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1997-2000, tarkistus 1998 

Tielaitoksen yrnpäristöpolitiikka 1996 

Tielaitoksen toimintaa ja toiminnan kehittamista ohjaavat kestavan 
kehityksen periaatteet. Tienpitäjänä Tielaitos vastaa tienpidon ja 
osaltaan tielukenteen ymparistovaikutuksista 

Jokainen tielaitoslainen vastaa silta, että ympanstotavoitteet ja -vei-
voitteet toteutuvat hanen oman toimintansa osalta Laitos kouluttaa, 
opastaa ja kannustaa henkilostoaan toimimaan ympanston, terveyden, 
turvallisuuden ja talouden kannalta vastuullisella tavalla 

2 
Tielaitos kehittää liikennejärjestelmän suunnittelua laajassa yhteis-
tyossa eri osapuolten kanssa Tavoitteena on liikennejarjestelman ja 
ympäristön välinen vuorovaikutus, joka tukee kestävän alue- ja 
yhdyskuntarakenteen muodostamista. 

3 
Parannettavat ja uudet tiet sovitetaan ymparistoon, tavoitteena turval-
linen, toimiva ja kaums kokonaisuus 

4 
Tielaitos kehittää ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. Rakentami-
sessa ja kunnossapidossa sovelletaan ja kehitetään ympäristön kannal-
ta parasta taloudelhsesti kaytettavissa olevaa tekniikkaa 

5 
Tielaitos seuraa ja arvioi toimintansa laatua ja sen vaikutuksia ympa-
ristoon, seka kertoo toiminnan tuloksista yleisolle ja viranomaisille 
Laitos kehittää arvioiden perusteella toimintaansa jatkuvasti. 

Tielaitoksen johtokunta on 15.5.1996 hyväksynyt ympäris-
töpolitiikan ja ympäristöpääinärät 2005 Tielaitoksen toi-
mintalinjaksi. 
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Ympäristön toimenpideohjelman 1997-2000 tarkistaminen 

Tielaitoksen ympäristöpolitiikka ja päämäärät 2005 sekä ympäristön toimenpide- 
ohjelma 1997-2000 muodostavat yhdessä Tielaitoksen ympäristöohjelman 1996. 
Ympäristön toirnenpideohjelman tarkoituksena on selventää ympäristötavoitteisiin 
liittyvät näkökohdat laitoksen yksiköiden toiminnan suunnittelussa. 

Ympäristöohjeima hyväksyttiin toukokuussa 1996. Asiakirjat perustuivat vuonna 
1994 alkaneeseen vainiisteluun. Tänä aikana laitoksen organisaatio on muuttunut. 
Tuotannon arvoista ja visiosta päätettiin 1997, tiehallinnon 1998. Ympäristönäkö-
kulmaan olennaisesti vaikuttavista liikenneturvallisuuden toimintalinjoista on 
päätetty syyskuussa 1997. Siksi on ollut syytä käydä ohjelma läpi ja tarkistaa se. 

25 Kestavan kehityksen periaafteentoimija 
Tiehallinto ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. 
TiehaUinto edistää turvallisen ja ympäristöä saästävän liikennejärjestelmän 
kehittamista osallisturnaHa aktiivisesti tielukenteen asiantuntijana seutukuntien ja 
kuntien maankäytön ja liikenteen suunnitteluun. Tienpidosta ja tieliikenteestä 
aiheutuneita ympäristöhaittoja korjataan ja kehitetään uusia ratkaisuja haittojen 
vahentamiseksi Aiheutuvien haittojen syntymista vältetäan ja ehkäistaan enna- 
kolta Tilaajana tiehallinto huolehtii siitä, että rakentamisessa ja kunnossapidossa 
käytetään ympäristön kannalta oikeita työmenetelmiä, materiaaleja ja koneita. - 

1 leliallinnon visiot, i#ö 

Tarkistamistarpeen esiselvitys julkaistiin Tielaitoksen sisäisenä julkaisuna 21/1998 
(TIEL 4000185). Se perustui vuoden 1997 tulostavoitteen arviointiiyhmän työhön, 
joulukuussa 1998 pidettyyn tulosseminaariin ja huhtikuussa Tielaitoksen ympäris-
töpäivillä suoritettuun arviointiin. Ohjelman vaikutuksia ja tarkistamista käsiteltiin 
Tielaitoksen yhteistyökumppaneiden kanssa seminaarissa 28.8. Tielaitoksen 
yksiköt antoivat lausuntonsa ohjelmaluonnoksesta syyskuussa. Tiehallinnon ja 
tuotannon johtoryhmät käsittelivät tarkistusehdotuksen marraskuussa ja Tielaitok-
sen johtokunta päätti hyväksyä tarkistuksen 25.11.98. 

Toimenpideohjelman tarkistuksessa ei ole tehty olennaisia rakenteellisia muutok-
sia eikä määritelty uusia tavoitteita. Tarkoituksena on tehostaa vuonna 1996 
hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamista. Tielaitoksen kauden 200 1-2005 toimen-
pideohjelma tehdään vuoden 2000 aikana. 

Koko Tielaitosta koskevana toimenpideohjelma on melko yleisluonteinen. Sen 
tehokas toteuttaminen edellyttää soveltamista tiepiirien ja kunkin yksikön toimin-
nassa. Tiehallinnon ja tuotannon eriyttämisen edetessä on tavoitteena eriyttää 
myös ympäristöohjelmat. Tämä toteutetaan uutta ohjelmaa tehtäessä. 

Liikenneministeriön uusi toimenpideohjelma liikenteen ympäristöhaittojen 
vähentämiseksi laaditaan 1998-99. Se koskee vuosia 2000-2005. Tiesektorin 
osalta ohjelmien laadinnat ja toteutuksen seurannat tukevat toisiaan. 
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Tarkistetun toimenpideohjelman rakenne 

Toimenpideohjelman rungon muodostavat Tieläitoksen ympäristöpolitiikan johto- 
lauseet, jotka on merkitty kohtien 1-5 alkuun. Johrolauseeseen 1 on lisätty tien-
kayttajia koskeva kohta 

Päämääriä (kohdat 1.1-5.5) on osin tarkistettu. Päämääriä on yhteensä 25. 
Ohjelman jäsennyksen selkeyttämiseksi eräitä päämääriä on siirretty: 

elma 96 Tarkistus Ohjelma 96 Tarkistus Ohjelma 96 Tarkistus 
2.3 2.4 3.3 2.3 3.6 3.5 
2.4 2.5 3.4 3.3 5.3 5.4 
2.5 1.4 3.5 3.4 5.4 5.3 

Ne toimenpideohjelman vuoden 1998 mennessä toteutuneet osat, joille ei enää aseteta 
tavoitetta, sekä toimintaa koskevat tiedot on ryhmitetty erilleen kehykseen. Tielaitoksen 
ympäristöraporteissa 1995, 1996 ja 1997 on tarkempia tietoja toimenpideohjelman 
laadinnasta, käsittelystä ja ensimmäisen vuoden toteutuksesta. 

Osaan toimenpiteistä on liitetty sisäänvedettynä tekstinä kommentti, jossa 
tarkennetaan toiminnan puitteita tai tavoitteita. 

Useimmat tarkistukset koskevat toimien sisältöä. Tähän kirjattujen toimenpiteiden 
ja toimenpidekokonaisuuksien lukumäärä on nyt 154, kun alkuperäisessä toimen-
pideohjelmassa niitä oli 190. Toimenpiteistä 4 ovat Tielaitokselle yhteisiä, 50 on 
osoitettu keskushallinnolle, 55 tiepiireille ja 45 tuotannolle. Toimenpiteet on 
numeroita (.i) viittausten helpottamiseksi. 

Toimenpidekokonaisuuksien kohdalle merkityt vuosiluvut tarkoittavat 
1998- 	 niiden käynnistämistä tai 
1998 / 1998-99 	niiden valmistumista. 
Pääosin toimenpiteet ovat jatkuvia. Niiden alkuvuodeksi on tässä merkitty 1997. 
Toimintatapoja on muutettu ennen toimenpideohjelmaa ja muutos jatkuu tämänkin 
ohjelman jälkeen. Muutoksen suuntaa arvioidaan vuosittain laitoksen ympäristöta-
voitteiden toteutusta arvioitaessa. 

Kohdan "tiepiiri" toimet kohdistuvat kuhunkin tiepiiriin, mutta edellyttävät 
soveltamista piirin edellytysten mukaan. Ympäristön parantainistoimenpiteiden 
määrä (3.4.3) koskee koko maata. 

Aiemmassa ohjelmassa ollut kohta "rakentamisen ja kunnossapidon toimenpiteet" 
on tässä esityksessä korvattu "tuotanto"-kohdalla. Siinä on myös konsultoinnin 
toimet otettu huomioon. 
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1 VASTUU JA OSAAMINEN 

1 	VASTUU JA OSAAMINEN 

Jokainen tielaitoslainen vostaa siita, että ympäritotavoitteet ja -velvoitteet 
toteutuvat hanen oman toimintansa osalta Laitos kouluttaa opastaaja kannustaa 
henkzlostoaan toimimaan ymparzston, terveyden turvallisuuden ja talouden kan-
nalta vastuullisella tavalla. 
Laitos osallistuu hankkeisiin, joiden kautta tienkayttäjille tarjotaan ympä-
ristöystaväiisiäja turvallisia toimintamalleja. (lisuty) 

1.1 
Tielaitoksen työntekijät tuntevat ympäristöpolitiikan, toimintansa ympäris-
tövaikutukset ja mitä itse voivat tehdä ympäristön hyväksi. Laitos tukee 
henkilöstön tiedontasoa ja ammattitaitoa järjestelmällisellä koulutuksella. 
Laitos kannustaa henkilöstöä osallistumaan alan kursseffle ja tekee aloitteita 
ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi. 

Yhteiset toimet: 
.1 1997- Parantaa avoimen vuoropuhelun avulla henkilöstön tietoja, edistää 

myönteistä suhtautumista ympäristöasioihin, ympäristöristiriitojen hal-
lintaa sekä valmiuksia arvioida eri näkökohtien tärkeysjärjestystä omas-
sa työssä. 

Yhteiskunnan muutosten yhtenä merkkinä ovat tavoitteiden, nä-
kökantojen ja intressien ristiriidat, jotka usein ilinenevät ympä-
ristöasioiden yhteydessä. Ristiriitojen hallintaan tarvitaan tietoa 
siitä, miten eri asiat liittyvät toisiinsa, harjaantumista käydä 
avointa keskustelua ja neuvottelutaitoa. 

.2 1997- Tarjoaa henkilöstölle koulutusta turvallisesta, energiaa ja ympäristöä 
säästävästä ajotavasta ja ajoneuvon pidosta. Edistää työmatkoilla jouk-
koliikenteen käyttöä, jalankulkua ja pyöräilyä. 

Keskushallinto: 
.3 1997- Sisällyttää henkilöstön koulutusohjelmiin ympäristöaiheita. Tekee 

aloitteita ympäristöosaamisen kehittämisestä tie- ja liikennealan koulu-
tuksessa. 

.4 1997- Laatu koulutusaineistoa organisaation eri tasoilla käytettäväksi. 

Tiepiiri: 
.5 1998- Järjestää henkilöstön ympäristökoulutusta yhteistyössä tiepiirien kesken 

sekä ympäristöviranomaisten ja koulutuslaitosten kanssa. 

Tuotanto: 
.6 1997- Sisällyttää henkilöstön osaamispasseihin ja tiimien osaamiskarttojen 

laadintaan ympäristöasiat ja toteuttaa ympäristökoulutusta. 

7 1997- Selvittää työmaiden henkilöstölle ja urakoitsijoille Tielaitoksen ympä-
ristönsuojelun periaatteet. 
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1.2 
Tielaitoksessa yksi johtaja vastaa ympäristöasioista ja yksiköifiä on ympäris-
töasioita koordinoivat vastuuhenkilöt. Heifiä on tehtävään soveltuva koulutus 
ja kokemus. Jokainen tielaitoslainen toimii omassa työssään ympäristön 
kannalta vastuullisella tavalla. 

Tielaitoksen johtajistossa yksi johtaja vastaa ympäristäasioista. Keskushallinnossa on 
Tielaitoksen ympäristöasioiden vastuuhenkilö sekä ympäristöasioiden kehittämisen ja 
teettämisen asiantuntijat. Keskushallinto vastaa tienpidon ja osaltaan tieliikenteen 
ympäristötavoitteiden, ohjeiden, laatuvaatimusten ja ympäristöön liittyvien työselitysten 
sekä vastaavien asiakirjojen laadinnasta ja käyttöön saattamisesta. Näiden tueksi se 
hankkii tarvittavat tutkimukset ja selvitykset. 

Jokaisessa tiepiirissä on ympäristöasioiden vastuuhenkilö. Tämän lisäksi useissa piireissä 
on maankäytön, maisemanhoidon ja vihertöiden asiantuntemusta. 

Tuotannolla on ympäristäasioiden koordinaattori, tuotantoalueiden ja konsultoinnin 
ympäristövastaavat, lauttayksikön ympäristövastaava sekä ympäristöalan asiantuntijoita. 

Tiepiiri: 
.11997- Kehittää kulttuuriympäristöön, maankäyttöön, yhdyskuntiin sekä ihmi-

siin ja yhteisöihin liittyvää asiantuntemusta henkilöstöä kouluttamalla 
sekä tiepiirien välisellä yhteistyöllä. 

Tuotanto: 
.2 1997- Valtakunnallisesti tuotannolla on ympäristötutkimuksen ja kehittämisen 

asiantuntemus sekä sellainen erityinen ympäristöselvitysten ja suunnit-
telun asiantuntemus, jota ei aluekohtaisesti tarvita. 

.3 1997- Aluekohtaisesti tuotannon konsultointiin muodostetaan ympäristö selvi-
tysten ja suunnittelun sekä maisema- ja vihersuunnittelun, urakointiin 
ympäristöön sopivan rakentamisen, maisemanhoidon ja vihertöiden se-
kä kunnossapidon ympäristöasioiden asiantuntemus. Tienpitoon nime-
tään ympäristöasioista vastaavat henkilöt ja heidät koulutetaan tehtä-
viinsä. 
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1.3 
Tielaitos tukee aloite- ja innovaatiokampanjom sekä kilpailum uusien ympä-
ristöön soveltuvien ratkaisujen kehittämistä. Tie paikallaan-kilpailusta 
muodostetaan toistuva teiden ja katujen pidon laadun katselmus. 

Tielaitoksen organisaatiouudistuksen yhteydessä aloitetoiminnan järjestelyt ovat muuttu-
neet. Laitoksessa ei yleensä järjestetä ympäristötyökilpailuja, mutta sekä tiehallinto että 
tuotanto osallistuvat yleisiin kilpailuihin ja niiden järjestämiseen. 

Keskushallinto: 
i 1998-99 "Tie paikallaan—Katu kohdallaan"-kilpailu järjestetään yhteistyössä 

Suomen Tieyhdistyksenja Suomen Kuntaliiton kanssa siten, että Tielai-
toksen, kaupunkien ja kuntien sekä yksityistiehankkeet osallistuvat sii-
hen yhdessä. 

2 1998- Sisällyttää ympäristöaiheet parannusehdotustoiminnan kehittämiseen. 

Tiepiiri: 
.3 1998- Tukee ympäristöä koskevien parannusehdotusten kehittelyäja tiedottaa 

niistä omalla alueellaan. 

Tuotanto: 
.4 1998- Tukee ympäristöaiheista parannusehdotustoiinmtaa erilaisilla kampan-

joilla. 
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1 VASTUU JA OSMMINEN 

1.4 
Tielaitos tiedottaa yhdessä muiden tienkäyttäjäinformaatiota tuottavien 
tahojen kanssa kulkumuotovalintojen ja ajotapojen sekä ajoneuvon kunnon 
vaikutuksista ympäristöön ja turvallisuuteen. Laitos osallistuu hankkeisiin, 
joiden kautta tienkäyttäjffle tarjotaan ympäristöystävällisiä ja turvallisia 
toimintamalleja. 

Keskushallinto: 
.11997- Tutkii alan järjestöjen ja muiden tahojen kanssa miten kulkumuodot, 

ajotavat ja ajoneuvon kunto vaikuttavat polttoaineen kulutukseen, 
päästöihin ja auton kestoikän. Tiedottaa vaikutuksista jullcaisuissaan, 
tiedotusvälineissä sekä esim. palvelu- ja levähdysalueilla jaettavan ai-
neiston avulla. 
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2 	LIIKENNEJÄRJESTELMÄN JA YMPÄRISTÖN VUO- 
ROVAI KUTUS 

Tielaitos kehittää liikennejärjestelmän suunnittelua laajassa yhteistyössä eri 
osapuolten kanssa Tavoitteena on lukennejarjestelman ja ympariston vai inen 
vuorovaikutus, joka tukee kestävän alue-ja yhdyskuntarakenteen muodostamista. 

2.1 
Tielaitoksen, ympäristöviranomaisten ja maakuntaliittojen yhteistyönä 
sovitetaan tienpidon suunnitelmat ja alueelliset ympäristöohjelmat toisiinsa. 

Tielaitos osallistuu liikenneministeriön johdolla käynnistettyyn ympäristön kannalta 
edullista yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää koskevaan LYYLI-ohjelmaan sekä 
liikenne-ennusteiden kehittämistyöhön. Tiepiirit osallistuvat maakunnallisten liittojen 
aluekehittämisohjelmien ja seutukaavojen, ympäristökeskusten ympäristäohjelmien sekä 
kuntien paikallisagendaohjelmien laadintaan. 

Keskushallinto: 
.1 1998- Kehittää yhteistyötä hallituksen kestävän kehityksen ohjelman toteut-

tamiseksi. Kehittää vuoropuhelua tienpidon ohjelmoinnissa ja pitkän 
tähtäyksen suunnittelussa. 

Tiepiiri: 
.2 1997- Tehostaa yhteistyötä alueellisten ympäristökeskusten, maakunnallisten 

liittojen ja kuntien kanssa, erityisesti ympäristöyhteistyöryhmien kautta. 

31999- Kehittää tienpidon suunnitelmien sovittamista alueellisiin ja paikallisiin 
ympäristöohjelmiin sekä yhteisten lähtötietojen ja ennusteiden käyttöä. 
Osallistuu liikenteen ympäristövaikutusten arviointiin seutusuunnit-
telussa. 
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2 LIIKENNEJÄRJESTELMÄN JA YMPÄRISTÖN VUOROVAIKUTUS 

2.2 
Tielaitos painottaa liikennemuotojen yhteistoimintaa. Nykyisen tieverkon 
tehokas käyttö turvataan mm. suuntaamalla uutta maankäyttöä riittävän 
välityskyvyn omaavien väylien vaikutuspilriin. Laitos toimii aloitteeffisesti, 
jotta kaupunki- ja taajamaseuduille laaditaan yhteistyössä liikennejärjes-
telmäsuunnitelmat. Suunnittelun tavoitteena on vähentää liikenteen energian 
kulutusta ja haittoja, turvata joukkoffikennettä ja parantaa pyöräilyn ja 
jalankulun turvallisuutta ja palvelutasoa. 

1997-98 on julkaistu kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen suunnittelun ohjeita. Tiepiirit 
tukevat kaupunki- ja taajamaseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelua ja osallistuvat suun-
nitelmien laadintaan. "Liikennejärjestelmäsuunnittelu"-ohje julkaistiin 1997. 14 kaupun-
kiseudun suunnitelmat ovat valmiit tai työn alla, 2 seudun suunnittelua käynnistetään. 
Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu on käynnistynyt 2 maakunnassa ja 
suunnittelua tehdään myös Turun saariston alueella. 

Keskushallinto: 
.1 1997- Kehittää liikennejärjestelmäsuunnittelua yhteistyössä ja soveltaa näkö-

kulmaa kaikkia kaupunki- ja taajamaseutuja koskevaksi. Toimii liiken-
nejärjestelyjen ja niihin liittyvien hankkeiden yhteisen toteutus- ja ra-
hoitusmallin kehittämiseksi. Osallistuu keskeisiin suunnitteluhankkei-
sun. 

Aluerakenteen turvaaminen ja kehittäminen on kaavoituksen 
tärkeimpiä tavoitteita, jota myös liikennejärjestelmä tukee. 
Hankkeiden ohjelmoinnin tulisi perustua liikennejärjestelmän 
suunnitteluun, mutta suunnitelmamuodon ylikorostamista on 
vältettävä. Kyseessä on prosessi, joka tähtää yhteistyöhön ja 
tehokkaiden toimintamallien löytämiseen. Esim. yleiskaavan 
liikennesuunnittelu saattaa luoda tälle parhaat puitteet. 

.21997- Osallistuu liikenteen kysyntää ja sen hallintaa koskeviin tutkimuksiin. 
Selvittää kevyen liikenteen ominaisuuksia, autoliikenteen kehitykseen 
vaikuttavia keinoja sekä liikenteen terminaaliratkaisuja ja informaatio- 
järjestelmiä. 

.3 1998-99 Selvittää erilaisille kaupunkiseuduille soveltuvia toimintamalleja. 

.4 1998- Kehittää kevyen liikenteen väylien kunnossapidon ohjeita. 

Tiepiiri: 
.5 1997- Toimii maakuntaliittojen (pääkaupunkiseudulla myös YTV:n), kuntien 

ja elinkeinoelämän kanssa yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi siten 
että tuotetaan tarpeelliset liikennepalvelut mandollisimman tehokkaasti 
ja kansantaloudellisesti järkevästi sekä säästetään energiaa ja luontoa. 

.62000 Vastaa omalta osaltaan siitä, että liikennejärjestelmäsuunnittelu on tehty 
tai käynnissä kaikilla yli 50000 asukkaan kaupunkiseuduilla. 
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2.3 
Tieratkaisut tukevat olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyvaksildiyttöä 
ja täydentämistä sekä edistävät turvallista liikkumista. Taajamatiet toteute-
taan kuntien kanssa haffinnolliset rajat ylittävinä kokonaisuuksina ja kes-
keisiä taajama-alueita rauhoitetaan ajoneuvoffikenteeltä. Laitos suunnittelee 
kaupunkien pääväylästöä siten, että väylien sijainti, muoto ja mitoitus 
noudattavat kaupungin mittakaavaa. 

Taajamateiden suunnittelun edelleen kehittämistä sekä hoidon periaatteita selvitetään 
1997-98. Tiepiirit ovat 1996-97 selvittäneet kaupunkien pääväylien ympäristön tilaa. 

Keskushallinto: 
.1 1997- Vastaa riittävien resurssien osoittamisesta taajamatiekokonaisuuksien 

suunnittelulle ja toteutukselle. 
Jos esim. tehdään ohikulkutie, tulisi varmistaa että entiset läpikulku-
reitit muutetaan niiden muuttuneen liikenteellisen aseman mukaisiksi, 
ja että tämä työ voidaan käynnistää heti kun ohikulkutie on otettu 
käyttöön. Tämä edellyttää muutoksen suunnittelun ja rahoituksen liit-
tämistä osaksi ohikulkutiehanketta. 

.2 1999- Kehittää kaupunkiympäristöön paremmin sopivia väyläratkaisuja ja 
kaupunkiseutujen pääväylien suunnittelua tilaselvitysten pohjalta. 

Tiepiiri: 
.3 1997- Ottaa kaupunkien ja taajamien tieverkon suunnittelun lähtökohdaksi ra-

kenteen eheyttämisen sekä olemassa olevan verkon elinkaaren jatkami-
sen pienten parantamistoimien avulla. Ottaa liikenteen rauhoittamisen 
hankkeisiin mukaan myös pelkästään jalankulkua tai kevytliikennepai-
notteista sekaliikennettä palvelevat ratkaisut. 

.4 1997- Parantaa ohikulkuteiden liittymien ja kevyen liikenteen liikenneturvalli-
suutta. Vähentää keskustojen läpi kulkevien tai sitä sivuavien ajoreittien 
estevaikutusta ja turvallisuusriskejä niiden rakennetta, ajonopeutta ja 
risteämismandollisuuksia kehittämällä. 

.5 1997- Parantaa taajamissa ja niiden reuna-alueilla tieympäristöä olemassa 
olevaa kasvillisuutta hoitamallaja paikan henkeen sopivin istutuksin. 

Tuotanto: 
.6 1997- Lisää maankäytön ja erityisesti kaupunki- ja taajamakeskustojen 

suunnittelun asiantuntemusta hankkeissa. 

7 1998- Kehittää suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon yhteistyötä 
tukevia toimintamuotoja kuntien kanssa. 

8 1998- Kehittää ja ottaa käyttöön taajamissa käytettäviksi soveltuvia varusteita, 
laitteita ja materiaaleja. 
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2.4 
Tielaitos kehittää tiensuunnittelussa mm. työvaiheiden ajoitusta siten, että 
yhteistoiminta kaavoituksen kanssa tehostuu. Laitos tarjoaa asian-
tuntemustaan kaavoituksen käyttöön. 

Laitos kehittää "Liikenne ja maankäyttö" sekä "Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset" 
ohjelmien tulosten pohjalta yhteistyötä maankäytöstä vastaavien tahojen kanssa. Ohjel-
mista järjestetään 8 alueellista seminaaria 1998. Vuoden 1999 aikana järjestetään 
maankäyttö-ja rakennuslain koulutussarja. 

Keskushallinto: 
.1 1998-99 Seuraa maankäyttölainsäädännön uudistamista ja kehittää prosessia 

tämän mukaisesti. 

Tiepiiri: 
.21997- Sovittaa hankkeiden suunnittelun ajoitusta yhteen kuntien maankäytön 

suunnittelun aikataulujen kanssa. 

.3 1997- Edistää kaava- ja poikkeuslupalausunnoissa ja kaavaneuvotteluissa 
johdonmukaisesti eheämmän yhdyskuntarakenteen muodostamista. 

Tavoitteina on että kaavoihin saadaan turvalliset liikennerat-
kaisut, hyvä liikenneväylien jäsentely, tarkoituksenmukainen 
kevyen ja moottoriliikenteen erottelu ja hyvä toimintojen sijoit-
telu sekä estetään uusien ympäristöhaittojen synty. 

Tuotanto: 
.4 1998- Kehittää kaavoituksen sekä liikenne- ja tiensuunnittelun yhteensovit-

tamista palvelevia menetelmiä. 
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2.5 
Tielaitos selvittää toimiensa vaikutuksia tieliikenteen hiilidioksidipäästöihin 
sekä mandollisuuksia vähentää päästöjä. Liikennejärjestelyistä ja nopeusra-
joituksista päättäessään Tielaitos ottaa huomioon myös vaikutukset energian 
kulutukseen, pakokaasupäästöihin ja meluun. 

Laitos osallistuu pakokaasupäästöjä, pitoisuuksia ja melutasoja tarkemmin kuvaavien 
mallien kehittämiseen. Nopeusrajoitusten soveltamisohje on uudistettu 1996. 

Keskushallinto: 
.1 1997- Kehittää hoidon toimintalinjoja tienpidon pöiy- ja meluhaittojen 

vähentämiseksi. 

.2 1999 	Täsmentää taajamien nopeussäätelyn periaatteita valtioneuvoston 
tieliikenteen turvallisuuden parantamista koskevan periaatepäätöksen 
mukaisesti. 

.3 2000- Selvittää Tielaitoksen toimien vaikutuksia tieliikenteen hiilidioksidi-
päästöihin sekä mandollisuuksia vähentää päästöjä. 

Tiepiiri: 
.4 1997- Toimii aktiivisesti kokonaisvaltaisen nopeusrajoituspolitiikan puolesta, 

joka käsittää myös kadut ja kaavatiet. Määrittelee tieympäristön muotoi-
lun ja varusteet siten, että valittua nopeustasoa tuetaan rakenteellisin 
keinoin. 

5 1997- Ohjaa tarvittaessa liikennettä väylille, jotka sietävät kuormitusta 
paremmin. 
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3 	TEIDEN SOVITTAMINEN YMPÄRISTÖÖN 

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

3.1 
Tielaitos toimii yhteistyössä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja 
välttää sekä lieventää pitkäaikaisia, palautumattomia muutoksia. Laitos 
kehittää luonnonmukaisen maisemanhoidon menetelmiä. Pohjois-Suomen ja 
saariston luonnon erityinen haavoittuvuus edellyttää hienovaraisten keinojen 
käyttöä. 

Tieluonnon hoito-ohjelman periaatteet on maantelty 1998. Viheralueohjeisim ja hoito-
luokitukseen sisällytetään luonnonmukaisen rakentamisen ja luonnonalueiden kannalta 
olennaiset näkökohdat. Kokeiluhankkeista laaditaan yhteenveto 1998-99. 

Keskushallinto: 
.11997- Sisällyttää tärkeiden luontokokonaisuuksien ja uhanalaisten lajien 

huomioon ottamisen tienpidon ja tieverkon suunnitteluun. Kehittää 
luonnon monimuotoisuuden selvitysmenetelmiä, sitä tukevia suunnit-
teluratkaisuja sekä muutosten lieventämiskeinoj a. 

Tieluonnon hoito-ohjelman toteuttaminen käynnistyy inventoin-
tiohjeen laadinnalla ja testauksella 1999-2000. 

Tiepiiri: 
.2 1997- Kehittää yrnpäristöviranomaisten, -järjestöjen ja asiantuntijoiden, maa- 

ja metsätalousviranomaisten sekä maanomistajien kanssa luonnon mo-
nimuotoisuuden huomioon ottamista ja edistämistä tienpidossa. 

.3 1998- Välttää uusien teiden sijoittamista luonnonsuojelualueille ja suojeltuja 
luontotyyppejä sisältäville alueille sekä tielinjauksia, jotka hajoittaisivat 
tärkeitä luonnonalueita. 

.4 1999- Laatu ja toteuttaa olemassa olevan tiestön luonnon ja maiseman hoito- 
ohjelmat yhdessä asianomaisten tahojen kanssa. 

Luontotyyppien ja ekosysteemien rakenteellisten näkökulmien 
huomioon ottaminen on erityisen tärkeää Etelä-Suomen tien-
varsiympäristöjen hoidossa. Pohjois-Suomen ja saaristoalueiden 
oloihin soveltuvia menettelyjä kehitetään ao. tiepiireissä. Tie-
käytäväbiotooppien kartoitus käynnistetään 2001. 

Tuotanto: 
.5 1997- Kehittää luonnon monimuotoisuutta, elinympäristöjen yhtenäisyyttä, 

eläinten kulkureittejä ja lajien elinmandollisuuksia turvaavia suunnitte-
lumenetelmiä ja ratkaisuja, tienvarsien maisemanhoitoa sekä tienvarsi-
näkymien avaamista. 

.6 1997- Kehittää luonnonmukaisten maisema- ja viherrakennustöiden sekä 
kunnossapidon osaamista. Kehittää rakenteita ja menetelmiä, joilla lie-
vennetään tai toijutaan luonnon muutoksia. Minimoi rakentamisen ai-
heuttamia kasvillisuusvaurioita. Noudattaa aroilla alueilla varovaisuutta 
työkoneiden kanssa. Valmentaa kasvillisuutta ja hoitaa kasvillisuusalu-
eet rakentamisen aikana. 
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3.2 
Tielaitos suunnittelee uudet tiehankkeet maisemaan soveituviksi. Maisema- 
alueiden ja kulttuurihistorian arvot otetaan huomioon. Valtakunnallisesti 
arvokkailla maisema-alueifia väitetään uusien teiden rakentamista. 

Tiensuunnittelun maisemaohje-sarjassa on 1995-98 laadittu ohjeet "Tien sovittaminen 
maisemaan", "Tieympäristön kasvillisuus", "Maaston ja kallion muotoilu" sekä 
"Läjitysalueiden suunnittelu". Tietoa tiensuunnitteluun-tiedotteena nro 29 on v. 1997 
julkaistu opas "Tienpito arvoympäristöissä". 

Keskushallinto: 
.1 1997- Sisällyttää maiseman ja kulttuurihistorian kannalta arvokkaiden aluei-

den suojelun edellyttämät tavoitteet tienpidon ja tieverkon suunnitte-
luun. 

Tiepiiri: 
.2 1997- Välttää uusien teiden sijoittamista kulttuurihistoriallisesti tai maisemal-

lisesti arvokkaille alueille. Mikäli tietä tai tien parantamista suunnitel-
laan näillä alueilla, se tapahtuu yhteistyössä ympäristökeskuksen ja 
maakuntamuseon kanssa. 

Tarve parantaa tietä arvokkaassa kulttuuriympäristössä voi syn-
tyä siitä, että esimerkiksi nykyisen tien tasaus uhkaa olemassa 
olevaa rakennuskantaa. 

.3 1997- Tarkistaa aiemmin suunniteltuja tielinjauksia siten, että ne eivät vaaran-
na kulttuurihistoriallisesti arvokkaita yrnpäristöjä. Varmistaa, etteivät 
teiden tasaus, pohjaveden tason muutokset, rakennustyöt tai muut 
tienpitotoimet vaurioita ympäröivää rakennuskantaa tai kasvillisuutta. 

Tuotanto: 
.41997- Ottaa huomioon maiseman ja rakennetun ympäristön edellytykset 

kaikissa tiensuunnittelun vaiheissa. Sovittaa ratkaisut kuhunkin maise-
matyyppiin. 

Suunnittelijan tulee olla tietoinen arvokkaista maisemakohteista, 
muinaismuistolain perusteella ja rakennushistoriallisin perustein 
suojelluista kohteista. Arvokkaita kulttuuriympäristöjä kohdel-
laan hellävaraisesti, niiden perinteistä ilmettä mandollisimman 
vähän muuttaen. 

.5 1998- Kehittää tierakenteita ja rakentamismenetelmiä, jotka sopivat arvoalu-
eilla käytettäviksi. 
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3.3 
Tielaitos asettaa tieympäristön muotoilulle selkeät laatutavoitteet. Tiet ja 
sillat, meluesteet ja kalusteet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, mutta 
kullekin tiejaksolle on asetettava omat tavoitteensa, liikenteen luonteen tai 
ympäristön muuttuessa. 

Tielaitos osallistuu kilpailujen järjestämiseen tiearkkitehtuurin kehittämiseksi. Ohje 
"Risteyssiltojen estetiikka" julkaistiin 1993, selvitykset "Tiekokemus, tierakenteet ja 
taide" ja "Kevyen liikenteen arkkitehtuuri" sekä ohje "Taajamapäällysteet ja reunatuet" 
1997. "Kaunis katu - pääväylien estetiikka"-selvitys käynnistyy 1999. 

Keskushallinto: 
1 1997- Kehittää tiensuunnittelun menetelmiä, jotka ottavat paremmin huomi-

oon ihmisten tapaa hahmottaaja kokea tieympäristöä. 

.2 1999- Selvittää toteutettujen siltojen muotoiluaja sopeutumista ympäristöön. 
Siltapaikkaluokitus uudistetaan 1998. Tilaselvitys ja luokitus 
koordinoidaan. 

Tiepiiri: 
.3 1997- Varmistaa ympäristösuunnittelun ja tieympäristön kokemisen asian-

tuntemuksen hankkeissa. 
Hankkeen luonteesta riippuen, asiantuntemusta voidaan tarvita 
mm. luonnon- ja sosiaalitieteiden, maisemasuunnittelun, kau-
punkisuunnittelun, arkkitehtuurin, kulttuurihistorian, psykologi-
an, kansanterveyden, viestinnän ja kuvaamataiteiden aloilta. 
Teiden ja siltojen suunnittelusta kokemusta hankkineita asian-
tuntijoita on kovin vähän. Luku kasvaa, jos tiepiirit voivat mää-
rätietoisesti kehittää asiantuntemuksen käyttöä hankkeissaan. 

.4 1997- Lisää tienkäyttäjien ja tienvarren asukkaiden sekä kuntien ja ympäris-
töviranomaisten osallistumista tieympäristön muotoiluunja hoitoon. 

.5 1997- Kehittää tie- ja silta-arkkitehtuurin asemaa hankkeiden tavoiteasettelus-
sa sekä suunnittelu-ja tuotantoprosessissa. 

Muotoilutavoitteena on selkeä, tien luonteeseen ja ympäristöön 
sovitettu kokonaisvaikutelma. Muotoilun periaatteet selvitetään 
yleissuunnitelmassa. Tiesuunnitelmassa ja siltasuunnitelmassa 
maantetään tien ja sillan ympäristöön sopivat ratkaisut, sisältäen 
tien lähialueella tarvittavat toimenpiteet. 

Tuotanto: 
.6 1997- Käyttää olemassa olevaa maisemaa ja kasvillisuutta ympäristötaiteen 

luomiseksi tärkeissä kohdissa. 

7 1997- Kiinnittää rakenteiden, varusteiden ja laitteiden muotoilussa ja sijoit-
tamisessa huomiota omaleimaisen, yhtenäisen ja tunnistettavan koko-
naisympäristön muotoutumiseen. 

.8 1997- Kehittää rakentamisen ja kunnossapidon viimeistelytasoa laadukkaan 
ympäristökokonaisuuden saavuttamiseksi. 
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3.4 
Tielaitos sisällyttää meluntorjunnan ja muut suojaustoimet hankkeisiinsa, 
selvittää asukkaiden ja tienkäyttäjien kanssa turvallisuus-, suojaus- ja 
kauneusnäkökohtien väliset ristiriidat ja etsii niistä yhteiset näkemykset. 
Laitos toteuttaa nykyisten teiden ympäristönsuojelun ja ympäristön laadun 
kehittämistoimet yhteistoiminnassa viranomaisten, asukkaiden ja maan- 
omistajien kanssa. 

Tiepiirit tarkistavat ympäristön tilaselvityksiin perustuvia toimenpideohjelmia 1996-98. 
Pohjavedensuojelun ja meluntorjunnan ohjeita on julkaistu 1995-98. 1995-97 on tehty 
pohjavedensuojausta 76 km:llä tietä ja meluestein suojattu 29 000 asukasta; arvio 1998 
on 13,5 km pohjavedensuojausta ja meluntorjunta 5000 asukkaan kohdalla. Taajamakoh-
teita toteutettiin 1997 19 ja luonto- tai maisemakohteita 19; arvio 1998 on 7 ja 7. Uuden-
maan tiepiiri on 1998 selvittänyt ympäristöinvestointien merkitystä tiehankkeissa. 

Keskushallinto: 
.11997- Varmistaa ympäristön parantamishankkeiden toteuttamisen edellyttä- 

män rahoituksen. 
Tavoitteeksi on asetettu että toteutetaan erityisesti tarkistettujen 
toimenpideohjelmien mukaiset pohjaveden suojaukset, sekä kii-
reellisten kohteiden meluntorjunta vuoteen 2005 mennessä. 
Muiden toimien toteutus maaraytyy selvitysten perusteella. 

Tiepiiri: 
.2 1997- Varmistaa, ettei tieliikenteen melu yhtä ohjearvoja melulle herkissä 

kohteissa. Välttää teiden linjauksessa tärkeitä pohjavesialueita. Varmis-
taa, että hankkeiden kustannusarvioissa otetaan huomioon liikerinetur-
vallisuuden ja ympäristönsuojelun edellyttämät toimet. 

Tehokkaiden suojavyöhykkeiden rakentaminen nykyiselle tielle 
edellyttää yleensä erillistä suunnittelua ja sopimusta kunnan 
kanssa. Tien linjaus, tasaus ja päällystevalinta ovat meluntorjun-
nan keskeisiä keinoja. Meluesteitä käytetään, ellei meluntorjun-
nan tavoitteita muuten saavuteta. Suojausrakenteita käytetään 
tarvittaessa pohjavesialueisiin kohdistuvien riskien minimoimi-
seksi, ellei aluetta voida kiertää. 

.3 1998- Selvittää ympäristön parantamishankkeiden tehokkuusjärjestyksen ja 
ohjelmoi toteuttamisen tilaselvityksiä tehokkaasti hyödyntäen. Tiepiirit 
toteuttavat vuosittain meluntorjuntatoimet noin 5000 asukkaan suo-
jaamiseksi nykyisen tiestön varrella ja pohjaveden suojaustoimet 20 km 
jaksolla nykyistä tiestöä. Taajamien parantamiskohteita ja tieluonnon-
ja maisemanhoitoprojekteja toteutetaan n. 10 kutakin. 

.4 1997- Selvittää suojaustoimiin liittyvät mandolliset ristiriidat yhdessä viran-
omaisten, asukkaiden ja tienkäyttäjien kanssa. 

Tuotanto: 
.5 1997- Kehittää tiehankkeiden meluntoijunnan ja pohjavedensuojauksen 

suunnittelua. Toteuttaa ja pitää kunnossa meluesteet ja suojarakenteet 
siten, että niiden toimivuus ja kestävyys vannistetaan. 

.6 1998- Kehittää meluntorjunnan, pohjavedensuojelun ja muiden toimintojen 
tekniikkaa siten, että ne sopivat käytettäväksi nykyisten teiden varressa. 
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3.5 
Tielaitos varmistaa tieverkon palvelujen, matkailun tai tieympäristön koke-
misen kannalta tärkeiden kohteiden ympäristön laatutason ja siisteyden. 

Levähdysalueiden sekä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen suunnittelun ohjeet 
valmistuivat 1997. 1998-99 selvitetään matkailu- ja maisematiestön kehittämistarvetta. 
Useat tiepiirit ovat selvittäneet levähdysalueverkostonsa kehittämistä. Maisemanhoidon 
suunnitelmia on tehty mm. Hämeen Härkätielle, Suurelle Rantatielle ja Kuninkaantielle. 

Keskushallinto: 
.1 1997- Kehittää historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaiden tierakenteiden 

säilyttämistä ja niiden uusien käyttömuotojen löytämistä. Ylläpitää ja 
kehittää museotiejärjestelmää kattamaan myös uudemman ajan tiera-
kenteita ja -ympäristöjä. 

.2 1999- Kehittää matkailutiejärjestelmää. 

Tiepiiri: 
.3 1997- Kehittää levähdys-, palvelu- ja pysäköintialueiden, taajamateiden ja 

kevyen liikenteen väylien, risteysalueiden, pysäkkien, lauttarantojen ja 
maisemallisesti tärkeiden teiden ympäristön laatua, kalusteita ja hoidon 
tasoa sekä kohteiden viitoitusta. 

.4 1997- Pitää museotiet ja -sillat sekä niiden ympäristöt tarkoituksenmukaisessa 
kunnossa. Jäij estää opastusta kulttuuri- ja luonnonympäristön kannalta 
tärkeissä kohteissa yhteistyössä muiden tahojen kanssa. 

5 1997- Estää häiritsevää tienvarsimainontaa yhdessä alueviranomaisten ja 
kuntien kanssa ja edesauttaa tienvarren häiriökohteiden poistamista. 

Tuotanto: 
.6 1997- Kiinnittää tukikohtien, levähdys-, palvelu- ja pysäköintialueiden ja 

lauttarantojen osalta huomiota niiden maisemaan, ympäristönsuojeluun 
ja siisteyteen. 

Kohteiden hoitoon laaditaan laatu- ja tuotekansiot, joissa toi-
menpiteet ja niiden taajuus määritellään, myös kohteiden hallin-
tasuhteet huomioon ottaen. 
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4 	YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA 

Tielaitos. 1 kehittää ympäristöasioiden haliintajärjestelmaä. Rakentamisessa' jä 
kunnossapzdossa sovelletaan ja keintetaan ympärzston kannalta parasta taloudel -
lisesti k/iytettävissö olevaa tekniikkaa. 

4.1 
Tielaitos arvioi järjestelmällisesti hankkeiden, suunnitelmien, ohjelmien ja 
toimintalinjojen ympäristövaikutuksia ja varmistaa, että arviomnin osoitta-
mat olennaiset vaatimukset toteutuvat. 

"Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi"-ohje tarkistettiin 1997, "Ympäristötieto 
ja tietolähteet" 1998. Ympäristövaikutusten selvittämisestä tienpidon toimissa ja hank-
keissa, jotka eivät ole YyA-lain 4 alaisia, valmistuu opas 1998. Tielaitoksen toiminta- ja 
taloussuunnitelman ympäristövaikutuksia on arvioitu vsta 1996. Tiensuunnittelun 
vuoropuheluopas valmistui 1997 ja siitä järjestettiin koulutussarja 1998. 

Keskushallinto: 
i 1997- Kehittää tienpidon toimien ja hankkeiden ympäristövaikutusten selvit-

tämistä ja arviointia. Kehittää pitkän tähtäyksen suunnittelun sekä toi-
minta- ja taloussuunnittelun vaikutusten arviointia osana suunnittelu-
prosessia. 

.2 1997- Kehittää menetelmiä, joilla varmistetaan ympäristötavoitteiden sekä 
arvioinneissaja selvityksissä määriteltyjen ehtojen siirtyminen suunnit-
teluvai.heesta toiseen ja edelleen rakentamiseen ja kunnossapitoon. 

Tiepiiri: 
.3 1997- Arvioi tienpidon suunnitelmien ja ohjelmien sekä hankkeiden ympäris-

tövaikutukset mandollisimman aikaisessa vaiheessa suunnittelua. Tar-
kastaa ympäristöviranomaisten kanssa aiemmin laadittujen suunnitelmi-
en ympäristöselvitysten riittävyyttä. Täydentää puutteelliset selvitykset. 

Tuotanto: 
.4 1998- Kehittää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn osaamista sekä vai-

kutusselvityksiä niissä hankkeissa ja toimissa, jotka eivät ole YyA-
menettelyn alaisia. 

.5 1998- Käy läpi suunnitteluvaiheesta toiseen siirryttäessä ja ennen rakennus-
hankkeen käynnistämistä hankkeen ympäristöselvitykset ja suunnitel-
mat. Jos havaitaan ongelmia tai puutteita, niistä tiedotetaan välittömästi 
teettäjälle. 
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4.2 
Ymparistöasiat ovat osana tiehallinnon prosesseja ja tuotannon toimintajär-
jestelmää kaikissa laitoksen yksiköissä. Yrittäjiltä ja toimittajilta edellytetään 
toimintatapaa, joka varmistaa ympäristöasioiden hallinnan. 

Keskushallinto: 
.1 1997- Ylläpitää ympäristöön vaikuttavien säädösten, ohjeiden ja laatuvaati-

musten tiedostot. 

.2 1997- Kehittää ympäristönäkökohtien huomioon ottamista tienpidon proses-
seissa ja menettelyissä. Sisällyttää toimintalinjoihinsa ja laatuvaati-
muksiinsa ympäristöasioiden hallinnan edellyttämät menettelyt. Kehit-
tää tienpidon teettäinistä ympäristöasiat huomioon ottaen. 

.3 1998-99 Kehittää tiensuunnittelun prosesseja niin, että varmistetaan ympäristö- 
selvitysten riittävyys ympäristöasioiden hoidon perustaksi siirryttäessä 
suunnitelmatasosta toiseen ja edelleen rakentamiseen ja kunnossapi-
toon. 

Tiepiiri: 
.4 1997- Ylläpitää ympäristöä koskevien lupienja päätösten rekisteriä. 

5 1998-99 Sisällyttää omiin prosesseihinsa ympäristöasioiden hallinnan edellyttä-
mät menettelyt. 

Ympäristöasioita koskevat ohjeet, määräykset ja laatuvaatimuk-
set sisäIlytetän tehtäväksiantoihin, tarjouspyyntöihin ja tilauk-
sun. 

.6 1999 	Edellyttää teettämisessä tuottajilta ympäristöasioiden hallinnan varmis- 
tamista. 

Hallinta osoitetaan ympäristöasiat sisältävän laatu- tai toiminta- 
suunnitelman muodossa. ISO l4000-standardikokonaisuuden 
mukainen ympäristöhallintajärjestelmä katsotaan eduksi. 

Tuotanto: 
.71997- Kehittää ympäristöasioiden hallintaa toimintajäijestelmässään. 

.8 1998 Kaikissa yksiköissä on saatavilla tietuotannon ympäristötekijöihin 
liittyvä lainsäädäntö ja muut keskeiset ympäristöaiheiset asiakirjat. Yk-
siköissä tiedetään mistä saadaan tarvittavat tiedot ja asiantuntija-apu 
ympäristöasioissa. 

91998-99 Urakointiyksiköissä selvitetään ympäristöasioiden nykytilanteet ja 
tehdään toimenpideohjelmat. 
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4.3 
Tielaitos käyttää ympäristöystäväffisiä materiaaleja, kalustoa, tuotteita ja 
menetelmiä. Niiden ympäristövaikutukset arvioidaan koko elinkaari huo-
mioon ottaen. 

Tielaitos on 1997 tehnyt energiansäästösopimuksen KTM:n kanssa. Öljysoran käytöstä 
on pääosin luovuttu. Tuottajien edellytetään siirtyvän rikittömän polttoöljyn, biologisesti 
hajoavan hydrauliikkaöljyn sekä ei liuotinta sisältävien tiemerkintämaalien käyttöön 
vuodesta 1999 lähtien. Hydrauliikkaöljyn osalta siirtymäaika riippuu kaluston soveltu-
vuuden kehityksestä. Ympäristögeotekniikkaohjelman selvityksen "Maarakentamisen 
elinkaariarviointi" toinen vaihe valmistuu syksyllä 1999. 

Yhteiset toimet: 
.1 1997- Tehostaa raaka-aineiden käyttöä ja vähentää energian kulutusta. 

Selvittää materiaalien ja menetelmien ympäristövaikutukset. 

Keskushallinto: 
.2 1997- Kehittää rakennus- ja kunnossapitomenetelmiä ympäristöä säästäviksi 

yritysten ja ympäristöviranomaisten kanssa. 

3 1997- Selvittää keskeisten rakenteiden ja materiaalien ympäristövaikutukset 
elinkaarianalyysin menetelmin. 

Tierakenteiden elinkaaritarkastelut tehdään ympäristögeotek-
niikkaohjelmassa kehitetyn mallin pohjalta. Tuottajat toimittavat 
näihin tarkasteluihin tarvittavat tiedot. 

.4 1997- Kehittää tienpidossa käytettävien koneiden, materiaalien ja kemikaalien 
hankintojen ympäristövaatimuksia. 

Tiepiiri: 
.5 1997- Kehittää yhteistyötä kuntien ja yritysten kanssa ympäristöä säästävien 

ratkaisujen löytämiseksi ja soveltamiseksi. Toteuttaa ympäristögeotek-
niikkaohjelman koerakennuskohteita. 

Tuotanto: 
.6 1997- Kehittää tuotteita ja menetelmiä ympäristöä säästäviksi ja varmistaa 

materiaaleja ja tuotteita hankkiessaan niiden ympäristöön sopivuuden. 

7 1997- Siirtyy polttoaineiden ja koneiden osalta ympäristöteknologialtaan ke-
hittyneempiin ratkaisuihin. 

.8 1997- Tehostaa taajamien hiekanpoistoaja vähentää sorateiden pölyämistä. 

.9 1997- Minimoi työmaakuljetuksista aiheutuvia haittoja ja työnaikaisten kierto- 
teiden haittoja. Ottaa töiden ajoituksessa luonnonolosuhteet entistä tar-
kemmin huomioon. Kehittää suojarakenteita rakennustyön melun ja tä-
rinän toijuntaan sekä pohjavesiriskien vähentämiseksi. 
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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. 

Läjitysalueiden suunnitteluohje on laadittu 1998. Laitos osallistuu maa-aineksia korvaa-
vien ja kierrätysmateriaalien tutkimukseen ja kehittämiseen. Tiepiirit ovat laatineet maa- 
ainesten ottopaikkojen tilakartoituksiaja toteuttaneet vanhojen alueiden maisemointia. 

Keskushallinto: 
.1 1997- Kehittää läjitys- ja muiden ylijäämämateriaalien vähentämisen ja 

hyötykäytön menettelyjä, materiaalia säästäviä pohjavahvistusmenetel-
miä ja paikalla tehtäviä rakenteiden vahvistusmenetelmiä. Kehittää 
vanhojen rakennemateriaalien ja heikkolaatuisten maa-ainesten käyttöä. 

.2 1999- Selvittää rakennusmateriaalien käytön vähentämistavoitteiden perusteet 
ja asettaa tavoitteet materiaalin säästölle ja hyötykäytölle. 

Tiepiiri: 
.3 1997- Hyödyntää sivutuotteitajajätemateriaaleja, missä se on teknisesti ja ta-

loudellisesti mandollista eikä aiheuta riskejä ympäristölle. Lisää aines-
ten ottamista tielinjalta silloin, kun se ei ole ristiriidassa muiden ympä-
ristöarvojen kanssa. 

.4 1997- Vähentää maa-ainesten ottopaikkojen määrää kehittämällä suunnitel-
mallista ottoa. Kunnostaa vanhoja ottoalueita järjestelmällisesti. 

.5 1998- Tehostaa ylijäämämassojen hyötykäyttöä tiehankkeissa yhteistyössä 
maakuntien liittojen, yritysten, kuntien ja maanomistajien kanssa. 
Varmistaa, että hankkeille varataan suunnitelmallisesti läjitysalueita. 

Tuotanto: 
.61997- Hyödyntää tielinjalta saatavat ainekset tehokkaasti ja kierrättää käytössä 

olleita materiaaleja mandollisuuksien mukaan. Tielinjan aineksien otos-
sa otetaan huomioon maisemalliset näkökohdat. 

7 1997- Selvittää läjitettävien materiaalien koostumuksen ja läjitysalueen pohja- 
ja luonnonolot, jotta pystytään varmistamaan materiaalien hyötykäyttö 
ja haitaton sijoittaminen. Suunnittelee läjityksen siten, että läjitysalueet 
muodostuvat maiseman ja toimintojen kannalta hyötyalueiksi. 

.8 1998- Lisää suunnitelmallisuutta maa-ainesten otossa. Keskittää ottoa sekä 
minimoi maa-ainesten siirtämisestä aiheutuvat haitat ja kustannukset. 

9 1999- Hyödyntää mandollisuuksien mukaan sivutuotteitajajätemateriaaleja. 
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4.5 
Tielaitos selvittää yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa teiden suo-
lauksen vaikutuspiirissä olevien pohjavesialueiden kestokykyä ja varmistaa 
ettei kestokyky ylity. Yhteistyössä muiden vastuullisten kanssa laitos kehittää 
kuljetuksiin liittyvien riskien hallintaa. 

Pohjavesialueiden toimintalinjoja on osittain tarkennettu. Riskikartoitus on tehty ja 
pohjavesiriskirekisteri muodostettu. Kartoituksen täydennys on kesken. Uusia tukikohtia 
ja varastoja ei sijoiteta pohjavesialueille. 

Keskushallinto: 
.1 1999- Tarkentaa pohjavesialueiden toimintalinjoja suojauksen tarpeellisuuden 

osalta. 

.2 1997- Kehittää pohjaveden suojausmenetelmiä sekä tutkii suolaa korvaavia 
liukkaudentoijunta-aineita. 

.3 1999 	Asettaa tavoitteet suolaa käytön vähentämiselle. 

Tiepiiri: 
.4 1997- Tarkistaa yhdessä ympäristökeskuksen kanssa pohjavesialueiden 

riskikartoituksen tulokset ja aluekohtaiset toimenpidesuositukset. 

.5 1997- Edellyttää tuotannolta suolaa käytön vähentämistä. Seuraa pohjaveden 
laatua ja suolaa käyttöä pohjavesialueilla. Ylläpitää tieriskirekisteriä 
Tielaitoksen osalta. 

.6 1997- Informoi suunnittelijoita, rakentajiaja kunnossapitäjiä pohjavesialueista 
ja vaarallisten aineiden kuljetusriskeistä. 

Kunnat voivat ohjata kuljetuksia reiteille, jotka eivät aiheuta 
pohjavesille riskiä. Suojauksia ei pelkästään onnettomuusriskin 
takia tehdä, mutta suojaus voi palvella myös riskien torjuntaa. 

7 1997- Siirtää pohjavesialueilla sijaitsevat vanhat tukikohdatja varastot pois, 
kun se on taloudellisesti mandollista, ja suorittaa tarvittavat puhdistus- 
toimet. 

Tuotanto: 
.8 1997- Kehittää liukkauden ja sorateiden pölyämisen torjuntamenetelmiä, joilla 

suolaa käyttö saadaan mandollisimman vähäiseksi. 

9. 1997- Kehittää menetelmiä, joilla saadaan tarkemmin selville tielle levitetyt 
suolamäärät. 

10 1997- Hankkii asiantuntemusta talvi-ja kesäsuolauksen ympäristövaikutuksis-
ta ja vaarallisten aineiden kuljetusriskeistä. 
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4.6 
Tielaitos kehittää jätehuoltoaan ja vähentää jätemääriä. Laitos selvittää saas-
tuneisiin maa-alueisiin liittyvät riskit. 

Tielaitoksen hallinnassa olevien alueiden maaperän saastumistodennäköisyyksiä on 
selvitetty. Jätelain, kaatopaikkasäädösten ja jätehuoltomaksujen toteuttamista on selvitet-
tyja ohjeistettu. 

Yhteiset toimet: 
.1 1997- Kehittää toimintaa siten, että jätteiden määrä vähenee. Vähentää kerta-

käyttötarvikkeiden maaraa. Lajittelee kertyvän jätteen ja toimittaa sen 
asianmukaiseen käsittelyyn. 

Keskushallinto: 
.21999 	Selvittää jätekertymän vähentämisen edellytyksiä. Asettaa tavoitteet 
-2000 	jätemäärien vähentämiselle. 

Tavoitteet asetetaan ensisijaisesti rakennus- ja kunnossapito- 
toiminnan eri jätelajien määrien vähentämiseksi. 

Tiepiiri: 
.3 1997- Kehittää yhteistyötä jätehuollosta vastaavien organisaatioiden ja 

yritysten kanssa. 

.4 1997- Kehittää levähdysalueilla tienkäyttäjiä asianmukaisesti palvelevaa 
jätehuoltoa. Sopii linja-autopysäkkien ja muiden erityisalueiden jäte- 
huollon järjestämisestä kuntien kanssa. Kehittää tienvarsien puhtaana- 
pidon yhteistyötä mm. kansalaisjärjestöjenja koulujen kanssa. 

.5 1999- Selvittää tukikohtia ja maa-ainesalueita luovutettaessa alueen saastumi-
seen liittyvät riskit ja toteuttaa tarvittavat puhdistustoimet. 

Tuotanto: 
.6 1997- Tehostaa jätehuoltoa suunnittelemalla ja seuraamalla systemaattisesti 

työmaiden jätehuoltoa. 

7 1997- Lajittelee ja kierrättää purkujätteitä. 

.8 1997-99 Tehostaa korjaus- ja huoltotoiminnan jätteiden käsittelyä ja vähentää 
toiminnasta aiheutuvia maaperän saastumisriskejä. 
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5 	JATKUVA KEHITrÄMINEN 

Tielaitos seuraaja arvioi toimintansa laatua ja sen vaikutuksia ympär&öÖn, sekä 
kertoo ioimznnan tuloksista yleisolle ja viranomaisille Laitos kehittaa arvioiden 
perusteella toimintaansa jatkuvasti 

5.1 
Kukin yksikkö ja ryhmä vastaa siltä, että sen toimintatavat, Iaatuvaatimuk-
set ja ohjeet ovat ajanmukaiset ja edistävät ympäristöpäämäärien toteutta-
mista. 

Keskushallinto: 
1 1997- Arvioi säännöllisesti, miten ympäristöön kohdistuvien toimien taso on 

kehittynyt tienpidon prosesseissa ja menettelyissä. Käyttää arvioinnissa 
riippumattomia asiantuntijoita. 

.2 1997- Seuraa säädösten ja viranomaisohjeiden kehittämistä sekä tuo Tielaitok-
sen näkökantoja mukaan niiden valmisteluun. 

.3 1997- Selvittää ympäristönsuojelutoimien arvioinnin ja kiireellisyyden 
määrittelyn kriteerej ä. 

Tiepiiri: 
.4 1997- Arvioi säännöllisesti, miten ympäristöön kohdistuvien to• •en taso on 

kehittynyt. 

Tuotanto: 
.5 1997- Varmistaa ympäristönäkökohtien huomioon ottamista prosesseja ja 

toimintatapoja kehitettäessä. 
Tiehallinto seuraa tuotannon toimintatapaa ympäristöasioissa 
laatu- ja toim intasuunnitelmien auditoinnin yhteydessä. 
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5.2 
Tielaitos selvittää tienpidon ja liikenteen välittömiä ja välilhisiä vaikutuksia 
luontoon, yhdyskuntiin ja ihmisiin. Laitos seuraa järjestelmällisesti hankkei-
den ja muiden toimien vaikutuksia. Seurantajärjestelmä on osa hikennesek-
torin tietotuotantoa. 

Tiepiirit seuraavat toimiensa ja hankkeidensa ympäristövaikutuksia lupien edellyttämi-
en seurantavelvoitteiden puitteissa mutta myös ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyyn liittyvän seurannan kautta. Tämän lisäksi seuranta kohdistuu tutkimus- ja kehit-
tämistoiminnan kannalta tärkeisiin hankkeisiin. Seurannan laajuutta on 1997 kartoitettu 
Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen tiepiireissä. 

Keskushallinto: 
1 1997- Kehittää yleisten teiden ympäristön tilan sekä eri hankkeiden ja ympä-

ristölupien yhteydessä tehtävän seurannan ja tiedonkeruun järjestelmää. 
Kehittää seurantamenetelmiä yhdessä ympäristö- ja muiden vi-
ranomaisten kanssa. 

Ihmisiin ja yhteisöön kohdistuvien vaikutusten seurannan mene-
telmät ovat puutteelliset. Tienpidon suunnittelun tasolla on tar-
vetta kehittää alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon tavoitteita 
palvelevia seurantamenetelmiä. 

.2 1997- Kehittää ympäristöön liittyvien paikkatietojen käyttöä. 

Tiepiiri: 
.31997- Ylläpitää paikkatietojärjestelmän työkalujen ja menetelmien asiantunte-

musta ja varmistaa, että järjestelmän tiedot ovat ajanmukaisia ja luotet-
tavia. Käyttää järjestelmän tietoja teettämisen lähtötietoina. 

.4 1998- Määrittelee teettämisessä hankkeiden ympäristöä koskevien tietojen ja 
seurantatietojen toimittamisen tavan. Hoitaa hankkeiden ympäristövai-
kutusten arvioinnissa määritellyt seurannat sekä velvoiteseurarmat. 

. 1999- Siirtää yleisen tiestön ympäristön tilaa ja toteutettuja ympäristönsuoje-
luhankkeita koskevat tiedot vähitellen paikkatietoaineistoksi. Kehittää 
jatkuvaluonteista seurantaa, joka käynnistyy toimenpideohjelmien 
päivityksestä. Sopii seurannasta ja tietojen vaihdosta kuntien, maakun-
tien liittojen ja ympäristökeskusten kanssa. 

Jatkuvaluonteisessa seurannassa tiedot päivitetään merkittävien 
muutosten tapahtuessa (esim. kun rakennetaan melueste tai tien 
varrella toteutetaan uusi viheralue). Tietojen yleinen käyttökel-
poisuus tarkastetaan muutaman vuoden välein. Päivitys edellyt-
tää, että tilatiedot ovat käytettävissä paikkatietokannassa. 

Tuotanto: 
.6 1997- Varmistaa, että hankkeissa käytetään ajanmukaisia ja luotettavia 

ympäristötietoja ja että toiminnan ympäristövaikutusten seuranta toteu-
tetaan. 
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5.3 
Tielaitos ottaa toiminnan ympäristölaadun arvioimisessa käyttöön kriteerit, 
jotka sisällytetään tienpidon ohjausjärjestelmaan. Laitos laatu vuosittain 
ympäristöraportin. Raportin yhteydessä selvitetään yhteistyökumppaneiden 
kanssa toiminnan kehityssuuntia ja -tarpeita. 

Tielaitos on julkaissut vuosien 1995, 1996 ja 1997 ympäristöraportit. Raportti julkaistaan 
vuosikertomuksen yhteydessä. Osa tiepiireistä laatu omat ympäristöraporttinsa. Tielai-
toksen toiminnan ympäristölaadun kriteerit mäsriteltiin 1996 ja ensimmäiset kriteerit 
otettiin käyttöön 1997. Liikenneministeriössä kehitetään ympäristöindikaattorijärjestel-
mää ministeriön ympäristötoimenpideohjelman seurantaan liittyen. 

Keskushallinto: 
.1 1997- Osallistuu liikennesektorin tieto- ja indikaattorijärjestelmän kehittämi-

seen. 

.2 1997-99 Testaa toiminnan ympäristölaadun arvioiinisen kriteerit ja sisällyttää 
niihin perustuvat tiedot ympäristöraporttiin. Kehittää raporttia saadun 
palautteen pohjalta. 

.3 1999- Käyttää kriteerit toimenpideohjelman toteutumisen seurannan työväli-
neinä. 

Tiepiiri: 
.4 1997- Laatu ja käsittelee tarvittaessa alueelliset ympäristöraportit yhteistyö- 

kumppanien kanssa. 
Raportti voi olla piirin oma julkaisu tai tiedote, mutta sen voi 
myös sisällyttää esim. ympäristökeskuksen ympäristön tilaa 
koskeviin selvityksiin. 

.5 1997- Tuottaa Tielaitoksen ympäristöraporttiin tarvittavat vuosittaiset tiedot. 

.62000 Ottaa toiminnan ympäristölaadun arvioimisen kriteerit käyttöön. 
Maanttää tiedon keruumenettelyn ja vastuutahot. 

Tuotanto: 
.72000 Toimittaa hankkeitaan koskevat ympäristölaadun arvioimisen kritee-

reihin liittyvät tiedot sovitulla tavalla tiehallinnolle. 
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5.4 
Tielaitoksen ympäristötavoitteiden toteuttamista palvelevan tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan tulosten hyödyntäminen on tehokasta. Tielaitos osaifis-
tuu kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin. 

Tielaitos osallistuu liikenneministeriön tutkimusohjelmiin ja niiden valmisteluun sekä 
kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin (liikenneministeriön työryhmät ja 
LYYLI-ohjelma, EU:n tutkimusohjelmien hankkeet, OECD:n, PTL:n ja PIARC:n 
työiyhmät ja selvitykset, Pohjoismaiden Ministerineuvoston Nord2000-melumalli-
projekti). Tiepiirit osallistuvat keskushallinnon tutkimus- ja kehittämisohjelmaan. 
Vuosien 1999-2001 tutkimus- ja kehittämisstrategia on laadittu 1998. Vuoden 1998 
ympäristötutkimuksen ja kehittämisen seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin on osallis-
tunut n. 900 henkilöä. 

Keskushallinto: 
.1 1997- Selvittää Tielaitoksen toimintaan kohdistuvien ympäristövaatimusten 

kehityssuuntia ja haasteita. 

.2 1997- Kehittää tutkimus- ja kehittämistoiminnasta tiedottamista ja tulosten 
saattamista käyttöön. Painottaa oppaiden ja tukiaineiston laadintaa sekä 
kurssien, seminaarien ja eri osapuolten yhteisten tilaisuuksien tarjontaa. 

Tiepiiri: 
.3 1997- Hankkii ja levittää tutkimus- ja kehittämistietoa. Järjestää tiedon 

käyttöä edistäviä tilaisuuksia ja osallistuu keskushallinnon järjestämiin 
tilaisuuksiin. 

Tuotanto: 
.4 1997- Hankkii aktiivisesti tietoa toimintaansa liittyvistä ympäristön tutkimus- 

ja kehittämisprojektien tuloksista ja käyttöön soveltamisesta. 

.5 1997- Kehittää ympäristötiedon soveltamista tuotteissaan, työmenetelmissään, 
kalustohankinnoissaan ja materiaalinkäytössään. 
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5.5 
Tielaitoksen yksiköt ylläpitävät laajaa vuorovaikutusta yhteistyökumppa-
neiden kanssa. Laitoksen tavoitteista ja toimintaa ohjaavista arvoista käy-
dään julkista keskustelua. 

Tielaitos osallistuu liikenneministeriön ja sen alaisen hallinnon ympäristöyhteistyöhön 
sekä ylläpitää säännölliset yhteydet muiden ministeriöiden ao. elimiin ja eri liikenne- 
muotoja edustaviin tahoihin. Laitos osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön niin järjes-
töjen kuin kandenkeskisen toiminnan kautta. Alueelliset ympäristöyhteistyöryhmät 
toimivat useimmissa tiepiireissä. 

Keskushallinto: 
.11997- Osallistuu kansalaisjäijestöjen toimintaan ja kehittää niiden kanssa 

yhteisiä projekteja. 

.2 1997- Osallistuu tienpitoa ja tieliikenteen roolia koskevaan keskusteluun, 
hankkii yhteistyöosapuolten ja kansalaisten palautetta ja ottaa sen toi-
minnan kehittämisessä huomioon. 

.32000 	Tarkistaa Tielaitoksen ympäristöpolitiikan ja päämäärät yhdessä 
valtakunnallisten ja alueellisten yhteistyökumppanien kanssa sekä laatu 
tiehallinnon toimenpideohjelman vuosille 2001-2005. 

Tiepiiri: 
.4 1997- Käy keskustelua alueen tie- ja liikenneolojen kehittämisen paino- 

pisteistä. Tiepiirin johto ja alueelliset ympäristöviranomaiset tapaavat 
tarpeen mukaan. Suunnitelmien teettäjät keskustelevat hankkeista pai-
kallisten ympäristöviranomaisten kanssa. 

.5 1997- Kehittää suunnittelukäytäntöä siten, että eri osapuolten osallistuminen 
työhön tehostuu ja päätöksenteon tasapuolisuus varmistuu. Kiinnittää 
erityistä huomiota eri työryhmien väliseen tiedonkulkuun. 

.6 1997- Lisää tiedottamista tieliikenteen ja tienpidon ympäristövaikutuksista ja 
toiminnan ympäristölaadun kehittämisestä. Sisällyttää yhteistyöosa-
puolten ja yleisön palautteen asiakaspalautejärjestelmään. Tiedottaa 
palautteen perusteella tehtävistä päätöksistä palautteen antajalle. 

7 1998- Tiedottaa vuosittain muille viranomaisille sekä yleisölle käynnistyvistä 
suunnitelmista ja rakennushankkeista. 

Tuotanto: 
.8 1997- Ylläpitää aktiivista hankeryhmätyöskentelyä ja toimivaa tiedonkulkua. 

Tiedottaa ympäristöasioista yhteistyökumppaneille ja järjestää vuoro-
puhelun tueksi keskustelutilaisuuksia sekä kerää asiakaspalautetta. 

92000 Laatu tuotannon ympäristöpolitiikanja ympäristöohjelmat. 
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