin kasvilajeihin. 

Välillisesti muutokset vaikuttavat myös mm. hyönteisiin, joiden lisääntyminen edel-
lyttää usein vettä, lintuihin, jotka saalistavat hyönteisiä ja kaloja sekä maaeläimiin, 
jotka käyttävät vesistöjä juomapaikkoinaan. 

Muutokset ilmastossa 

Ilmastolla on tässä yhteydessä tarkoitettu sekä pien- että suurilmastoa. Melu on käsitelty 
myös samassa yhteydessä. Teiden vaikutukset ilmastoon ovat osin paikallisia ja osin 
giobaaleja (kasvihuoneilmiö). Tässä yhteydessä on tarkasteltu paikallisia ilmas-
tomuutoksia, joista on mainittu 
- 	tuuliolojen muutokset 
- 	säteilyolojen muutokset 
- 	ilman laadun muutokset 
- 	melun määrän ja luonteen muutokset. 

Muutokset kytkeytyvät osin sekä teiden rakentamiseen että niiden käyttöön (liikentee-
seen). Väylät voivat avata maanpintatuulille uusia reittejä, padota ilmamassoja, lisätä 
auringon säteilyä tielinjalla ja vaikuttaa lämpösäteilyn pidättymiseen ja heijastumiseen. 
Liikenteen päästöt muuttavat ilman laatua laajemmin tieympäristössä, osin vaikutuk-
set ovat alueellisesti rajautuneita (pöly, melu, otsoni). 
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Ilmasto vaikuttaa koko ekosysteemiin. Ilmasto-olojen muutoksien yhteydessä mainit-
tuja ympäristötyyppejä ovat mm. 
- 	karut metsäalueet 
- 	ikimetsät 
- 	peltoalueet 
- 	kosteikot. 

Välittömimmin ilmasto-olot vaikuttavat kasvillisuuteen ja perustuotantoon. Ilmastos-
sa tapahtuvien muutosten kytkennät pohjavesioloihin ja maaperään sekä vesistöihin ovat 
myös yleensä tunnistettavissa. Eläimistön osalta ilman laadun ja melutason muutosten 
seuraukset voivat muuttaa lajistosuhteita ja ravintoketjujen rakennetta, esimerkkinä 
melulle arkojen lintujen pesintäalueiden muutokset. 

3.3.4 
Kasvillisuuden ja eläimistön sekä biotooppien muuttuminen 

Tieympäristön biologiset muutokset ovat osin kytkettävissä välittömästi teihin (tie- 
linjan raivaus, eläinonnettomuudet), osin muutokset aiheutuvat ympäristön fysikaalis-
kemiallisen tilan muuttumisesta. Verrattuna esimerkiksi maaperän tai ilman laadun 
muuttumiseen biologiset muutokset ovat yleensä hankalammin ennakoitavissa. 

Muutokset kasvillisuudessa ja eläimistössä 

Kasvillisuuden ja eläimistön välittömimmät muutokset kytkeytyvät osin teiden 
käyttöön (liikenteen melu, onnettomuudet, estevaikutus), osin niiden rakentamiseen 
(kasvillisuuden raivaus). Merkittävä osa kasvillisuuden ja eläimistön muutoksista on 
välillistä ja aiheutuu elinympäristön tilan muutoksista. Esimerkkinä voidaan mainita 
kaasu- ja hiukkaspäästöjen vaikutukset ilman ja maaperän laatuun ja edelleen 
kasvillisuuteen. 

Tiensuunnittelun yhteydessä on kasvillisuuden ja eläimistön osalta kiinnitetty huo-
miota lähinnä välittömiin, uhanalaisiksi tai häiriöaltteiksi luokiteltuihin lajeihin 
kohdistuviin uhkiin. Linnuston osalta on käytetty myös lintuvesien suojeluohjelmassa 
pisteytettyjen lajien listaa. 
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Esimerkkejä kasvilajeista, joihin uhanalaisuuden vuoksi on kiinnitetty huomiota, ovat 
sammaleet ja jäkälät sekä siemenkasvit (hoikkarölli, ketonukki, kylmänkukka). Mui-
den kasvien osalta on kiinnitetty huomiota mm. havupuihin ja viljakasveihin. Eläimis-
tön osalta on kiinnitetty huomiota mm. lintujen elinympäristön mandolliseen häiriinty-
miseen (sääksi, kaakkuri, tavi, töyhtöhyyppä) ja nisäkkäisiin (hirvi, jänis, kettu, suu). 
Suurnisäkkäiden osalta on kiinnitetty huomiota onnettomuuksiin sekä luontaisten kulku- 
reittien katkeamiseen. Elinympäristöjä, joissa tarkasteltuja lajeja esiintyy, ovat mm. 
- 	ikimetsät 
- 	lehdot 
- 	muut metsät 
- 	kosteikot 
- 	lintuvedet. 

Kasvillisuuden ja eläimistön muuttuminen tietyllä alueella on kyseisen alueen eko-
logian kannalta keskeistä. Tarkastellussa aineistossa ei kytkentöjä lajien merkitykselle 
paikallisen eliöyhteisön tai ekosysteemin kannalta juuri ole otettu huomioon. 

Muutokset biotoopeissa 
Biotooppien muuttuminen kuvaa kasvillisuuden rakenteen muuttumista. Monet kas-
vit voivat tulla toimeen vain tietyntyyppisissä biotoopeissa. Eläimistöstä biotoopilla on 
eniten merkitystä pieneliöille, joiden elinalue on hyvin suppea. 

Biotooppien muuttuminen kytkeytyy kasvillisuuden muutoksiin, ja siten teiden 
rakentamisen ja käytön välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin. Merkittävä välillinen 
kuormitustekijä on biotooppien pirstoutuminen, joka voi heikentää biotooppien 
sietokykyä. Pirstoutumisen seurauksena biotooppilaikkujen keskinäiset etäisyydet 
kasvavat, mikä vaikeuttaa eliöiden leviämistä laikusta toiseen. Tällöin ulkopuolelta 
leviävät eliöt eivät pysty korvaamaan eliöstön taantumista tai häviämistä tietyssä 
laikussa, ja muutokset jäävät pysyviksi. 

Biotooppeja, joita on mainittu teiden toteuttamisen vaikutusten yhteydessä, ovat mm. 
- 	suot 
- 	lehdot 
- 	ikimetsät 
- 	kallioalueet 
- 	tunturialueet 
- 	harjualueet 
- 	joet, erityisesti kosket 
- 	landet, erityisesti lintuvedet 
- 	karut järvet ja lammet 
- 	pellot 
- 	teiden varret. 
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4. 

EKOLOGISTEN MUUTOSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI 

Luonnonympäristön ekologisten muutosten arvioinnissa tulisi pystyä erottamaan 
toisistaan merkittävät ja vähemmän merkittävät muutokset. Pulmallista on kuitenkin se, 
ettei merkittävyyttä voida määritellä yksiselitteisesti (vrt. Duinker & Beanlands, 1986). 

Merkittävien muutosten ennakoinnissa on tämän vuoksi tarpeellista kiinnittää huo-
miota siihen, mitä merkittävyydellä kulloinkin tarkoitetaan, ja miten merkittävyyden 
arviointi on käytännössä toteutettavissa. Seuraavassa on tarkasteltu eräitä ekologisen 
merkittävyyden arvioinnin lähtökohtia ja niiden perusteella johdettuja menettely-
tapoja. 

4.1 
Merkittävyyden määrittelyn lähtökohdat 

Luonnonympäristön muutosten merkittävyyttä voidaan tarkastella vähintään kandesta 
näkökulmasta; ihmisten arvostusten ja tavoitteiden kannalta sekä ekosysteemin toimin-
nan kannalta. 

Arviot tietyn muutoksen ekologisesta merkittävyydestä eivät välttämätta ole yhteneviä, 
mikäli näkökulmat poikkeavat toisistaan. Käytännössä esimerkiksi perinteisessä 
metsämaisemassa tapahtuvaa muutosta voidaan pitää vallitsevien arvostusten kannalta 
merkittävänä, vaikka sen vaikutus ekosysteemin toimintakyvyn kannalta olisikin tois-
arvoinen. 

Arvostuksellisten tekijöiden vuoksi ekologisten muutosten merkittävyyden arviointi 
eroaa luonteeltaan muutosten suuruuden ja todennäköisyyden arvioinnista. 

Arviointi arvostusten ja tavoitteiden kannalta 

Jos luonnonympäristön muutosten merkitystä arvioidaan ihmisten arvostusten ja 
tavoitteiden kannalta, arviointi perustuu vallitsevaan kulttuuriin ja arvioihin tulevai-
suudesta. Muutosten merkittävyyden määrittelyssä voidaan ottaa huomioon esim. ilman 
laatuun, vesien käyttöön, ravinnontuotantoon, maisemaan, virkistykseen, paikal-
liskulttuuriin, tutkimukseen tai luonnonsuojeluun liittyvät tavoitteet. 
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Yksinkertaistaen voidaan todeta, että ekologisesti merkittäviä ovat tällöin muutokset, 
joita pidetään merkittävinä. Käytännön arvioinnin kannalta on keskeistä löytää 
menettelytavat, joiden avulla arvostukset ja tavoitteet voidaan ottaa huomioon. 

Arviointi ekosysteemin toiminnan kannalta 

Luonnonympäristön muutosten merkittävyyden arviointi ei ole yksiselitteistä myös-
kään ekosysteemin toiminnan kannalta. Ekologian kannalta merkittävien muutosten 
mandollisina kriteereinä voidaan pitää mm. ( Duinker & Beanlands, 1986) 
- 	lisääntymiselinympäristön liiallista pienenemistä 
- 	lajien paikallista häviämistä 
- 	perustuotannon alenemista 
- 	ekosysteemin tasapainotilan katoamista 
- 	sietokyvyn ylittymistä 
- 	yhteyttämiskyvyn vähenemistä. 

Käytännössä muutosten ekologisen merkittävyyden arvioinnissa on kriteereinä käy-
tetty mm. alueen lajien tai luonnontyyppien (Smith & Theberge 1986) 
- 	harvinaisuutta ja uhanlaisuutta 
- 	monimuotoisuutta 
- 	luonnontilaisuutta 
- 	tuottokykyä. 

Arvioinnissa tarvitaan tällöin menettelytapoja, joiden avulla eri tekijät voidaan 
tapauskohtaisesti määrittää. 

Harvinaisuus ja uhanalaisuus 

Käytännön luonnonsuojelussa ensisijaisen huomion kohteena ovat olleet harvinaiset ja 
uhanlaiset lajit. Lajien suojelun tavoitteena on säilyttää luonnon geneettinen (perimän) 
monimuotoisuus. 

Lajien harvinaisuus on suhteellista. Tietyn lajin esiintymistiheys vaihtelee usein alueit-
tain; vaikka laji saattaa laajempaa aluetta tarkastellen esiintyä yleisesti, se voi olla 
paikallisesti harvinainen. Jos tarkastellaan vastaavasti tiettyä aluetta, sen eliöstö 
jakaantuu yleensä siten, että useita lajeja esiintyy siellä vähän ja vain harvoja lajeja 
runsaasti. 
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Lajin harvinaisuus ei välttämättä johdu ihmistoiminnasta. Muutos, jonka seurauksena 
laji taantuu ja jopa uhanalaistuu, voi sen sijaan aiheutua ihmisen toiminnasta. 

Monimuotoisuus 

Alueen ekologista monimuotoisuutta arvioidaan lajien määrän ja lajien runsaussuh-
teiden perusteella. 

Tietyn alueen sisällä voidaan yleensä erottaa lukuisia ominaisuuksiltaan ja lajikoos-
tumukseltaan erilaisia alueita. Tämän vuoksi käytännössä on tarkoituksenmukaista 
arvioida luonnontyyppien, kuten suo-, metsä- tai kulttuurimaisematyyppien monimuo-
toisuuden muutoksia. 

Luonnontilaisuus 

Luonnontilaisena voidaan pitää aluetta, jolla ihmisen toiminnan vaikutuksia ei ole 
havaittavissa. Sen sijaan luonnollisina voidaan pitää myös muutoksia, joihin ihmis-
toiminta on vaikuttanut, mutta jotka ovat jo tunnettuja ja ennakoitavissa. Esimerkiksi 
metsäekosysteemin kehitystä kaskimaasta kuusikoksi voidaan pitää luonnollisena 
muutoksena. 

Alueiden luonnontilaisuuden tai luonnollisten muutosprosessien suojelun tarkoituk-
sena on säilyttää vertailuekosysteemejä ihmistoiminnan aiheuttamien uusien ja vielä 
heikosti tunnettujen muutosten arviointiin. 

Tuottokyky 

Ekosysteemin toiminnan kannalta merkittäviä voivat olla myös sen tuottokykyyn 
kohdistuvat vaikutukset. Tuottokyvyllä tarkoitetaan ekosysteemin kykyä sitoa ener-
giaa. Tuottokyvyn muutoksia voidaan arvioida ravintoketjun eri tasoilla, kuten kas-
vien perustuotantona, tietyn lajin biomassan tuotantona, tai tietyn biotoopin kannalta. 

Käytännön tutkimuksissa tuottokykyä on ollut vaikeaa liittää ekosysteemin muihin mer-
kittäviin ominaisuuksiin. Kun tuottokyvyn mittaaminen on lisäksi varsin työlästä, 
tuottokyvyn käyttö muutosten merkitysten arviointiin on ollut vähäistä. 
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4.2 
Ekologisen merkittävyyden arviointi käytännössä 

4.2.1 
Arviointi arvostusten ja tavoitteiden kannalta 

Arvioitaessa ennakoitujen ekologisten muutosten merkittävyyttä arvostusten ja 
tavoitteiden kannalta joudutaan yleensä ottamaan huomioon toisistaan poikkeavia arvos-
tuksia ja tavoitteita. Käytännön arviointitilanteissa ekologisten muutosten mer-
kittävyyttä saatetaan arvioida esimerkiksi rahataloudellisten, poliittisten, elinkeinoi-
hin, virkistykseen, maisemakuvaan tai paikalliseen kulttuuriin liittyvien arvostusten ja 
tavoitteiden perusteella. 

Yksinkertaisimmillaan arviointi arvostusten ja tavoitteiden kannalta voi tapahtua 
neuvotteluissa. Lausuntomenettely on vastaavantyyppinen käytännön menettelytapa. 

Systemaattiset menettelytavat 

Arviointiin voidaan käyttää myös lukuisia systeemaattisia menettelytapoja, kuten 
- 	Delphi- menetelmä 
- 	ristiinarviointimenetelmä 
- 	monitavoiteanalyysimenetelmät 
- 	intressianalyysi 
- 	tavoiteanalyysi. 

Menettelytavat poikkeavat toisistaan sisällöllisesti mm. matemaattisen käsittelyn 
laajuuden ja luonteen osalta. Tunnetuin systemaattinen neuvottelumenettely lienee 
Delphi-menetelmä, jossa pyritään asiantuntijalausuntojen perusteella saavuttamaan yk-
simielisyyttä mandollisesti merkittävistä muutoksista. 

Arviointinäkökulmien rajaukseen sovelletaan tavallisesti erilaisia ristiinarviointeja. 
Tällöin muutosten merkittävyys määräytyy eri asiantuntijoiden tai intressitahojen edus-
tajien arvioiden perusteella. Kanadassa on sovellettu tämäntyyppistä menettelytapaa 
tiehankkeitten vaikutusten vertailussa (Delcanda International Ltd, 1985). 
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Kunkin arvioijan henkilökohtaisten näkökulmien täsmentämiseen on kehitetty 
myös useita tietokoneavusteisia ns. monitavoitemenetelmiä. Esimerkkinä voidaan 
mainita tavoitteiden parittaiseen vertailuun perustuva AHP (Analytical Hierarchy 
Process) - menetelmä. Erittäin ristiriitaisissa arviointitilanteissa saattaa olla tarpeen 
arvioida muutosten merkitystä erikseen mandollisimman monen intressin kannalta 
(intressi-ja tavoiteanalyysit). 

4.2.2 
Arviointi ekosysteemin toiminnan kannalta 

Arvioitaessa luonnonympäristön ennakoitujen muutosten merkittävyyttä ekosysteemin 
toiminnan kannalta, joudutaan käytännössä valitsemaan kriteerit, joihin kiinnitetään 
huomiota. Suomen oloissa kriteereinä käytetään usein erilaisissa suojelupäätöksissä 
käytettyjä luokituksia. 

Ekosysteemin toiminnan kannalta tapahtuva muutosten merkittävyyden arviointi on 
yksinkertaisimmillaan tapauskohtaista asiantuntija-arviointia. Arvioinnin voi suorit-
taa viranomainen, yksittäinen asiantuntija tai asiantuntijaryhmä, jonka arviosta voidaan 
pyytää lausuntoja viranomaisilta. 

Indeksit ja luokitukset 

Ekosysteemin toimintaan kohdistuvien muutosten arviointiin on kehitetty myös erilaisia 
systemaattisia menettelytapoja. Monet niistä ovat erilaisia indeksejä ja luokituksia. 
Indeksit kuvaavat muutosten suhteellista suuruutta, luokitukset puolestaan karkeammin 
muutosten suuruusluokkaa. 

Indeksejä käytetään mm. eri alueiden lajiston monimuotoisuuden kuvaamiseen. Vas-
taavasti esimerkiksi Suomessa esiintyvien lajien harvinaisuutta ja uhanalaisuutta 
kuvataan luokituksella: valtakunnallisesti tai paikallisesti uhanalaiset, vaarantuneet tai 
silmälläpidettävät lajit. 

Indeksien käytössä ongelmana on luonnon monimutkaisuus. Useimmat monimuotoi-
suusindeksit mittaavat alueen lajien määrää. Lajiston muuntelun tietyn alueen sisällä 
huomioon ottavia indeksejä on vähemmän. Niiden käyttö edellyttää myös varsin tarkkaa 
tietoa alueen ekologiasta. 
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HAT- indeksi 

"Habitat assessment techniQue" (Cable & al, 1989) menetelmä on tarkoitettu alueiden 
lajiston merkittävyyden nopeaan ja yleispiirteiseen arviointiin. Menetelmässä lajiston 
merkittävyyttä arvioidaan lajien lukumäärän ja harvinaisuuden perusteella. Menetelmä 
soveltuu periaatteessa minkä hyvänsä lajiryhmän esiintymisen arviointiin. 

Lajiston monimuotoisuutta ja harvinaisuutta kuvataan lajistoindeksillä. Alueen laajuu-
den vaikutusta lajistoon arvioidaan erikseen alueindeksillä. Esimerkiksi yksittäisen 
kosteikon linnuston merkitys arvioidaan HAT-menetelmällä seuraavasti: 
- 	selvitetään alueella esiintyvien niiden lajien lukumäärä, joille kosteikko on kes- 

keisen tärkeä esimerkiksi ravinnonhankinnan, pesinnän tai muuton kannalta 
- 	määritellään kunkin lajin suhteellinen merkitys lajin yleisyyden perusteella; 

esimerkiksi 1 000 parin pesivä kanta saa painoarvon 10 ja 250 parin kanta 20 
- 	eri lajien saamat pistemäärät lasketaan yhteen osoittamaan alueen linnuston 

kokonaismerkittävyyttä (lajistoindeksi) 
- 	uhanalaisten ja erittäin harvinaisten lajien esiintyminen selvitetään kuitenkin 

erikseen (red flag) 
- 	erikokoisten kosteikkojen laajuuden vaikutus lajiston monimuotoisuuteen 

arvioidaan selvittämällä havaittujen lajien tunnettujen elinympäristön laajuus- 
vaatimusten (min, max ja optimi) suhde arvioitavan kosteikon laajuuteen 
(alueindeksi). 

Periaatteiltaan menetelmä on yksinkertainen, mutta indeksit edellyttävät runsaasti tietoa 
lajien esiintymisestä ja elinympäristövaatimuksista. 
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5. 
EKOLOGISTEN RISKIEN ARVIOINTI TIENSUUNNITTELUSSA 

Riskillä tarkoitetaan yleensä mandollisen menetyksen määrää ja todennäköisyyttä. 
Matemaattisesti riski määritellään tällöin tapahtuman todennäköisyyden ja siitä 
aiheutuvan menetyksen tulona. Arkikielessä riskillä tarkoitetaan usein ainoastaan joko 
tapahtuman todennäköisyyttä tai menetyksen suuruutta. Riskin käsitteeseen kytkeytyy 
usein voimakkaita psykologisia latauksia (vrt. ydinvoiman tai lentämisen riskialttius). 

Seuraavassa on tarkasteltu ekologisten riskien käyttöä tiensuunnittelussa Saksan 
liittotasavallassa kehitetyn käsitteistön perusteella. 

5.1 
Ekologisten riskien arviointi Saksan liittotasavallassa 

Ympäristövaikutusten arviointi tiensuunnittelun eri vaiheissa 

Saksan liittotasavallassa ympäristövaikutusten arvioinnin (Umweltverträglichkeitspru-
fung) on ehdotettu kytkeytyvän tiensuunnittelun eri vaiheisiin seuraavasti (Langer & 
al, 1986); 

Ekologisten riskien arviointi (Ökologische Risikoeinschätzung/Risikobeurte-
ilung) tapahtuisi esisuunnitteluvaiheessa, lähinnä tieverkkosuunnittelua tai pää-
suuntaselvityksiä vastaavassa vaiheessa (Bedarfsplanung Strassenbau). Suu nnitel-
mien mittakaava on 1: 50 000. 

Seuraavassa suunnitteluvaiheessa (Voruntersuchung Linienentwurf), joka vastaa 
lähinnä pääsuuntaselvitys- tai yleissuunnitteluvaihetta, laadittaisiin ympäristö-
vaikutusselvitys (Umweltverträglichkeitsstudie). Suunnitelmien mittakaava on 
tällöin 1: 25 000 - 1: 5 000. 

Tiesuunnitteluvaiheessa (Strassenentwurf) laadittaisiin yksityiskohtainen 
ympäristönhoitosuunnitelma (Landschaftspflegerische Begleitplanung) mitta-
kaavassa 1: 5000 - 1: 1 000, yksityiskohtien osalta jopa mittakaavassa 1: 250. 
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Ekologisten riskien arvioinnin tavoitteet 

Ekologisten riskien arvioinnilla tiensuunnittelun yhteydessä on Saksan liittotasaval-
lassa tarkoitettu haitallisten ekologisten muutosten tunnistamista ja karkeaa luokittelua 
haitan merkityksen perusteella. Riskien arvioinnissa on kiinnitetty huomiota paitsi puh-
taasti ekologisiin muutoksiin myös muutosten vaikutuksiin maankäyttömandolli-
suuksiin, kuten rakentamiseen, viljelyyn ja virkistyskäyttöön (Brahms & al., 1985; 
Langer & al., 1986). 

Teiden suunnitteluun kytketyn ekologisten riskien arvioinnin tavoitteena on 
- 

	

	määrittää kullakin suunnittelutasolla ekologisten riskien tai ongelmakohteiden 
luonne ja suuruusluokka 

- 	kytkeä riskeihin, sikäli kuin mandollista, niitä vähentävät toimenpiteet. 

Lähtökohtana on tällöin ollut se, ettei muutoksia voida eikä edes ole tarpeellista arvioida 
tarkasti. Esisuunniteluvaiheessa on nähty riittäväksi se, että mandollisten ongelmien 
suuruusluokka ja alueellinen sijainti pystytään määrittämään. 

5.2 
Ekologisten riskien arviointi 

Riskin arviointiperiaatteet 

Ekologisen riskin arviointi tapahtuu yhdistämällä arviot tiestä aiheutuvasta kuormituk-
sesta (Belastung) tien vaikutusalueella aiheuttamasta ennakoidusta haitasta (Beein-
trächtigung) sekä alueiden merkityksestä (Eignung) (Langer & al., 1986). 

Riskit luokitellaan muutamaan luokkaan. Eri hankkeissa on käytetty hieman toisis-
taan poikkevaa luokittelua: 

Langer & al., 1986: 
- 	erittäin suuri riski (Risiko sehr hoch) 
- 	suuri riski (Risiko hoch) 
- 	riski olemassa (Risiko vorhanden) 

Brahms & al., 1985: 
- 	erittäin suuri riski (Risiko sehr hoch) 
- 	suuri riski (Risiko hoch) 
- 	keskinkertainen riski (Risiko mittel) 
- 	vähäinen riski (Risiko gering). 
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Haitan ennakointi perustuu arvioihin tien vaikutusalueen herkkyydestä (Empfind-
lichkeit) erityyppiselle kuormitukselle. Tarkastelussa erotetaan toisistaan selvästi 
mandollisen haitan suuruuden arviointi sekä haitan merkityksen arviointi. 

Merkityksen arvioinnissa painottuu näkemys tarkasteltavan alueen toiminnallisesta 
soveltuvuudesta mm. uhanalaisten eliölajien, ravinnontuotannon, pohjavesien muodos- 
tumisen, tulvasuojelun, pienilmaston tai virkistyskäytön kannalta (Langer & al., 1986). 

Tarkasteltavat vaikutukset 

Riskien arvioinnissa on kiinnitetty huomiota hieman eri tavoin luokiteltuihin vaikutuk-
sun. Hessenin osavaltiolle tehdyssä tutkimuksessa Brahms & al (1985) on ottanut huo-
mioon vaikutukset, jotka kohdistuvat 
- 	biotooppeihin 	(Biotoppotential) 
- 	maaperään 	 (Anbaupotential) 
- 	pohja- ja 	 (Wasserdargebotspotential/ 

pintavesiin 	 Grundwasser/Oberflächengewässer) 
- 	ilmastoon 	 (Bioklimatisches potential) 
- 	virkistyskäyttöön 	(Erholungspotential/Wohnen) 

ja asumiseen 

Langer & al(1986) on käsitellyt liittotasavallan liikenneministeriölle tehdyssä tutkimuk-
sessa vaikutuksia, jotka kohdistuvat 
- 	maaperään 	 (Bodenpotential) 
- 	pohja- ja 	 (Wasserdargebotspotential/ 

pintavesiin 	 Grundwasser/Oberflächengewässer) 
- 	biotooppeihin 	(Biotoppotential) 
- 	virkistyskäyttöön 	(Erholungspotential). 

Langer & al (1986) on määritellyt kunkin vaikutuskohteen osalta erikseen huo-
mioonotettavat tekijät; esimerkiksi maaperään kohdistuvien vaikutusten osalta tulee 
ottaa huomioon maaperän muutosten kytkennät maa-ja metsätalouteen, kasvillisuu-
den ja eläimistön suojeluun (Biotopschutz), veden hyödyntämiseen sekä maaperän 
suojeluun. 



5.3 
Arvio ekologisten riskien arvioinnin soveltuvuudesta suomalaiseen tiesuunnitteluun 

Perusajatus 

Ekologisten riskien arvioinnin perusajatus on kiinnostava. Järjestelmällinen ja kar -
kea lähestymistapa tekee mandolliseksi perusluonteeltaan hankalasti ennakoitavien 
ekologisten ja osin arvostuksellisten tekijöiden tarkastelun. Tarkastelun karkeus tekee 
osaltaan mandolliseksi epätarkemman ja osin puutteellisenkin taustatiedon käytön. 

Karkean tarkastelutavan tekee mandolliseksi osaltaan myös se, että teiden ympäristövai-
kutusten arviointijärjestelmä on kytketty eri suunnittelutasoille eri tavoin. Tällöin 
epätarkkoja arvioita voidaan tarvittaessa tarkentaa. 

Arvioinnin sisältö 

Arviointinäkökulma on perinteistä ekologista näkökulmaa laajempi. Luonteeltaan 
ekologisten riskien arviointi on tietyn maa-alueen mandolliselle käytölle tien toteut-
tamisesta aiheutuvien uhkien määrittelyä ja arviointia. Tarkastelussa on otettu huo-
mioon myös alueen hyödyntämiseen liittyvät tekijät, kuten asuminen, virkistyskäyttö 
ja maanviljely. 

Näkökulmarajaus on osin pulmallinen, koska luonnonympäristön kehitykseen vaikutta-
vien ekologisten tekijöiden tarkastelu jää vähäiseksi. Toisaalta voidaan arvioida, että 
Saksan liittotasavallassa maan käyttömandollisuuksiin kohdistuvien uhkien ennakointi 
on välttämätöntä. 

Arviointikäytännön soveltaminen Suomessa 

Riskien arvioinnin perusajatus vastaa pitkälti niitä tavoitteita, joita teiden esisuunnitte-
luvaiheessa tehtävälle ekologisten muutosten arvioinnille on asetettu. Arvioinnin sisällön 
osalta aiemmin esiteltyä mallia on syytä tarkentaa. Kokonaisuutena lähestymistapa 
vaikuttaa lupaavalta, ja sen kehittäminen Suomen olosuhteisiin soveltuvaksi mandolli-
selta. 
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6. 
JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET 

6.1 
Johtopäätökset 

Esitutkimuksen lähtökohtana on ollut se, millä tavoin ekologiset muutokset voitaisiin 
ennakoida teiden suunnittelussa, ja erityisesti pääsuuntaselvitysvaiheessa. 

Suunnittelukäytännön osalta on ehdotettu kehitettäväksi ekologisten muutosten karkeaa 
arviointia Saksan liittotasavallassa kehitetyn "ekologisten riskien arvioinnin" pohjalta. 
Karkean arvioinnin keskeisiä käsitteitä olisivat tällöin 
- 	ympäristön herkkyys (tien aiheuttamalle kuormitukselle) 
- 	muutoksen luonne ja suuruus 
- 	muutoksen merkittävyys. 

Karkea ekologisten muutosten arviointi 

Nykytilanteessa teiden ympäristövaikutusten arvioinnin puutteeksi on koettu se, että 
selvitykset painottuvat liiaksi inventointeihin, muodostuvat aikaavieviksi ja aiheuttavat 
huomattavia kustannuksia. Tältä osin luvussa 5 esiteltyä työtapaa, "ekologisten riskien 
arviointia" voidaan pitää lupaavana parannusehdotuksena. 

Esitellyn käytännön perusteella voidaan hahmottaa malli suunnittelukäytännöksi, jonka 
avulla ekologisia muutoksia voitaisiin ottaa huomioon. Pelkistetysti toimintamalli olisi 
seuraava: 

Pääsuuntaselvitysvaiheessa 
- 	laaditaan karkea ekologisten muutosten arviointi, " riskikartoitus 
- 	karkea arviointi pyritään tekemään mandollisimman pitkälle kulloinkin 

käytettävissä olevan aineiston varassa 
- 	arvioinnissa käytetään hyväksi 

a) käsikirjanomaisesti yhteenkoottuja tietoja eri ympäristötyyppien 
ekologisesta herkkyydestä tien aiheuttamalle kuormitukselle 

b) viranomaisten ja suunnittelualueen kuntien/asukkaiden kanssa yhteis-
työssä laadittavia muutosten merkittävyysarviointeja. 
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Yleissuunnittelussa 
- 	tehdään tarvittaessa tarkempi, karkean arvioinnin perusteella rajattu ympäris- 

töselvitys, johon liittyvät tarvittavat perusselvitykset, vaikutusten arvioinnit ja 
ehdotukset ympäristöä suojaaviksi toimenpiteiksi. 

Karkea, pääsuuntaselvitysvaiheessa tapahtuva ekologisten muutosten arviointi voisi 
edetä kaaviossa 3 esitetyllä tavalla. Kaaviossa on eritelty tilanne, jossa linjausvaihtoeh-
dot on jo määritelty (linjakohtainen ekologisten muutosten arviointi), sekä tilanne, jossa 
linjausvaihtoehtoja ei ole täsmennetty (aluekohtainen ekologisten muutosten arviointi). 
Arvioinnin lopputulosten eroja eri tilanteissa on havainnollis-tettu kaaviossa 4. 

Aluekohtaisen ekologisten muutosten arvioinnin avulla pyrittäisiin 
- 	hahmottamaan mandolliset väyläkäytävät 
- 	määrittämään alueet, joiden osalta olisi tehtävä lisäselvityksiä tai pohdittava 

keinoja haitallisten muutosten välttämiseen tai lieventämiseen. 

Aluekohtaisen tarkastelun pulmaksi saattaa muodostua eri alueiden välisten rajojen 
määrittely. Liian karkea määrittely voi vääristää kuvaa tien sijoitusmandollisuuksista, 
tarkka määrittely voi puolestaan vaatia runsaasti aikaa ja resursseja. 

Linjakohtaisen ekologisten muutosten arvioinnin avulla pyrittäisiin 
- 	varmistamaan valittujen linjausten soveltuvuus 
- 	määrittämään linjausvaihtoehtojen erot 
- 	määrittämään alueet, joiden osalta on tehtävä lisäselvityksiä tai pohdittava 

keinoja haitallisten muutosten välttämiseen tai lieventämiseen. 

Linjakohtaisen arvioinnin tarkkuus- ja luotettavuustaso olisi tietyillä resurseilla 
todennäköisesti aluekohtaista parempi. Pulmaksi saattaisi muodostua se, että uusien 
linjausvaihtoehtojen tarkastelua varten arviointi olisi tehtävä uudestaan. 
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Kaavio 3. 	Lohkokaavio karkean ekologisten muutosten arvioinnin toteutuksesta pääsuun- 
taselvitysvaiheessa. 

Kaavio 4. 	Karkean ekologisten muutosten arvioinnin lopputulokset linja- ja aluekohtai- 
sessa arvioinnissa. 
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Eri ympäristötyyppien ekologisen sietokyvyn määrittely 

Ekologisten muutosten arvioinnin ja erityisesti karkean arvioinnin käytännön toteutta-
minen edellyttää nykyistä jäsentyneempää tietoa ekologisten muutosten luonteesta ja 
syistä, tien aiheuttamasta kuormituksesta ja mandollisista muutoksista sekä muutosten 
merkityksen arvioinnista. Tältä osin esitutkimuksessa on esitetty katsaukset kultakin 
osa-alueelta. 

Katsauksien perusteella on hahmottunut ajatus siitä, että luonnonympäristöä olisi 
mandollista luokitella eri elinympäristötyyppien sietokyvyn perusteella, ja käyttää 
luokittelua hyväksi ekologisten muutosten ennakoinnissa. 

Työn alussa suoritetussa kirjallisuushaussa ei löydetty tietoja valmiin luokittelun 
olemassaolosta. Tämän vuoksi on ehdotettu tyypittelyn kehittämistä ja eri elinym-
päristötyyppien, kuten suot, metsät ja vesistöt, sietokykyä koskevan tiedon kokoa-
mista yhteen. Tässä yhteydessä tulisi todeta myös tiedon puutteet. Esitutkimuksessa ei 
ole laadittu ehdotusta tyypittelyksi eikä selvitetty, millä tavoin pääsuuntaselvitysvai-
heessa tarvittavat tiedot eri ympäristötyyppien tunnistamiseksi voidaan Suomessa koota. 

Tyypittelyn osalta olisi mandollista lähteä esimerkiksi elinympäristötyyppiluokittelusta 
(vrt. komiteanmietintö, 1985). Eri ympäristötyyppien tunnistamisen osalta on ilmeistä, 
että perus- ja erikoiskarttojen ja tilastojen avulla voidaan määrittää perustyypit. Täy -
dentävien alueellisten mittausten, kuten ilmakuvien sekä heijastusspektrimittausten 
avulla voitaisiin tunnistamista tarkentaa laajoilla alueilla todennäköisesti nykyistä edul-
lisemmin ja nopeammin. 
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6.2 
Jatkotoimenpide-ehdotukset 

6.2.1 
Ekologisten riskien arviointiohjeen laatiminen 

Esitutkimuksessa on hahmotettu pääosin Saksan liittotasavallassa käytetyn käsitteis-
tön varassa ekologisten riskien arvioinnin soveltamista tiensuunnitteluun. 

Ekologisten riskien arviointi tulisi sovittaa koko tiensuunnittelujärjestelmään ja 
ympäristövaikutusten huomioonottamiseen eri suunnitteluvaiheissa. Ekologisten riskien 
arvioinnin käsitteellinen sisältö tulisi myös täsmentää. Tässä selvityksessä ekologia on 
määritelty suhteellisen suppeasti ekosysteemien ja eliöyhteisöjen kautta. Tällöin 
ekologisten riskien arviointi on osa ympäristövaikutusten arviointia ympäristöhygie-
nisten, maisemallisten, kulttuurihistoriallisten ja maankäytöllisten vaikutusten rinnalla. 

Ekologisten riskien arviointikäytännön kehittäminen voidaan käynnistää riskinarvioin-
tiohjeen laatimisella. Työ olisi tarkoituksenmukaista vaiheistaa siten, että aluksi laadit-
taisiin kirjallisuuden, saksalaisten käytännön kokemusten ja suomalaisen tiensuunnit-
telukäytännön kehitystarkastelun perusteella alustava ohje. Alustavaa ohjetta testattai-
sun muutamissa jo toteutetuissa ja esisuunnitteluvaiheessa olevissa hankkeissa. 
Kokemusten perusteella laadittaisiin varsinainen ohje ekologisten riskien arvioimiseksi. 

Ohjeessa tulisi tarkastella ainakin seuraavia tekijöitä: 
1) Ekologisten riskien ja ympäristövaikutusten arviointi tiensuunnittelun eri 

vaiheissa 
2) Ekologisten riskien arvioinnin tavoitteet esisuunnitteluvaiheessa 
3) Ekologisten riskien arviointi erityyppisissä tiehankkeissa 
4) Ekologisten riskien arvioinnin menettelytavat, arviointiin tarvittava aineisto ja 

käytännön toteutus 
5) Ekologisten riskien arvioinnin seuranta 
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6.2.2 
Ekologiselta sietokyvyltään erilaisten ympäristötyyppien määrittely Suomen olosuhteissa 

Ajatus eri ympäristötyyppien ekologisen sietokyvyn kuvaamisesta tiensuunnittelua 
palvelevassa muodossa perustuu seuraaviin tekijöihin: 
1) Karkean ekologisten riskien arvioinnin edellytyksenä on se, että arvioinnin taso 

voidaan taata; selkeä ohjeisto mandollistaa valvonnan. 
2) Ekologisten riskien arviointiin pystyvää henkilöstöä on Suomessa toistaiseksi 

erittäin vähän; nykytiedon kokoava ja uuden tiedon mukaan päivitettävä 
ohjeisto mandollistaa nykyhenkilöstön kouluttamisen. 

3) Eri kuormitustekijöiden vaikutus vaihtelee erityyppisissä ympäristöissä; 
olemassaolevakin tieto on hajanaista ja osittain tarvitaan lisää tutkimusta ja 
tietoa. 

4) Tiensuunnittelussa yleensä vain osa linjauksesta leikkaa ekologisesti merkit-
täviä kohteita; niiden riittävän luotettava ja tarkka tunnistaminen on kuiten-
kin edellytys tiensuunnittelun kehittymiselle. 

5) Elinympäristötyyppien luokittelu teistä aiheutuvan kuormitusten sietokyvyn 
perusteella vaikuttaa mandolliselta. 

Nykyinen tieto eri ympäristötyyppien ekologisesta herkkyydestä tien aiheuttamille 
kuormitustekijöille tulisi koota järjestelmällisesti yhteen. Tällöin tulisi ottaa huomioon 
mm. seuraavat tekijät 
- 	ekosysteemin rakenne ja dynamiikka; mitkä tekijät ovat keskeisiä, mitä 

muutoksia tapahtuu luontaisesti 
- 	tien aiheuttama muutos; mitkä tekijät keskeisiä, mikä on ekosysteemin todennä- 

köinen tila lyhyellä/pitkällä aikavälillä. 

Työ olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa vaiheittain esimerkiksi siten, että työn 
tavoitteiden ja puitteiden määrittelyn jälkeen laaditaan yhteenvedot ekologisesti 
herkimpien biotooppien (kosteikot, tunturialueet, lehdot, ikimetsät, lähteiköt ja eräät 
vesistö- rantavyöhyketyypit) osalta. Samalla selvitettäisiin, mitä aineistoa eri ympäristö- 
tyyppien tunnistaminen edellyttää. Jos luokittelu vaikuttaa toimivalta ja tunnistaminen 
mandolliselta, tehdään koeluokittelu muutamilla tielinjauksilla, joilta on aiempaa inven-
tointitietoa riittävästi. 

Hankkeen tuloksena tulisi olla tiensuunnittelijoiden ja ympäristövalvonnan käyttöön 
soveltuva ohjeisto, jota voitaisiin päivittää tiedon lisääntyessä ja tavoitteiden muut-
tuessa. 
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