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Tielaitoksen ympäristön toimenpideohjelma 
1997-2000, toiminnan suunnittelun lähtökohtia 

Ympäristön toimenpideohjelma 1997-2000 

Tielaitoksen ympäristöpolitiikka ja päämäärät 2005 muodostaa yhdessä 
ympäristön toimenpideohjelman 1997-2000 kanssa tielaitoksen ympäristöoh-
jelman 1996. 

Ympäristön toimenpideohjelma-asiakirjan tarkoituksena on selventää ympä-
ristötavoitteisiin liittyvät näkökohdat Tielaitoksen yksiköiden toiminnan 
suunnittelussa. Ohjelman rungon muodostavat Tielaitoksen ympäristöpolitii-
kan johtolauseet, jotka on merkitty kohtien 1-5 alkuun. Politiikkaan liittyvi-
en päämäärien numerointi (1.1...5.5) vastaa "Tielaitos kestävällä tiellä, 
Tielaitoksen ympäristöpolitiikka ja ympäristöpäämäärät 2005"-julkaisun 
järjestystä. 

Päämääriä on 25. Niiden perusteella on hahmotettu vailtakunnalliselle tie-
hallinnolleja aluehallinnolle noin 90 toimenpidekokonaisuutta kummallekin. 
Rakentamisen ja kunnossapidon toimia on runsaat 40. 

Toiinenpidekokonaisuuksien kohdalle merkityt vuosiluvut tarkoittavat 
1998- 	 niiden käynnistämistä tai 
1998 	 niiden valmistumista 
1998-1999 

Ohjelman alussa vuodelle 1997 merkityistä toimista useat ovat käynnisty-
neetjo aikaisemmin. Tämän julkaisun lopussa on tietoja ennen 1997 tehdyis-
tä toimista. Erityisesti ohjelman loppukautta koskevat vuosiluvut ovat liki-
määräiset ja jotkut 1999 tai 2000 alkaviksi merkityt toimenpiteet saattavat 
olla mandollisia vasta tämän ohjelmakauden jälkeen. 

Eräissä kohdin on kirjattu huomautuksena toimenpiteen toteuttamiseen 
liittyviä näkökohtia. 

Vuosien 1997-2000, eli seuraavan toiminta- ja taloussuunnittelukauden 
toimenpiteet on määritelty siten, että ne ohjaavat toiminnan suunnittelua 
päämäärien edellyttämään suuntaan. Päämäärät tähtäävät vuodelle 2005, 
kuten Tielaitoksen muutkin visiot. Väliin jää viitisen vuotta toimia, joita ei 
tässä ole hahmotettu. Niin visiot kuin toimenpideohjelmatkin tarkistetaan 
ennen vuotta 2005. 

Tielaitoksen ympäristöohjelmatyöryhmä on käsitellyt toimenpideohjelmaa 
helmi-huhtikuussa 1996, sitä on käyty läpi tiepiirien edustajien kanssa 
maaliskuussa ja siitä on saatu eri osapuolten lausunnot huhtikuussa. 
Tielaitoksen johtoryhmä on käsitellyt ohjelman 6.5.1996 ja Tielaitoksen 
johtokunta 15.5.1996. 

Helsingissä, 15.5.1996 

Jukka Isotalo 
Ympäristöohjelmatyöryhmän puheenjohtaja 
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YMPÄRISTÖOHJELMA JA KEHITTYVÄ TIELAITOS 

Tielaitoksen organisaatio 

Ympäristöohjelman laadinnan lähtökohtana on ollut Tielaitoksen nykyinen 
organisaatio. Ohjelman toteuttaminen ei ole organisaatiosta riippuvaista, 
mutta tienpidon organisaation uudistaminen muuttaa toteuttamisen vastuu- 
jakoa. Tässä toimenpideohjelmassa uudistuksen merkitystä on tarkasteltu 
osittain. 

Tielaitoksen kehittämisen puitteista on valmistunut liikenneministeriön 
työryhmän ehdotus 27.3.1996. Sen mukaan uudessa organisaatiossa tienpitä-
jän velvoitteista vastaa tiehallinto ja tuotannosta liikelaitos, Suomen Tielai-
tos. Ohjelmaan on otettu mukaan rakentamisen ja kunnossapidon toimen-
piteitä, jotta tiehallinnon ja liikelaitoksen välinen suhde selkiintyisi ja 
toiminnan suunnittelun eväät olisivat näkyvissä. 

Tienpidon organisaatiolta ympäristöohjelma edellyttää vastuullisuutta, 
osaamista ja hallintajäijestelmän aukottomuutta. Kaikelle toiminnalle on 
löydyttävä vastuunkantaja, jonka vastuu on selkeästi määritelty. Vastuun 
kantaj alla on oltava tarvittavat tiedot ja taidot, tai on oltava selvillä, miten 
mitä hankitaan. On varmistettava, että tavoitteet kulkevat toteutukseen ja 
tieto toteutuksesta ja siitä aiheutuvista tarkistustarpeista kulkee sinne, 
missä tavoitteet on asetettu. 

"Tiehallinto huolehtii ja vastaa yleisten teiden tienpidosta ja tieliikenneolo-
jen toirnivuudesta koko liikennejärjestelmän osana, kehittää tieliikenneoloja 
ja huolehtii tieliikenteen tarvitsemien palvelujen järjestämisestä sekä 
edistää tieliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta ottaen huomioon ympäris-
tönäkökohdat." (LM:n työryhmän ehdotus) 

Tiehallinto on ehdotuksessa jaettu keskushallinnon ja aluehallinnon, tiehal. 
lintopiirien kesken. Keskushallinnon vastuulla on toimintalinjojen, kehittä-
miskokonaisuuksienja resurssien muodostaminen. Aluehallinto vastaa siitä, 
miten tienpito ja sen hrnkkeet toteutetaan. 

"Suomen Tielaitoksen tehtäviin kuuluvat maa- ja vesirakennusalalla pää-
sääntöisesti liikenneväylien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito, 
näihin liittyvät tuotteet ja palvelut sekä tieliikenteen ohjaus- ja haffintapal-
velut. Suomen Tielaitos huolehtii palvelujen tarkoituksenmukaisesta tarjon-
nasta ja kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti." (LM:n 
työryhmän ehdotus) 

Liikelaitos vastaa osaamisensa ja tuotteittensa kehittämisestä, sopimusehto-
jen noudattamisesta ja toimintojen asianmukaisesta suorittamisesta. Ohjel-
massa on tarkasteltu rakentamisen ja kunnossapidon toimia, jotka tulevai-
suudessa kuuluisivat liikelaitoksen toimialaan. Alustavien suunnitelmien 
mukaan liikelaitoksessa on myös konsultointi, joka tekee tiensuunnittelua, 
mittaustaja maaperätutkimusta, tutkimustaja kehittämistä sekä vastaavaa 
asiantuntijatyötä. Muut suunnitellut liikelaitostoiminnot ovat lossit sekä 
vienti ja erityisprojektit. 
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Laatujärjestelmä ja ympäristöasioiden hallinta 

Tielaitoksessa kehitetään laatujäijestelmää. Kansainvälinen ympäristö-
asioiden hallintajärjestelmän standardi (ISO 14000-sarja) on valmistumassa. 
EU on perustanut järjestelmän,jossa yritys voi saada ympäristöasioiden hal-
linnalleen virallisen vahvistuksen (EMAS-asetus). Laadunja ympäristöasioi-
den hallinnan standardit liittyvät toisiinsa. Yritys, jolla on laatujärjestelmä, 
voi muodostaa ympäristöasioiden hallintajärjestelmänsä laatujärjestelmää 
täydentämällä. 

Standardin noudattaminenja siihen perustuva sertifiointi on markkinakysy-
mys. Mikäli asiakkaat suosivat sertifioitua järjestelmää tai yrityskuva on 
siitä riippuvainen, sertifikaatti kannattaa hrnkkia. EU:n ympäristöasioiden 
hallinta- ja auditointimenettely on vapaaehtoinen; ei voida vaatia sen 
mukaista vahvistusta sopimuksen edellytyksenä. Sen sijaan voidaan vaatia 
että yritys osoittaa ympäristöasioidensa olevan hallinnassa sopimuksen 
kohteena olevassa prosessissa. 

Ympäristöasioidenjäxjestelmällinen hallinta tukeutuu Tielaitoksen laatujär-
jestelmätyöhön. Tarkoituksenmukaisten laatujärjestelmien muodostaminen 
on monelle toiminnolle ja yksikölle osoittautunut vaikeaksi. Järjestelmän 
valmiudesta riippumatta on yksiköiden silti varmistettava, että ympäristö- 
laatu toteutuu todeffisessa toiminnassa - kuten muutkin laadut. Laatujär-
jestelmä ei ole hyvä, ellei asiakkaamme ole tyytyväinen ympäristöönsä. 

Tulosohjaus ja toirnenpideohjelman toteuttaminen 

Tielaitos on käyttänyt tulosohjausta jo jonkin aikaa. Ympäristön toimenpi-
deohjelman avulla pitäisi löytyä eri tasoifia olennaiset 'ympäristötulokset". 
Tulos voi olla tietyn toimen teko, mutta menettelytavan muutoksesta on 
vaikea löytää kynnyskohtaa, jossa sen voi todeta toteutetuksi. 

Toimenpideohjelman kokonaisuudet eivät vielä ole niin konkreettisia että ne 
määrittelisivät, miten eri toimia tehdään. Ohjelma palvelee yksiköiden 
toiminnan suunnittelua. Ympäristötavoitteet on yksi toiminnan 
suunnitteluun vaikuttavista näkökulmista. Ohjelmassa on useita 
sellaisia toimia, jotka olisi yhtä perusteltua toteuttaa yleisen hallinnon 
tehokkuustavoitteen, taloudeflisuusvaatimusten, suunnitteluprosessien 
kehittämisen, liikenneturvallisuuden tms. perusteella. Tässä niitä on 
pohdittu ympäristönäkökulmasta käsin. Toiminnan suunnittelussa eri 
näkökulmien on löydettävä toisensa. 

Toiminnan suunnittelua rajaavat käytettävissä  olevat resurssit. Resurssit 
määräytyvät toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä vuosittaisesta talousar-
viosta päätettäessä. 

Kun selvitetään tässä toimenpideohjelmassa esitettyjen kokonaisuuksien 
toteuttamista tarkastellaan resurssitarpeen lisäksi miten ympäristöasiat 
otetaan huomioon, kun tulostavoitteita ja sopimusehtoja muodostetaan 
uudessa Tielaitoksessa. 
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VASTUU JA OSAAMINEN 

Jokainen tielaitoslainen vastaa siitä, että ympäristötavoitteet ja -vei-
voitteet toteutuvat hänen oman toimintansa osalta. Laitos kouluttaa, 
opastaaja kannustaa henkilöstöään toimimaan ympäristön, terveyden, 
turvallisuuden ja talouden kannalta vastuullisella tavalla. 

1.1 
Tielaitoksen työntekijät tuntevat ympäristöpolitiikan, toimintansa 
ympäristövaikutukset ja mitä itse voivat tehdä ympäristön hyväksi. 
Laitos tukee henkilöstön tiedontasoaja iminattitaitoajärjeste1mälli-
sellä koulutuksella. Laitos kannustaa myös henkilöstöä osaffistu-
maan alan kursseffle ja tekee aloitteita ammatillisen koulutuksen 
kehittämiseksi. 

Yhteiset toimet: 
1997- 	Parantaa avoimen vuoropuhelun avulla henkilöstön tietoja, edistää 

myönteistä suhtautumista ympäristöasioihin ja valmiuksia arvioi-
da eri näkökohtien tärkeysjärjestystä omassa työssä. 

1997- 	Laajentaa henkilöstölle taijottavaa koulutusta energiaa ja ympä- 
ristöä säästävästä ajotavastaja ajoneuvon pidosta. Tukee henkilös-
tön työmatkoila joukkoliikenteen käyttöä, jalankulkua ja pyöräi-
lyä. 

Keskushallinto: 
1997- 	Sisällyttää koulutusohjelmiin ympäristöön liittyviä aiheita. Tekee 

aloitteita ympäristöosaamisen kehittämisestä tie- ja liikennealan 
koulutuksessa. 

1997- 	Laatu koulutusaineistoa eri tasoilla käytettäviksi. 

Aluehallinto: 
1997- 	Tehostaa koko henkilöstön ympäristökoulutusta. 

1997- 	Hyödyntää eri alueiden keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyömah- 
dollisuuksia viranomaisten ja koulutuslaitosten kanssa. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1997 	Laatu kpikkiin yksiköihin koulutussuunnitelmat, jotka sisältävät 

ympäristöasiat. Toteuttaa ympäristökoulutusta osana muuta kou-
lutusta ja erillisinä jaksoina. Henkilöstölle annetaan koulutusta 
pääsääntöisesti omiin tehtäviin liittyviin ympäristöasioihin. 

1997- 	Selvittää työmaiden henkilöstölle ja urakoitsijoille Tielaitoksen ja 
alueen ympäristösuojelun periaatteet. 
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1.2 
Tielaitoksessa yksi johtaja vastaa ympäristöasioista ja yksiköifiä on 
ympäristöasioita koordinoivat vastuuhenkilöt. Heillii on tehtävään 
soveltuva koulutus ja kokemus. Jokainen tielaitoslainen toiinu 
omassa työssään ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. 

Keskushallinto: 
1997- 	Tielaitoksen johtajistossa yksi johtaja vastaa ympäristöasioista. 

1997- 	Tiehallrnnossa on tehtävään sopivan koulutuksen ja kokemuksen 
omaavat Tielaitoksen ympäristöasioiden koordinaattori sekä ympä- 
ristöasioiden kehittämisen ja teettämisen asiantuntijat. 

Tiehallinto vastaa tienpidon y-mpäristötavoitteiden, ohjeiden, 
laatuvaatimusten ja ympäristöön liittyvien työselitysten sekä 
vastaavien asiakirjojen laadinnastaja käyttöön saattamises-
ta. Näiden tueksi tiehallinto hankkii tarvittavat tutkimukset 
ja selvitykset. 

Aluehallinto: 
1997- 	Kullakin alueella on ympäristövastaava, jolla on tehtävään sopiva 

koulutus ja kokemus. Ympäristövastaavan lisäksi alueella on 
maankäytön, maisemanhoidon ja vihertöiden asiantuntemus. 

Hallinnon ja teettämisen vastuut edellyttävät tehokkaan 
työryhmän muodostamista. Myös kulttuuriympäristön, 
yhdyskuntien ja yhteisöjen asiantuntemusta tarvitaan. 
Kaikilla alueilla ei teettämisen asiantuntijatehtävissä kui-
tenkaan tarvita päätoimisia työntekijöitä. 

Lukelaitoksen toimenpiteet: 
1998- 	Valtakunnallisesti liikelaitoksella on ympäristötutkimuksen ja 

kehittämisen vaatima asiantuntemus sekä sellainen erityinen 
ympäristöselvitysten ja -suunnittelun asiantuntemus, jota ei 
aluekohtaisesti tarvita. 

1998- 	Aluekohtaisesti liikelaitoksella on ympäristöselvitystenja suunnit- 
telun, maisema- ja vihersuunnittelun, ympäristöön sopivan raken-
tamisen, maisemanhoidon ja vihertöiden sekä kunnossapidon 
ympäristöasioiden asiantuntemus. Tienpitoon nimetään ympäristö- 
asioista vastaavat henkilöt ja heidät koulutetaan tehtäviinsä. 
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1.3 
Tielaitos tukee aloite- ja rnnovaatiokampanjom sekä kilpailuin 
uusien ympäristöön soveltuvien ratkaisujen kehittämistä. Tie paikal-
laan-kilpailusta muodostetaan toistuva teiden ja katujen pidon 
laadun katselmus. 

Yhteiset toimet: 
1997- 	Ympäristöä koskevat aiheet otetaan aloitetoiminnan erityiseksi 

kohteeksi. 

Keskushallinto: 
1998 	Tie paikallaan-kilpailun seuraava vaihe, joka yhteistyössä Tieyh- 

distyksen, Kuntaliitonja mandollisten muiden kanssajärjestetäan 
siten, että Tielaitoksen, kaupunkien ja kuntien sekä yksityisten 
hpnkkeet osallistuvat siihen yhdessä. 

Aluehallinto: 
1997- 	Alueilla järjestetään säännöllisiä Ympäristötyö-kilpailuja. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1997- 	Kehittää tuotannon ympäristöpalkintokilpailua yhdessä yritysten, 

järjestöjen ja viranomaisten kanssa. 
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2 	LIIKENNEJÄRJESTELMÄN JA YMPÄRISTÖN VUO- 
ROVAIKUTUS 

Tielaitos kehittää liikennejärjestelmän suunnittelua laajassa yhteis-
työssä eri osapuolten kanssa. Tavoitteena on liikennejärjestelmän ja 
ympäristön välinen vuorovaikutus, joka tukee kestävän alue- ja yhdys-
kuntarakenteen muodostamista. 

2.1 
Tielaitoksen, ympäristöviranomaisten ja maakuntaliittojen yhteis-
työnä sovitetaan tienpidon suunnitelmat ja alueeffiset ympäristöoh-
jehnat toisiinsa. 

Keskushallinto: 
1997-98 Osallistuu alueiden kestävän kehityksen ja liikennejarjestelmän 

välistä suhdetta selvittävään projektiin. 

1997- 	Osallistuu tieliikenteen ennusteiden laadinnan kehittämiseen, eri 
liikennepoliittiset valinnat ja niihin liittyvät skenaariot huomioon 
ottaen. 

1999 	Kehittää toimintamallia tienpidon suunnittelun, mm. toiminta- ja 
taloussuunnittelun vaiheistuksen, sovittamiseen alueellisiin ympä-
ristöohjelmiin. 

Äluehallinto: 
1997- 	Tehostaa yhteistyötä alueellisten ympäristökeskusten, maakun- 

nallisten liittojen ja kuntien kanssa. Osallistuu aluekehittämisoh-
jelmien ja seutiikvojen valmisteluun. 

Keskustelua alueiden kestävän kehittämisen tavoitteista 
voidaan esim. käydä ympäristöyhteistyöryhmissä. 

1999- 	Kehittää tienpidon suunnitelmien sovittamista alueellisiin ja 
paikallisiin ympäristöohjelmiin, yhteisten lähtötietojenja ennustei-
den käyttöä sekä tieffikenteen ympäristövaikutusten arviointia 
osana seutusuunnittelua. 

Saariston liikenteellisen palvelutason kehittäminen ja sen 
vaikutukset ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen ja saa-
riyhteisöjen kulttuuriin muodostavat erityisen ongelmallisen 
kokonaisuuden, jota eri osapuolten tulisi tarkastella yhdessä 
alueen kestävän kehittämisen ratkaisujen löytämiseksi. 
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2.2 
Tielaitos painottaa ilikennemuotojen yhteistoimintaa ja nykyisen 
tieverkon tehokasta käyttöä. Laitos toimii aloitteeffisesti, jotta 
kaupunki- ja taajamaseuduffle laaditaan yhteistyössä llikennejäres-
tehnäsuunnitelinat. Suunnittelun tavoitteena on vähentää liikenteen 
energian kulutustaja haittoja, turvata joukkoliikennettä ja parantaa 
pyöräilyn ja jalankulwi turvallisuutta ja palvelutasoa. 

Keskushallinto: 
1997- 	Kehittää liikennejäxjestelmäsuunnittelua yhteistyössä ja soveltaa 

menettelyä kaikkia taajainaseutuja koskevaksi. Toimii liikennejär-
jestelyjen ja niihin liittyvien hirnkkeiden yhteisen toteutus- ja 
rahoitusmallin kehittämiseksi. Osallistuu keskeisiin taajamaseu-
tujen suunnitteluhankkeisiin. 

1997- 	Osallistuu liikenteen kysyntää ja sen hallintaa koskeviin tutki- 
muksiin. Selvittää kevyen liikenteen ominaisuuksia, autoliikenteen 
kehitykseen vaikuttavia keinoja sekä liikenteen terminaalirat-
kaisuja ja informaatiojä.rjestelmiä. 

1997- 	Kehittää ympäristövaikutusten huomioon ottamista yhteiskun- 
tataloudellisessa tarkastelussa (YHTALI), ohjeita kevyen liiken-
teen ja joukkoliikenteen järjestelyjen parantamiseksi, myös niiden 
tarkoituksenmukaisuuden ja ympäristöönsä sovittamisen osalta, 
sekä kevyen liikenteen väylien kunnossapidon ohjeita. 

1998- 	Selvittää aluerakenteeseen liittyvien valintojen aiheuttamia liiken- 
teellisiä muutoksia ja niistä johtuvia ympäristövaikutuksia ja tuo 
omat näkökantansa niistä käytävään keskusteluun. 

Aluehallinto: 
1997- 	Toimii maakuntaliittojen (pääkaupunkiseudulla myös YTV:n), 

kuntien, teollisuuden ja muun ja elinkeinoelämän kanssa yhdys-
kuntarakenteen kehittämiseksi siten että tuotetaan tarpeeliiset 
liikennepalvelut mandollisimman tehokkaasti ja kansantaloudel-
lisesti järkevästi sekä säästetään energiaa ja luontoa. 

1997- 	Tukee kaupunki- ja taajamaseutujen liikennejärjestelmäsuun- 
nittelua ja osallistuu suunnitelmien laadintaan. Kehittää omaa 
toimintaa ja asiantuntemusta liikennejärjestelmäsuunnittelun 
toteuttamisen tueksi. 

2000 	Suunnittelu tehty tai käynnissä kpikilla yli 50 000 asukkaan 
kaupunkiseuduilla. 
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2.3 
Tielaitos kehittää tiensuiinnittelussa mm. työvaiheiden a.joitusta 
siten, että yhteistoiminta kaavoituksen kanssa tehostuu. Laitos 
tarjoaa omaa asiantuntemustaan kaavoituksen käyttöön. 

Keskushallinto: 
1997- 	Kehittää "Liikenneja maankäyttö" sekä "Tienpidon yhteiskunnalli- 

set vaikutukset" ohjelmien tulosten pohjalta yhteistyötä maan- 
käytöstä vastaavien tahojen kanssa. 

1997-98 Kehittäa tienpidon ja tiehrnkkeiden suunnittelun vuoropuhelua. 

Aluehallinto: 
1997- 	Kehittää kaavoituksen sekä liikenne-ja tiensuunnittelun aikatau- 

lujen yhteensovittamista. Suunnitteluvaiheiden ajoituksessa ote-
taan huomioon kaavoituksen tarpeet ja eteneminen. 

1997- 	Parantaa minkiytön asiantuntemusta toiminnassaan. 

1997- 	Tukee kaava- ja poikkeuslupalausunnoissa ja neuvotteluissa 
johdonmukaisesti yhdyskuntarakenteen eheytymistä. Tavoitteina 
on että kaavoihin saadaan hyvä liikenneväylien jäsentely, tarkoi-
tuksenmukainen kevyen ja moottoriliikenteen erottelu ja hyvä 
toimintojen sijoittelu sekä estetään uusien ympäristöhaittojen 
synty. 
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2.4 
Liikennejärjestelyistä ja nopeusrajoituksista päättäessäan Tielaitos 
ottaa huomioon myös vaikutukset energian kulutukseen, pako-
kaasupäästöihin ja meluun. Meluntorjunnan tai ilmanlaadun ohjear-
vot ylittävillä alueifia parannetaan tilannetta. 

Keskushallinto: 
1997- 	Osallistuu pakokaasupäästöjä, pitoisuuksia ja melutasoja tarkem- 

min kuvaavien mallien kehittämiseen. 

1997- 	Kehittää nopeusrajoitusohjeen soveltamista eri ympäristö- ja 
liikeunetilanteisiin. 

1997- 	Kehittää kunnossapidon toiniintalinjoja ilmanlaadun ja meluvai- 
kutusten parantamiseksi. 

Aluehallinto: 
1997- 	Kehittäa taajama-alueiden nopeusrajoitusten soveltamista. Tieym- 

päristö muotoillaan siten, että se tukee valittua nopeustasoa. 

1997- 	Ohjaa tarvittaessa liikennettä väylille, jotka sietävät kuormitusta 
paremmin. 

1997- 	Käyttää suojavyöhykkeitä, maastonmuotoilua, kasvillisuutta ja 
meluesteitä tien ja herkkien kohteiden välillä. Sijoittaa kevyen 
liikenteen väylät ja pysäkit siten, että ilman epäpuhtauksille ja 
melulle altistuminen on mandoffisiniman vähäistä. 

2.5 
Tielaitos tiedottaa yhdessä muiden tienkäyttäjäinformaatiota tuot-
tavien tahojen kanssa kulku- ja a.jotapojen sekä ajoneuvon kunnon 
vaikutuksista ympäristöön ja turvallisuuteen. Laitos osallistuu hank-
keisiin, joiden kautta tienkäyttä.jffle tarjotaan ympäristöystävällisiä 
toimintamalleja. 

Keskushallinto: 
1997- 	Tutkii alan järjestöjen ja muiden vastaavien tahojen kanssa kulku- 

ja ajotapojen ja ajoneuvon kunnon vaikutuksia polttoaineen kulu-
tukseen, päästöil3in ja ajoneuvon kestoikään. Tiedottaa vaikutuk-
sista omissa julkpisuissa, paikallisissa tiedotusvälineissä sekä 
esim. palvelu- ja levähdysalueila jaettavan aineiston avulla. 

1998- 	Osallistuu yhteistyöprojekteihin mm. autoalan järjestöjen, autokat- 
sastuksen ja ajo-opetuksen kanssa ajotapojen ja ajoneuvojen 
kunnon kehittämiseksi. 
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3 	TEIDEN SOVITTAMINEN YMPÄRISTÖÖN 

Parannettavat ja uudet tiet sovitetaan ympäristöön, tavoitteena 
turvallinen, toimiva ja kaunis kokonaisuus. 

3.1 
Tielaitos huolehtii omalta osaltaan luonnon monimuotoisuuden 
säilymisestäja välttää sekä lieventää pitkäaikaisia, palautumattomia 
muutoksia. Maisemanhoito on kestävää ja tukee monimuotoisuutta. 
Laitos kehittää luonnonmukaisen maisemanhoidon menetelmiä. Poh-
jois-Suomenja saariston luonnon erityinen haavoittuvuus edellyttää 
hienovaraisten keinojen käyttöä. 

Keskushallinto: 
1997- 	Varmistaa tärkeiden luontokokonaisuuksienja uhanalaisten lajien 

huomioon ottamisen tienpidon ja tieverkon suunnittelussa. Kehit-
tää luonnon monimuotoisuuden selvitysmenetelmiä, sitä tukevia 
suunnitteluratkaisuja sekä muutosten lieventämiskeinoja. Soveltaa 
luonnonmukaisen rakentamisen ja hoidon menettelyjä tienpitoon. 
Muodostaa viranomaisten ja järjestöjen sekä tiehallintopiirien 
kanssa kokeiluhrnkkeita. Selvittää Pohjois-Suomen ja saaristoalu-
eiden oloihin soveltuvia menettelyjä. 

1997 	Määrittelee tieluonnon hoito-ohjelman periaatteet yhteistyössä 
valtakunnallisten ympäristöviranomaisten kanssa. 

1997-98 Sisällyttää viheralueiden hoitoluokitukseen luonnonalueiden 
hoidon kannalta olennaiset näkökohdat. 

Aluehallinto: 
1997- 	Laatiija toteuttaa tieympäristön luonnon ja maiseman hoito-ohjel- 

mat yhdessä asianomaisten tahojen kanssa. 
1. tienvarsien luonnon ja maiseman suojelusuunnitelmat 
(lakisääteiset ja suojeluohjelmien kohteet, 1997-99) 
2. arvokohteiden hoitosuunnitelmat (1998-) 
3. tieympäristön kunnostusohjelma (1999-) 

1997- 	Kehittää luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamista tien- 
suunnittelussa ympäristöviranomaisten, -järjestöjen ja asiantunti-
joiden kanssa. Toteuttaa arvokkaiden elinympäristöjen yhtenäi- 
syyttä ja lajien elinmandollisuuksia turvaavia ratkaisuja. 
Osallistuu yhteistyöprojekteihin tienvarsien maisemanhoidon 
edistämiseksi. Parantaa tieympäristöä paikan henkeen sopivin 
istutuksin, erityisesti taajamissa ja niiden reuna-alueilla. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1997- 	Kehittää luonnonmukaisten maisema-ja viherrakennustöiden sekä 

kunnossapidon osaamista. Kehittää rakenteita ja menetelmiä, 
jotka lieventävät tai toijuvat luonnon muutoksia. Minimoi kasvilli-
suusvaurioita suojaamalla puustoa ja herkkää kasvillisuutta sekä 
välttämällä suuria pintavesien kulun muutoksia. Noudattaa aroilla 
alueilla varovaisuutta työkoneiden kanssa. Hoitaa kasvillisuusalu-
eet myös rakentamisen aikana. Valvoo töitä huoleffisesti. 
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3.2 
Tielaitos sunnnittelee uudet tiehnnkkeet maisemaan soveltuviksi. 
Maisema-alueiden ja kulttuurihistorian arvot otetaan huomioon. 
Valtakunnaifisesti arvokkailla maisema-alueifia vältetään uusien 
teiden rakentamista. 

Keskushallinto: 
1997- 	Kehittää arvokkaiden alueiden huomioon ottamista tiensuun- 

nittelussa. 

1997- 	Sisällyttää maiseman ja kulttuurihistorian kannalta arvokkaiden 
alueiden suojelun edellyttämät tavoitteet tienpidon suunnitteluun. 

Aluehallinto: 
1997- 	Ottaa huomioon maiseman edellytykset kaikissa tiensuunnittelun 

vaiheissa. Sovittaa ratkaisut kuhunkin maisematyyppiin. 
Tarveselvityksessä määritellään hankkeen tavoitteet luon-
non- ja maisemansuojelussa. Yleissuunnitelmassa tehdään 
selvitykset ja alustavat hoitosuunnitelmat, tiesuunnitel-
massa maisemarakentamisen sekä luonnonsuojelun ja hoi-
don suunnitelmat ja ohjelmoidaan toimet. 

1997- 	Välttää uusien teiden sijoittamista arvokkaille maisema-alueille. 
Mikäli tietä tai tien parantamista suunnitellaan, se tapahtuu 
yhteistyössä ympäristökeskuksen ja maakuntamuseon kanssa. 

Suunnittelijan tulee olla tietoinen arvokkaista maisema- 
kohteista, muinaismuistolain perusteella ja rakennushisto-
riallisin perustein suojelluista kohteista. Arvokkaita kult-
tuurimaisema-alueita kohdellaan hellävaraisesti, niiden 
perinteistä ilmettä mandollisimman vähän muuttaen. 

1997- 	Käyttää maisemaa ja kasvillisuutta ympäristötaiteen luomiseksi 
tärkeissä kohdissa. 

1997- 	Tarkistaa tievarauksia siten, että ne eivät vaaranna kulttuurihis- 
toriallisesti arvokkaita ympäristöjä. Varmistaa, etteivät esim. 
teiden tasaus, pohjaveden tason muutokset tai rakennustyöt vauri-
aita ympäröivää rakennuskantaa. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1998- 	Kehittää tierakenteita ja rakentamismenetelmiä, jotka sopivat 

arvoalueilla käytettäviksi. 
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3.3 
Tieratkaisut tukevat taajamien eheyttämistä ja edistävät turvallista 
liikkumista. Taajamatiet toteutetaan kuntien kanssa hRilinnoffiset 
rajat ylittävinä kokonaisuuksina ja keskeisiä taajama-alueita rauhoi-
tetaan ajoneuvollikenteeltä. Laitos suunnittelee kaupunkien pää-
väylästöä siten, että väylien sijainti, muoto ja mitoitus noudattavat 
kaupungin mittakaavaa. 

Keskushallinto: 
1997- 	Vastaa riittävien resurssien osoittamisesta taajamatiekokonai- 

suuksien suunnittelulle ja toteutukselle. 

1997-98 Kehittää taajamateiden suunnittelun toimintalinjoja sekä hoidon 
periaatteita ympäristöviranomaisten ja kuntien kanssa. 

1997-99 Kehittää kaupunkiseutujen pääväylien suunnittelua kaupunki- 
väylien tilaselvitysten pohjalta. Laatu ympäristöministeriön ja 
Suomen Kuntaliiton kanssa kaupunkiväylien toimintalinjat. 

Aluehallinto: 
1997 	Toteuttaa kaupunkiväylien tilaselvityksenja määrittelee toimenpi- 

detarpeet kaupunkien kanssa. Kaupunkiväylien ja taajamateiden 
toimien määrittelyn perustana ovat tilakartoitukset, turvaliisuus-
tarkastelut ja arvotaajamaluettelot. 

Painopiste on taajamissa, joissa liikenneturvallisuus on heik-
ko, väylän mitoitus ja liikennejärjestelyt ovat ristiriidassa 
muiden toimintojen kanssa tai tieympäristön taajamakuva 
epätyydyttävä. Suunnittelussa on olennaista löytää paikkaan 
luonteva ratkaisu, välttää liiallista koristelua tai tyyppirat-
kaisujen yksioikoista noudattamista. 

1997- 	Kehittää yhteistyömuotoja kuntien, maanomistajien, elinkeinoelä- 
man ja asukkaiden kanssa. Lisää kaupunkisuunnittelun ja taaja-
makeskustojen suunnittelun asiantuntemusta hrnkkeissa. 

1997- 	Ottaa taajamien tieverkon suunnittelun lähtökohdaksi rakenteen 
eheyttämisen sekä olemassa olevan verkon elinkaaren jatkamisen 
pienten parantamistoimien avulla. Ottaa liikenteen rauhoittamisen 
kokeiluihin mukaan myös pelkästään jalankulkua tai kevytlii-
kennepainotteista sekaliikennettä palvelevat ratkaisut. 

1997- 	Parantaa ohikulkuteiden liittymienja kevyen liikenteen väylästön 
liikenneturvallisuutta. Vähentää ydinkeskustan läpi kulkevien tai 
sitä sivuavien ajoreittien estevaikutusta niiden rakennetta, ajono-
peutta ja risteämismandollisuuksia kehittämällä. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1998- 	Kehittää rakentamisen ja kunnossapidon yhteistyötä kunnissa 

tukevia toimintamuotoja. 

1998- 	Kehittää taajamissa käytettäviksi soveltuvia varusteita, laitteita 
ja materiaaleja yhteistyössä tiensuunnittelijoiden kanssa. 
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3.4 
Tielaitos asettaa tieympäristön muotoilulle selkeät laatutavoitteet. 
Tiet ja sifiat, meluesteet ja kalusteet muodostavat yhtenäisen koko-
naisuuden, mutta kullekin tiejaksolle on asetettava omat tavoitteen-
sa, liikenteen luonteen tai ympäristön muuttuessa. 

Keskushallinto: 
1997-98 Kehittää teiden muotoilun ohjeita ja tieympäristön kokemisen tie-

tämystä. Selvittää toteutettujen siltojen muotoiluaja sopeutumista 
ympäristöön. 

1997- 	Osallistuu kilpailujen järjestämiseen tiearkkitehtuurin kehittämi- 
seksi jaijestöjen, aluehallinnon ja muiden viranomaisten kanssa. 

Aluehallinto: 
1997- 	Varmistaa ympäristösuunnittelun ja tieympäristön kokemisen 

asiantuntemuksen hankkeissa. 

1997- 	Lisää tienkäyttäjien ja tienvarren asukkaiden osallistumista 
tieympäristön muotoiluun. 

1997- 	Kehittää tie- ja silta-arkkitehtuurin asemaa hrnkkeiden tavoi- 
teasettelussa ja suunnitteluprosessissa. 

Muotoilutavoitteena on selkeä, tien luonteeseen ja ympä-
ristöön sovitettu kokonaisvaikutelma. Muotoilun periaatteet 
selvitetään yleis suunnitelmassa ja tie suunnitelmassa määri-
tetään ympäristön muotoilun ratkaisut. 

1997- 	Kiinnittää rakenteiden, varusteiden ja laitteiden muotoilussa ja 
sijoittamisessa huomiota omaleimaisen ja tunnistettavan koko-
naisympäristön muotoutumiseen. 

1997- 	Toteuttaa tärkeissä kohteissa suunnittelukilpailuja. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1997- 	Kehittää rakentamisen ja kunnossapidon viimeistelytasoa laaduk- 

kaan ympäristökokonaisuuden saavuttamiseksi. 
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3.5 
Tielaitos sisällyttää meluntorjwman ja muut suojaustoimet uusiin 
hsinkkeisiinsa, selvittää asukkaiden ja tienkäyttäjien kanssa suojaus-
ja kauneusnäkökohtien väliset ristiriidat ja etsii niistä yhteiset 
näkemykset. Laitos toteuttaa nykyisten teiden ympäristönsuojelun 
ja ympäristön laadun kehittäinistoimet yhteistoiminnassa eri viran-
omaisten, asukkaiden ja maanomistajien kanssa. 

Keskushallinto: 
1997- 	Ottaa hrnkkeiden taloudellisuuden arvioinnissa ja rahoituksessa 

huomioon suojauksen edellyttämät toimenpiteet. 

1997-98 Kehittää meluntoijunnan ja suojausten toimintalinjoja. Kehittää 
ratkaisuja ja ohjeita asianomaisten viranomaisten kanssa sekä 
toteuttaa kokeiluhnkkeita yritysten kanssa. 

1997 	Kehittää ympäristön tilaselvitysten menettelyjä ja ohjeita. 
Määrittelee ja varmistaa suojelutoimenpiteiden toteuttamisen 
edellyttämän rahoituksen. 

Tavoitteena on että toteutetaan tilaselvitysten mukaiset 
kiireellisten kohteiden melusuojaukset vuoteen 2005, pohja-
veden suojaukset vuoteen 2000 mennessä. Muiden toimien 
toteutus määräytyy selvitysten perusteella. 

Aluehallinto: 
1997 	Viimeistelee tilaselvitykset ja määrittelee eri osapuolten kanssa 

toimenpideohjelmiin sisältyvät hrnkkeet. Toimenpiteiden määritte-
ly päivitetään säännöllisin välein. 

1997- 	Toteuttaa koko maassa vuosittain meluesteet tai muut meluntor- 
juntatoimet 15 km jaksolla nykyistä tiestöäja pohjaveden suojaus-
toimet 15 km jaksolla. Taajamien laajoja parantamiskohteita ja 
tiekohtaisia luonnon-ja maisemanhoitoprojekteja toteutetaan n.10 
kutakin. Muiden toimien toteutus perustuu tilaselvityksiin. 

1997- 	Varmistaa samaan kohteeseen kohdistuvien meluntoijunta- ym. 
toimien yhteensopivuuden. Selvittää suojaustoimiin liittyvät 
mandolliset ristiriidat yhdessä viranomaisten, asukkaiden ja tien-
käyttäjien kanssa. 

1997- 	Suunnittelee ja toteuttaa uusia hpnkkeita ja tarvittaessa niihin 
littyvää meluntorjuntaa siten, ettei tieliikenteen melu yhtä ohjear-
voja mehille herkissä kohteissa. Välttää uusien teiden linjauksessa 
tärkeitä pohjavesialueita. Mikäli aluetta ei voida kiertää, vähenne-
tään riskiä suojarakenteilla. Ottaa hrnkkeiden suunnittelussa 
huomioon kosteikkojenja pienvesistöjen laadun, pintaveden kulun 
sekä alueiden kosteustasapainon turvaavat toimet. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1997- 	Toteuttaa ja pitää kunnossa meluesteet ja suojarakenteet siten, 

että niiden toimivuus ja kestävyys varmistetaan. 

1998- 	Kehittää meluntorjunnan, pohjavedensuojelun ja muiden toimien 
tekniikkaa, joka sopii käytettäväksi nykyisten teiden varressa. 
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3.6 
Tielaitos varmistaa tieverkon palvelujen, matkailun tai tieympäris-
tön kokemisen kannalta tärkeiden kohteiden ympäristön laatutason 
ja siisteyden. 

Keskushallinto: 
1997-98 Kehittää matkailukohteiden ja palvelualueiden toimintalinjoja ja 

suunnittelua. 

1997- 	Ylläpitää ja kehittää museotiejärjestelmää kattamaan myös uu- 
demman ajan tierakenteita ja -ympäristöjä. 

Aluehal]into: 
1997- 	Kehittää levähdys-, palvelu- ja pysäköintialueiden, taajamateiden 

ja kevyen liikenteen väylien, risteysalueiden, pysäkkien, lautta- 
rantojen ja maisemateiden ympäristön laatua ja kalusteita sekä 
kohteiden viitoitusta. 

1997- 	Osallistuu arvokohteiden ympäristön metsänhoidon suunnitteluun. 
Avaa yhteistyössä maa- ja metsätalousviranomaisten, kuntien ja 
järjestöjen sekä maanomistajien kanssa näkymiä tiestön varrella 
ja edesauttaa tienvarren häiriökohteiden (raunioituneet rakennuk-
set, romuautot, roska-alueet yms.) poistamista. 

1997- 	Pitää museotiet ja -silat sekä niiden ympäristöt tarkoituksenmu- 
kaisessa kunnossa. Järjestää opastustakulttuuri-jaluonnonympä-
ristön kannalta tärkeissä kohteissa yhteistyössä muiden tahojen 
kanssa. 

1997- 	Estää häiritsevää tienvarsimainontaa yhdessä alueviranomaisten 
ja kuntien kanssa. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1997- 	Kiinnittää tukikohtien, levähdys-, palvelu-ja pysäköintialueidenja 

lauttarantojen osalta huomiota niiden maisemaan, ympäristön-
suojeluun ja siisteyteen. 
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4 	YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA 

Tielaitos kehittää ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. Rakentami-
sessa ja kunnossapidossa sovelletaan ja kehitetään ympäristön kan-
nalta parasta taloudellisesti käytettävissä olevaa tekniikkaa. 

4.1 
Tielaitos arvioi järjestelmällisesti hankkeiden, suunrntelmien, 
ohjelmien ja politiikkojen ympäristövaikutuksia ja varmistaa, että 
arvioinnin osoittamat olennaiset vaatimukset toteutuvat. 

Keskushallinto: 
1997- 	Kehittää edelleen hrnkkeiden ympäristövaikutusten arviointia. 

1997-98 Kehittää tienpidon TTSn ja tieverkon suunnittelun vaikutusten 
arviointimenettelyä ja sisällyttää sen suunnitteluun. 

1997- 	Kehittää menetelmiä arvioinnissa määriteltyjen ehtojen ja tavoit- 
teiden toteutumisen varmistamiseksi rakennussuunnittelussa ja 
rakentamisessa 

Aluehallinto: 
1997- 	Arvioi kaikkien hanklkeideri vmparisrovaiintuhset niiaiidoiIsin•- 

man aikaisessa vaiheessa suunnittelua. Kehittää YVA-menettelyn 
osaamista sekä vaikutusselvityksiä erityisesti pienissä hrnkkeissa. 
Tarkastaa ympäristöviranomaisten kanssa aiemmin laaclittujen 
suunnitelmien ympäristöselvitysten riittävyyttä. Täydentää puut-
teelliset selvitykset. 

Hankkeisiin, joiden ympäristövaikutukset selvitetään, kuulu-
vat myös maa-ainesalueiden käyttöön otto ja vastaavat 
ympäristön muutokset. 

1999 	Soveltaa tienpidonja tieverkon suunnittelussa ohjelmatason vaiku- 
tusarviointia. Sopii seutu- ja yleiskaavoituksesta vastaavien sekä 
ympäristöviranomaisten kanssa siitä, miten eri tason arvioinnit 
suoritetaan. 

Tieverkkoa koskevan suunnitelman ympäristövaikutuksia 
voidaan parhaiten arvioida kaavassa, joka käsittelee sitä 
kokonaismaankäyttöä, jonka osa tieverkko on. Kaavoitus voi 
myös olla tiehankkeen tarveselvitykseen liittyvän ympäristö- 
vaikutusten selvittämisen tarkoituksenmukaisin väline. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1997- 	Tarkastaa ennen rakennushrnikkeen käynnistämistä hrnkkeen 

ympäristöselvityksetja -suunnitelmat. Jos havaitaan ongelmia tai 
puutteita, niistä tiedotetaan välittömästi tilaajalle. 
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4.2 
Ympäristöjärjestehnät toimivat osana laatujär3estelmiä kpikissa lai-
toksen yksiköissä. Yrittajiltä ja toimittajilta edellytetään toiminta- 
tapaa, joka varmistaa ympäristöasioiden hilhinnan. 

Keskushallinto: 
1997- 	Ylläpitää ympäristöön vaikuttavien säädösten, ohjeiden ja laatu- 

vaatimusten tiedostot. 

1997- 	Kehittää tienpidon teettämisen laatujäijestelmää ympäristöasiat 
huomioon ottaen. 

1997-98 Sisällyttää omaan toimintaansa ympäristöasioiden hallinnan 
edellyttä.mät menettelyt. 

1998-99 Kehittää tiensuunnittelun laatujärjestelmää sen varmistamiseksi, 
että ympäristöasiat selvitetään tiesuunnitelmassa rakennussuun-
nittelun ja rakentamisen ympäristöasioiden hoidon perustaksi 
riittävällä tarkkuudella. 

Aluehallinto: 
1997- 	Ylläpitää ympäristöä koskevien lupiensa rekisteriä. 

1998- 	Sisällyttää omaan toimintaansa ympäristöasioiden hallinnan 
edellyttämät menettelyt ja tilauksiinsa ympäristöä koskevat 
ohjeet, määräykset ja laatuvaatiniukset. 

1999- 	Edellyttää tilauksissaan yinpäristöasioiden h11innan varmistamis- 
ta. Hallinta voidaan osoittaa standardien mukaisen hallintajär-
jestelmän muodossa tai muulla tavoin. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1997- 	Kehittää ympäristöasioiden hallintaa pilottikohteiden avulla 

rakentamiseenja kunnossapitoon sopivaksi. Liittää ympäristöasiat 
yksiköiden laatujäijestelmiin. 

1998 	Kaikissa yksiköissä on saatavilla tietuotannon ympäristötekijöihin 
liittyvä lainsäädäntö ja muut ynipäristöaiheiset asiakiijat. Yksi- 
köissä tiedetään mistä saadaan tarvittavat tiedot ja asiantuntija- 
apu ympäristöasioissa. 

2000 	Yksiköt selvittävät ympäristäasioiden hallinnan sertifioinnin 
edellyttämät toimet. 
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4.3 
Tielaitos käyttää ympäristöystävällisiä materiaaleja, tuotteita ja 
menetelmiä. Niiden ympäristövaikutukset arvioidaan koko elinkaari 
huomioon ottaen. 

Yhteiset toimet: 
1997- 	Vähentää materiaalien ja energian kulutusta mm. kiinteistöjen 

energiansäästöllä, tehostamalla televiestinnän käyttöä, kuljetusten 
suunnittelulla ja käyttämällä kierrätystuotteita. 

Keskushallinto: 
1997 	Selvittää aroilla alueilla olevien siltojen viemäröintiä. 

1997- 	Kehittää rakennus-ja kunnossapitomenetelmiä ympäristöä säästä- 
viksi yritysten ja ympäristöviranomaisten kanssa. 

1997- 	Osallistuu maa-aineksia korvaavien ja kierrätysmateriaalien 
tutkimukseen ja kehittämiseen. 

1997-99 Selvittää keskeisten prosessien ja materiaalien ympäristövaikutuk-
set elinkaarianalyysin menetelmin. 

Tierakenteiden elinkaaritarkastelut tehdään TPPT-ohjel-
maan liittyen. Materiaalien ja yksittäisten menetelmien 
tarkastelu perustuu niiden tuottajien ja muiden esittämiin 
selvityksiin. Hoidon ja kunnostuksen menettelyjä tarkas-
tellaan 1aatujäiestelmän prosessimääritysten perusteella. 

2000 	Määrittelee olennaisissa hrn1dnnoissa tarvittavat ehdot ympäristö- 
vaikutusten elinkaariselvityksistä ja testaa ehtoja koehankkeissa. 

Aluehallinto: 
1997- 	Kehittää yhteistyöprojekteja kuntien ja yritysten kanssa ympäris- 

töä säästävien ratkaisujen löytämiseksi ja soveltamiseksi. Toteut 
taa ympäristögeotekniikkaprojektin koerakennuskohteita 

1998 	Luopuu hrnkinnoissa öljysorien käytöstä ja haihtuvia h ii ivyi 
sisältävistä tiemerkintämaaleistaja 
erikoistilanteissa käytettävät aineet 

1999- 	Sisällyttää tilauksiin ehdot ympäristön kannalta parhaan mandol- 
lisen taloudellisesti käytettävissä olevan tekniikan soveltamisesta. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1997 	Liuotinpesuaineista työkalujen ja kaluston pesussa ei aiheudu 

hiiivetypäästöjä. 
Näiden aineiden käytöstä luovutaan pääosin. Missä niitä 
teknisistä syistä joudutaan käyttämään, mandollisille pääs-
töille tehdään talteenottojärjestelmät. 

1997- 	Kehittää yhdessä teollisuuden kanssa tuotteitaan ja menetelmiäan 
ympäristöä säästäviksi ja varmistaa materiaaleja ja tuotteita 
hnkkiessaan niiden ympäristöön sopivuuden. 
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1997- 	Siirtyy polttoaineiden ja koneiden osalta ympäristöteknologialtaan 
kehittyneempiin ratkaisuihin sitä mukaa, kun niitä saadaan käyt-
töön ja resurssit mandollistavat siirtymisen. Varmistaa että han-
kittavissa koneissa käytetään luonnossa hajoavia hydrauliikka- ja 
voiteluaineita. Nihin siirrytään käytössä olevissa koneissa, joissa 
se on teknisesti ja taloudellisesti mandollista. 

1997- 	Kehittää kunnossapitoa taajamien pölynpoiston tehon parantami- 
seksi ja sorateiden pölyämisen vähentämiseksi. 

1997- 	Varmistaa, ettei tuotannosta aiheudu melun tai ilmanlaadun 
ohjearvojen ylityksiä, vesistöjen pilaantumista tai pohjaveden 
pilaantumisriskiä ja erityisesti että asfaltti- ja murskausasemila 
noudatetaan niiden ympäristönsuojelua koskevia ohjeita ja lupaeh-
toja. 

1997- 	Minimoi työmaakuljetuksista aiheutuvia haittoja. Pienentää työn- 
aikaisten kiertoteiden haittoja mm. nopeusrajoituksilla, päällys-
tämisellä, pölynsidonnalla ja puhtaanapidolla. Ottaa töiden ajoi-
tuksessa luonnonolosuhteet entistä tarkemmin huomioon. Kehittää 
väliaikaisia suojarakenteita rakennustyön melunja tärinän torjun-
taan sekä pohjavesiriskien vähentämiseksi. 

1997- 	Sijoittaa ainoastaan poikkeustapauksissa rakennuskoneiden 
huoltopisteitä, tukikohtia tai varastoja pohjavesialueelle. Noudat-
taa tällöin eritystä varovaisuutta ja tekee tarvittavat suojaustoi-
menpiteet. Estää pohjaveden pinnan haitalliset alenemat. 

1997- 	Varmistaa, että rakennusten ylläpidossa toimitaan yleisten ympä- 
ristövaatimusten mukaisesti. Siirtää pohjavesialueilla sijaitsevat 
tukikohdat ja varastot pois, kun se on taloudellisesti mandollista. 

Erityistä huomiota kiinnitetään suolavarastojen ja liuossäi-
liöiden turvallisuuteen, kaluston säilytyspaikkoihin, tukikoh-
tien kuljetuksiin ja varastoihin sekä viemäröintiin. 
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4.4 
Tielaitos kehittää tielinjan materiaalien hyödyntämistä ja vähentää 
soran käyttöä. Laitos vähentää maa-ainesten ottopaikkojen määrää 
parantamalla toiminnan järjestelmällisyyttä ja eri intressiryhmien 
yhteistoimintaa. 

Keskushallinto: 
1997- 	Kehittää maa-ainesten oton, käytönja alueidenjälkihoidon, läjitys- 

ja muiden hukkamateriaalien vähentämisenja hyötykäytön menet-
telyjä. Kehittää massatalouden suunnittelua. 

1998 	Asettaa tavoitteet materiaalin käytölle. 

Aluehallinto: 
1997- 	Suosii materiaalia säästäviä pohjavahvistusmenetelmiäja paikalla 

tehtäviä rakenteiden vahvistusmeneteLmiä. Kehittää vanhojen 
rakennemateriaalien ja heikkolaatuisten maa-ainesten käyttöä. 
Hyödyntää sivutuotteitajajätemateriaaleja, missä se on teknisesti 
ja taloudellisesti mandollista eikä aiheuta riskejä ympäristölle. Li-
sää ainesten ottamista tielinjalta silloin, kun se ei ole ristiriidassa 
muiden ympänstöarvojen kanssa. 

Kierrätys- tai jätemateriaalien käytöstä mandollisesti aiheu-
tuvista lisäkustannuksista vastaa niiden tuottaja. 

1997- 	Vähentää maa-ainesten ottopaikkojen määrää kehittämällä suun- 
nitelmallista maa-ainesten ottoa sekä ylijäämämateriaalien hyöty-
käyttöä yhteistyössä maakuntien liittojen, vitysten. kuntien ja 
maanomistajien kanssa, 

Maa-ainesten ottoalueista vastaavat: 
1997- 	Jättää ottoalueila riittävän suojakerrosp 	uuden, jotta pohja 

vesille ei aiheudu riskiä. Varmistaa, ettei alueille tuoda jätteitä tai 
materiaaleja jotka vaarantavat maaperän tai pohjaveden laadun. 

1997- 	Seuraa alueiden käyttöä ja tilaa sekä pohjaveden laatua alueel- 
listen ympäristökeskusten kanssa sovitulla tavalla. 

1997- 	Kunnostaa ottoalueita suunnitelmallisesti. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1997- 	Hyödyntää tielinjalta saatavat ainekset tehokkaasti ja kierrättää 

käytössä olleita materiaaleja mandollisuuksien mukaan. Tielinjan 
aineksien otossa otetaan huomioon maisemalliset näkökohdat. 

1997- 	Varaa hrnkkeessa riittävästi läjitysalueita. Selvittää läjitettävien 
materiaalien koostumuksen ja läjitysalueen pohja- ja luonnonolot, 
jotta pystytään varmistamaan materiaalien mandollinen hyöty-
käyttö ja haitaton sijoittaminen. 
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4.5 
Tielaitos selvittää yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa 
teiden suolauksen vaikutuspiirissä olevien pohjavesialueiden kesto- 
kykyä ja varmistaa ettei kestokyky ylity sekä toteuttaa tarvittaessa 
suojaukset. Yhteistyössä muiden vastuullisten kanssa laitos kehittää 
kuljetuksiin liittyvien riskien hsilhintaa. 

Keskushallinto: 
1997 	Tarkentaa toimintalinjoja pohjavesialueilla. 

1997- 	Kehittää suolakuormitusta vähentäviä keinoja, liikennöitävyys ja 
liikenneturvallisuus huomioon ottaen. 

1999 	Asettaa tarvittaessa tavoitteet suolan käytän edelleen vähentämi- 
selle. 

Aluehallinto: 
1997 	Tarkistaa pohjavesialueiden riskikartoituksen tulokset ja tarvitta- 

essa aluekohtaiset toimenpidesuositukset. 

1997- 	Seuraa suolan käyttää pohjavesialueillaja vähentää käyttoä alueil- 
la, joilla kloridipitoisuus on kohoamassa. Seuraa pohjaveden 
laatua omissa seurantakohteissaan ja kerää tietoja pohjaveden 
ottamoilta ja muiden ylläpitämistä seurantakohteista. Jos suolan 
käyttötarve ylittää alueen pitkäaikaisen kestokyvyn, tehdään 
pohjavesisuojaukset, tai taataan turvallisuus muilla toimilla (esim. 
nopeusrajoitus). 

1997- 	Hankkii tiedot päätieverkolla ja pohjavesialueilla kuljetettavien 
vaarallisten aineiden reiteistä ja informoi suunnittelijoita ja kun-
nossapitäjiä niistä. Parantaa tarvittaessa liikenneturvallisuutta 
tärkeillä reiteillä. 

Kunnat voivat ohjata kuljetuksia reiteille, jotka eivät aiheu-
ta pohjavesille riskiä. Suojauksia ei pelkästään onnettomuus- 
riskin takia tehdä. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1997- 	Kehittää tiehallinnon kanssa liukkaudenja sorateiden pölyämisen 

toijuntamenetelmiä, joilla suolan käyttä saadaan mandollisimman 
vähäiseksi. 

1997- 	Kehittää menetelmiä, joilla saadaan tarkemmin selville tielle 
levitetyt suolamäärät. 

1997- 	Hankkii asiantuntemusta talvi- ja kesäsuolauksen ympäristövai- 
kutuksista ja vaarallisten aineiden kuljetusriskeistä. 
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4.6 
Tielaitos kehittää jätehuoltoaan ja vähentää jätemääriä. Laitos 
selvittää saastuneisiin maa-alueisiin liittyvät riskit. 

Yhteiset toimet: 
1997- 	Kehittää toimintaa siten, että jätteiden määrä vähenee. Vähentää 

kertakäyttötarvikkeiden määrää. Lajittelee kertyvän jätteen ja 
toimittaa sen asianmukaiseen käsittelyyn. 

Keskushallinto: 
1997 	Selvittää todennäköisyydet, että Tielaitoksen hallinnassa olevilla 

alueilla on saastunutta maaperää ja määrittelee mandollisen 
lisäselvitys- ja toimenpidetarpeen. 

1997 	Selvittää ja ohjeistaajätelain, aatopiikkäädösten ja jätehuolto- 
maksusäädösten toteuttamista Tielaitoksessa. 

1997- 	Kehittää jätehuollon yhteistyömuotoja kuntien ja urakoitsijoiden 
kanssa. 

1999 	Asettaa tavoitteet jäternäärien vähentämiseile. 

Aluehallinto: 
1997- 	Tukee yhteistyönä kokeilun huoltoasemien jätteidenlajittelun va 

kinaistamistaja ulottamista kaikkien huoltoasemaketjujen asemil 
le sekä valvotuille levähdysalueille. Muilla levähdysalueilla on 
tienkäyttäjiä asianmukaisesti palveleva jätehuolto. 

1997- 	Sopii linja-autopysäkkien ja muiden erityisalueiden jätehuollon 
järjestämisestä kuntien kanssa. 

1997- 	Kehittää tienvarsien puhtaanapidon yhteistyötä kansalaisjäijestö- 
jen, koulujen yms. kanssa Adoptiotie-projektin kautta. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1997- 	Tehostaa jätehuoltoa työmailla listaamalla jätteet ja suunnitte- 

lemalla hrnkkeiden jätehuolto systemaattisesti. Esim. jätekiviä 
hyödynnetään omissa ympäristörakennelmissa. 

1997- 	Lajittelee ja kierrättää purkujätteitä. 

1997- 	Kehittää maatuvien jätteiden kompostointia. 

1997- 	Tehostaa korjaus- ja huoltotoiminnan jätteiden käsittelyä. 
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5 	JATKUVA KEHITTÄMINEN 

Tielaitos seuraaja arvioi toimintansa laatua ja sen vaikutuksia ympä-
ristöön, sekä kertoo toiminnan tuloksista yleisölle ja viranomaisille. 
Laitos kehittää arvioiden perusteella toimintaansa jatkuvasti. 

5.1 
Kukin yksikkö vastaa siitä, että sen toimintatavat, laatuvaatimukset 
ja ohjeet ovat ajanmukaiset ja edistävät ympäristöpäämäärien 
toteuttamista. 

Keskushallinto: 
1997- 	Seuraa säädösten ja viranomaisohjeiden kehittämistä sekä tuo 

Tielaitoksen näkökantoja mukaan niiden valmisteluun. 

1997- 	Selvittää ympäristönsuojelutoimien arvioinnin ja kiireellisyyden 
mäarittelyn kriteerejä. 

1997- 	Sisällyttää ohjeisiinsa tarvittavat ympäristönäkökohdat sekä arvioi 
ohjeiden ympäristövaikutukset ja tarkistaa niiden päivitystarpeen 
säännöllisin väliajoi.n. 

1997- 	Täydentää tietuotantoa ohjaavat julkaisut siten, että niissä ote 
taan huomioon ympäristövaikutukset ja vastuut uudessa organi 
saatiossa. Sisällyttää urakka-asiakirjoihin selkeät vaatimukset ym 
päristöasioiden suhteen. 

1998- 	Vertaa Tielaitoksen toimintaa muutaman vuoden välein muiden 
vastaavien yhteisöjen toimintaan ja arvioi, miten ympäristöön 
kohdistuvien toimien taso on kehittynyt. Käyttää arvioinnissa 
riippumattomia asiantuntijoita. 

Aluehallinto: 
1997- 	Kehittää ympäristönhoitoa ja ympäristöön vaikuttavien toimien 

suunnittelua ja toteuttamista, erityisesti eri tahojen kanssa käytä-
vän yhteistyön, resurssitarpeenja suunnitteluvalmiuden määritte-
lyn sekä toimien tehokkuuden osalta. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1997- 	Kehittää ohjeitaan ja menettelyjään. 
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5.2 
Tielaitos selvittää tienpidon ja liikenteen välittömiä ja vfilihlisiä 
vaikutuksia luontoon, yhdyskuntiinja ihmisiin. Laitos seuraa järjes-
telmällisesti hankkeiden ja muiden toimien vaikutuksia. Seuranta-
jäijestelmä on osa liikennesektorin tietotuotantoa. 

Keskushallinto: 
1997- 	Selvittää tieliikenteenja tienpidon ympäristövaikutuksia. Hinkkii 

ympäristöön liittyviä paikkatietojaja muodostaa niistä rekisterin. 
Sopii ympäristöviranomaisten kanssa tietojen toimittamisesta ja 
yhteisestä käytöstä. 

Rekisteriin sisällytetään yleisten teiden tilakartoituksen 
tietoja ja tiehallintopiirien seuranta- ja muita tietoja. 

1997- 	Osallistuu liikennesektorin tietojärjestelmän kehittämiseen. 

1997- 	Kehittää materiaali- ja jätemäärien sekä päästöjen, ilmanlaadun, 
vesien tilan ja melun seurantamenetelmiä ympäristöviranomaisten 
kanssa. 

1997- 	Kehittää edelleen paikkatietojen käyttöä. 

Aluehallinto: 
1997- 	Seuraa materiaalien käyttöä ja jätteiden määriä. 

1997- 	Ylläpitää paikkatietojäijestelmän käytön asiantuntemusta ja 
varmistaa, että tiedot ovat ajanmukaisia ja luotettavia. Systema-
tisoi paikkatiedon yhteiskäyttöä muiden viranomaisten kanssa. 

1998- 	Siirtyy kertaluontoisista tilaselvityksistä jatkuvaluonteiseen 
seurantaan, joka käynnistyy tehtyjen selvitysten tarkistuksesta. 
Selvittää tarvittaessa seudullisesti ja paikallisesti tärkeiden 
kohteiden tiedot. Sopii seurannasta ja tietojen vaihdosta kuntien, 
maakuntien liittojen ja ympäristökeskusten kanssa. Hoitaa hank-
keiden ympäristövaikutusten arvioinnissa määritellyt seurannat 
sekä velvoiteseurannat ja toimittaa tiedot keskitettyyn rekisteriin. 

1998- 	Määrittelee tilauksissaan hankkeiden ja toimenpiteiden ympäris- 
töä koskevien tietojen ja seurantatietojen toimittamisen tavan. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1997- 	Varmistaa, että hinkkeissa käytetään ajanmukaisiaja luotettavia 

ympäristötietoja ja että ympäristön tilan ja toiminnan ympäristö- 
vaikutusten seuranta toteutetaan. 
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5.3 
Tielaitoksen yinpäristötavoitteiden toteuttamista palvelevan tutki-
mus- ja kehittämistoimmnan tulosten hyödyntziminen on tehokasta. 
Tielaitos osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöprojek-
teihin. 

Keskushallinto: 
1997- 	Osallistuu liikenneministeriön tutkimusohjehniinja niiden valmis- 

teluun sekä kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin. 
Tekee yhteistyösopimukset yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. 

Projektien rahoituksesta sovitaan myös asianomaisten minis-
teriöiden, TEKESn, Euroopan Unionin tutkimusohjelmien ja 
muiden vastaavien ohjelmien puitteissa. 

1997- 	Tarkistaa vuosittain tutkimus- ja kehittämisohjelman ympäristö- 
asioihin liittyvät projektit oikeiden painopisteiden löytämiseksi. 
Kehittää tutkimus- ja kehittämistoiminnasta tiedottamista ja 
tulosten saattamista käyttöön. Siirtää tarvittavissa määrin toimin-
nan painopistettä oppaidenja vastaavan tukiaineiston laadintaan. 
Lisää toimintaan liittyvien kurssien, seminaarien ja eri osapuolten 
yhteisten tilaisuuksien tarjontaa. 

Aluehallinto: 
1997- 	Osallistuu keskushallinnon tutkimus- ja kehittämisohjelmiin. 

1997- 	Muodostaa tuotantomenetelmien ja materiaaliratkaisujen piotti- 
hankkeita yhdessä tuottajien ja materiaalintoimittajien kanssa. 

1997- 	Hankkii ja levittää tutkimus-ja kehittämistietoa. Jäijestää tied 
käyttöä edistäviä tilaisuuksia ja osallistuu keskushallinnon jäije: 
tämiin tilaisuuksiin. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1997- 	Hankkii aktiivisesti tietoa omaan toimintaan liittyvistä ympäristön 

tutkimus- ja kehittämisprojektien tuloksista ja käyttöön soveltami-
sesta. 

1997- 	Kehittää tiedon soveltamista tuotteissaan, työmenetelmissään, 
kalustohankinnoissaan ja materiaalinkäytössään. 
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5.4 
Tielaitos ottaa toiminnan ympäristölaadun arvioiniiseen käyttöön 
kriteerit, jotka sisällytetään tienpidon ohjausjä4estelmään. Laitos 
laatu vuosittain ympäristöraportin. Raportin yhteydessä selvitetään 
yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnan kehityssuuntiaja -tarpei-
ta. 

Keskushallinto: 
1997 	Ottaa ensimmäiset ympäristölaadun arvioinnin kriteerit käyttöön. 

Laatu ohjeet Tielaitoksen ympäristöraporttiin tarvittavan tiedon 
kokoamisesta. Selvittää raporttiin liittyvän kehitys- ja tavoitekes-
kustelun puitteet. 

1998 	Testaa ympäristölaadun arvioimisen kriteerijärjestelmän ja sisäl- 
lyttää sen tuottamia tietoja ympäristöraporttiin. Kehittää raporttia 
saadun palautteen pohjalta. Muodostaa ympäristöbarometrin, 
toiminnan laadun kehityksen yhteismittarin. 

1999 	Ottaa kriteerijä.ijestelmän käyttöön. 

Aluehallinto: 
1997 	Kokoaa tulosseurannan yhteydessä ympäristöraportin tietopohjaa. 

Päättää alueellisten ympäristöraporttien mandollisesta laadin-
nasta ja käsittelystä yhteistyökumppanien kanssa. 

1998 	Testaa kriteerijärjestelmää. 

1999 	Ottaa kriteerijäijestelmän käyttöön. Määrittää tiedon keruu- 
menettelyn ja vastuutahot. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1999 	Toimittaa hrnkkeitaan koskevat kriteerijäijestelmään liittyvät 

tiedot sovitulla tavalla tiehallinnolle. 
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5.5 
Tielaitoksen yksiköt ylläpitävät laajaa vuorovaikutusta yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Laitos jäijestää muutaman vuoden välein 
keskustelun tavoitteistaan ja toimintaansa ohjaavista arvoista. 

Keskushallinto: 
1997- 	Osallistuu liikenneministeriön ja sen alaisen hallinnon ympä- 

ristöyhteistyöhön. Ylläpitää säännölliset yhteydet muiden ministe-
riöiden ao. elimiin ja eri liikennemuotoja edustaviin yhteisöihin. 
Osallistuu kansalaisjäijestöjen toimintaan ja kehittää niiden 
kanssa yhteisiä projekteja. Osallistuu kansainväliseen yhteistyö-
hön niin järjestöjen kuin kandenkeskisen toiminnan kautta. 

1997- 	Osallistuu tienpitoa ja tieliikenteen roolia koskevaan keskuste- 
luun, hankkii yhteistyöosapuolten ja kansalaisten palautetta ja 
ottaa sen toiminnan kehittämisessä huomioon. 

2000 	Tarkistaa Tielaitoksen ympäristöpolitiikkaa yhdessä valtakun- 
nallisten ja alueellisten yhteistyökumppanien kanssa. 

Aluehallinto: 
1997- 	Käy keskustelua alueen tie- ja liikenneolojen kehittämisen paino- 

pisteistä. Johto ja ympäristöviranomaiset tapaavat säännöllisesti, 
samoin erityisesti suunnittelusta ja hankkeista vastaava henkilös-
tö ja paikalliset ympäristöviranomaiset. 

1997- 	Jatkaa alueellisten ympäristöyhteistyöryhmien toimintaa muiden 
osapuolten kanssa sovittavalla tavalla. 

1997- 	Kehittää hankeryhmäkäytäntöä siten, että eri osapuolten osallis 
tuminen ryhmän työhön tehostuu ja päätöksenteon tasapuolisui 
varniistuu. Kiinnittää erityistä huomiota eri työryhmien välise 
tiedonkulkuun. 

1997- 	Lisää tiedottamista toiminnan y-mpäristövaikutuksista ja ymp 
ristölaadun kehittämisestä. Varmistaa että yhteistyöosapuolten ja 
yleisön palaute saadaan käyttöön ja että sen perusteella tehtävistä 
päätöksistä vuorostaan tiedotetaan palautteen antajalle. 

1998- 	Julkaisee vuosittain projektikatsauksen, jolla informoidaan muita 
viranomaisia sekä yleisöä merkittävistä käynnistyvistä suunnitel-
mista ja rakennushankkeista. 

Rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet: 
1997- 	Ylläpitää aktiivista hankeryhmätyöskentelyä ja toimivaa tiedon- 

kulkua. Tiedottaa yksiköiden ympäristöasioista ja järjestää vuoro-
puhelun tueksi keskustelutilaisuuksia. Liittää ympäristöosuuden 
kaikkien isojen hankkeiden viestintään. 
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LIITE: Tietoja käynnistyneistä toimista 

1.1 	Pohjoismaisen tieteknisen liiton kou:lutusjaosto on 1996 laatinut 
ehdotuksen liikenneturvallisuuden, estetiikan ja ympäristön 
aiheiden sisällyttämisestä korkeakouluopetukseen. 

Tielaitoksessa valmistuu 1996 ympäristölainsäädäntö-koulutusma-
teriaali. Vuodeksi 1997 valmistellaan ympäristöasioiden hallinnan 
perusteet-aineistoa (uusien työntekijöiden perehdyttäminen, 
työryhinien itseopiskelu). 

1.3 	Vuonna 1996 myönnetään parhaille ympäristöaiheisille aloitteille 
piiri- ja laitostasoiset lisäp2lkkiot. 

Ensimmäinen Tie Paikallaan-kilpailu jäijestettiin 1989-91, toinen 
1995-96. Kilpailu kytketään mandollisesti kansainvälisen tiejäx:jes-
tön PIARC:n ympäristöp1kintojäijestehnään. Tällöin tärkeimmät 
siihen tuodut ehdotukset esitetään ao. kilpailuun, joka julistetta-
neen 1998 ja ratkaistaan 1999. Jatkossa kilpailu järjestettäneen 
joka 4. vuosi. 

USAssa käynnistyy liikennealan rakennusteollisuudelle kohdistu-
va ympäristöpalkinto-ohjelma, jota kehittävät FHWA (liittovaltion 
tiehallinto) ja ARTBA (rakennusyrittäjien yhdistys) yhdessä. 

2.1 	1995 valmistui selvitys "Alueiden kehittäminen ja tiensuunnittelu" 
ja 1996 laaditaan selvitys "Kestävä kehitys alueellisessa kehittä 
mistyössä" 

On esitetty, että liikenneministeriö vastaisi jatkossa liikeun 
ennusteiden laadinnasta. 

2.2 	Uusi selvitys melu- ja pakokaasuhaittojen arvottamisesta tehdään 
1995-96. LM:n, YM:n, Kuntaifiton, VR:n ja Tielaitoksen yhteistyö- 
projekti liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittämiseksi käynnistyi 
1994. Vuonna 1996 laaditaan "Liikennejärjestelmäsuunnitelma"-
ohje. 

2.4 	Näitä malleja ovat mm. CAR-FMI pitoisuusmalli 1996, IVAR pääs- 
tömalli 1996-97, Pohjoismaisen melumallin tarkistus 1996 ja 2000. 

3.2 	1995-96 laadittiin ohje "Tien sovittaminen maisemaan" ja "Arvo- 
taajamat"-selvitys. 

3.3 	1995 valmistui ohje "Taajamien keskustateiden suunnittelu" ja 
selvitykset "Visio tiivistä moottorikadusta", "Pääväylät kaupunki-
alueella". 

3.4 	1993-96 on laadittu ohje "Risteyssiltojen estetiikka", ja kehitetty 
"Ihminen ja tie"-selvityskokonaisuutta. 
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3.6 	1993-96 on laadittu selvityksetja ohjeet matkailu-ja maisemateis- 
tä, silloista ja niiden lähiympäristöstä, levähdysalueista ja niiden 
kalusteista sekä lauttarantojen hoidosta 

4.1 	1995-96 uusitaan hFrnkkeiden ympäristövaikutusten arviointi- 
menettelyn ohje. Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaan 
liitetään 1996 ympäristövaikutusten selvitys. 

4.2 	Kunnossapidon ympäristöjärjestelmät ovat valmiina 1996 Landen 
ja Heinolan tiemestaripiireissä ja niiden kehittäminen käynnistyy 
useissa muissa tiemestaripiireissä. Vaasan tiepiirissä selvitetään 
rakennushankkeen ympäristöasioiden hallintaa. Selvitys ympäris-
tö- ja työsuojelunäkökohtien liittämisestä tuotannon laatujärjes-
telmään käynnistyi 1996. 

4.3 	TEKES on käynnistänyt Ympäristötekniikkaohjelman, jonka 
puitteissa kehitetään myös kierrätysmateriaalien käyttöä tieraken-
teissa. Tielaitos osallistuu tämän ohjelman "Uusiotie"-projektiin. 
Useiden materiaalien ja tuotteiden elinkaariarviointi on jo tehty 
tai tehdään Pohjoismaiden ja EU:n ympäristömerkkijäx:jestelmien 
puitteissa. 

4.4 	Maa-ainesten ottoalueista arviolta 75% tulee olemaan liikelai- 
toksen haifinnassa, muut tiehaffinnolla. Käytöstä poistuneet alueet 
siirtynevät valtion kiinteistöhallinnolle. 

4.5 	Tiesuolauksen vaikutuksia pohjavesiin, suolauksen vähentämistä 
ja suolausmenetelmien kehittämistä on selvitetty 199 1-95 Talvi ja 
tieliikenne-projektissa. Talvihoidon toimintalinjat tarkistettiin 
projektin tulosten perusteella 1995. 1996 selvitetään YM:n ja LM:n 
kanssa pohjavesialueiden riskikartoituksen kehittämistä ja pohja- 
vesien suojausta koskevan ohjeen uusimistarvetta. 

5.2 	1995-96 on Tielaitoksenja Suomen Ympäristökeskuksen yhteistyö- 
nä muodostettu pohjavesiriskirekisteri, johon tallennetaan veden- 
laatua ja suolausta koskevat tiedot. Pohjavesi- ja suojelualueiden 
tietoja on koottu vsta 1994. 

5.4 	Liikenneministeriön liikenteen ympäristöhaittojen vähentämisen 
toimenpideohjelman toteutumisen seuranta käynnistyi 1995. 1996 
päätetään ympäristöllisen laadun arviointikriteerien kehikosta ja 
laaditaan Tielaitoksen ensimmäinen ympäristöraportti. 
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