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Tielaitos ja ympäristö 
Tielaitoksen johtokunta 26.5.1992 

TIELAITOKSEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 

Tielaitoksen vastuu ympäristöstä 

Tieliikenteen ja tienpidon vaikutusten tulee sopeutua siihen, minkä luonto, ihminen, talous ja 
kulttuuri kestävät. 

Ympäristönsuojelu tielaitoksen toiminnassa edellyttää, että tunnetaan tieliikenteen ja tienpidon 
ympäristövaikutukset sekä lakisääteiset ympäristönsuojelun tavoitteet ja että toiminnassa mandolli-
suuksien mukaan sovelletaan "haitantuottaja vastaa-periaatetta. 

Tielaitoksen ympäristöpolitiikan tavoitteena on varmistaa, että ympäristönsuojelun perusvelvoitteita 
noudatetaan ja että laitoksen toimintaa kehitetään siten, että ympäristöosaamir'ien on siinä yhtenä kes-
keisenä tekijänä. 

Ympäristöosaaminen toiminnan yhtenä perusteena merkitsee työmenetelmien, uusien palvelujen ja 
tuotteiden kehittämistä. Niiden tulee olla tehokkaita, turvallisia, taloudellisia, kauniita, haittoja tor-
juvia, energiaa ja luonnonvaroja säästäviä, rahoitettavissa ja toteutettavissa. 

Tielaitoksen tehtävät 

Tielaitoksen omat tehtävät 

* 	Tien pidon kehittaminen 
Tielaitos vaikuttaa liikenneympäristön tilaan ja toteuttaa ympäristöhaittoja vähentäviä toimenpiteitä. 
Tielaitos ottaa toiminnassaan vastuun ympäristön säilymisestä ja hoidosta käytännön mandollisuuksi-
en rajoissa, tietoisena siitä aiheutuvista kustannuksista ja vaikutuksista. 

* 	Tuotannon ja ylläpidon kehittäminen 
Tielaitos hankkii tiedon ja taidon tason, jolla se voi toimia uusien ideoiden ja ratkaisujen tuottajana. 
Tienpidon tuotteita tarkastellaan suhteessa niiden koko elinkaareen. Tielaitoksen toiminnan ener-
giankulutusta ja päästöjen sekä jätteiden määrää vähennetään. Luonnonvarojen säästeliääseen 
käyttöön ja materiaalien uusiokäyttöön panostetaan. 

Tielaitoksen yhteistoimintatehtävät 

* 	Yhdyskuntarakenteen kehittäminen 
Tielaitos toimii yhdessä kuntien kanssa yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi. Maankäyttöä ja liiken-
nettä yhteisesti suunnittelemalla voidaan hillitä liikenteen kasvua, vähentää liikenteen haittoja ja 
parantaa liikenneturvallisuutta sekä elinympäristön laatua. 

* 	Kuljetusten ja tekniikan kehittäminen 
Tielaitos kehittää tieverkkoa siten, että kuljetukset voidaan pitkällä aikavälillä toteuttaa minimiliiken- 
teellä. Tielaitos tukee asiantuntemuksellaan ja hankkeillaan ympäristön kannalta edullisten liikenne- 
muotojen toimintaedellytysten parantamista sekä kuljetuksiin ja ajoneuvoihin kohdistuvaa tutkimusta. 

Osallistuminen liikenne- ja ympäristöpolitiikan kehittämiseen 

* 	Tieliiken teen vaikutukset ja vaihtoehdot 
Tielaitos selvittää tieliikenteen hyötyjä ja haittoja sekä tiepoliittisia vaihtoehtoja ja niiden merkitystä 
ympäristölle. Laitos tutkii tienpidon rahoitusmuotoja ja niiden vaikutuksia. Tielaitos osallistuu 
autoisturnista, matkustamista ja kulkuvälineiden valintaa koskevaan tutkimukseen, tieliikenteen tule-
vaisuuden roolin selvittämiseen sekä vaihtoehtoisten liikennepoliittisten ratkaisujen arviointiin. 
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YMPÄRISTÖN TILA 

Katsaus ympäristön tilaan kuvaa tienpidon 
ympäristövaikutuksia ja -ongelmia 



Tielaitos ja ymparistö 
OSA 1: YMPARISTON TILA 

1.1 Luonnonvarat 

Energia 

Tieliikenteen osuus energiankulutuksesta oli 
1990 12% ja liikenteen energiankulutuksesta 
93%. Tieliikenteen riippuvuus öljystä tekee sen 
haavoittuvaksi. Öljyn merkityksen vähentämin-
en on ollut keskeinen energiapolitiikan tavoite. 
Bensiinin ja dieselöljyn osuus öljynkulutuksesta 
on noussut ja on nyt 36%. 

Liikennesuorite, ja siten osin liikenteen energian 
käyttö riippuu mm. kansantalouden kehityk-
sestä ja yhdyskuntarakenteesta. Liikenneväli-
neiden tekniikka vaikuttaa energian tarpeeseen. 
Henkilöautojen keskimääräisen polttoaineenku-
lutuksen arvioidaan laskevan nykyisestä 9 1/100 
km arvoon 7,5 1/100 km vuoden 2000 jälkeen. 

Energiastrategiassa kiinnitetään huomiota poit-
toaineenkulutuksen tehokkuuden parantami-
seen. Keinoina on esitetty ajoneuvokannan uusi-
mista tehokkaaseen suuntaan sekä joukkoliiken-
teen kehittämistä ja ohjauskeinona verotusta. 
Uusiutuvien polttoaineiden kehittämistä paino-
tetaan. 

Materiaalit ja jätteet 

Tielaitos käyttää vuosittain 
- 	30 milj. irto-m3  kiviaineksia 

(josta 20 milj.m3  tielinjan ulkopuolelta) 
- 	0,2 milj. tonnia bitumia ja tieöljyjä 
- 	40 milj. litraa polttoaineita 
- 	0,7 milj. litraa voitelu- a hydrauliikkaöljyjä 
- 	1,5 milj. litraa maalia. 

Ylijäämämassat ovat määrältään suurin tienra-
kentamisen sivutuote. Vuonna 1990 meni tielin-
jalta läjitykseen 53 milj.kiinto-m 3. Massoja pyri-
tään käyttämään tieympäristön viimeistelyssä ja 
esim. meluvallien teossa. Myös jonkin verran 
sellaisia kiviaineksia läjitetään, joiden ei ole 
katsottu sopivan senhetkiseen käyttöön. 

Asfaltti- ja murskausasemilta voi ympäristöön 
levitä pölyä, melua ja öljytuotteita. Muita jätteitä 
ovat työmaiden rakennuspuutavara ja muut tar-
vikkeet sekä kunnossapidon materiaalit. 

1.2 Maankamara 

Teiden rakentaminen muuttaa maankamaraa. 
Maa-ainesten otto, leikkaukset ja pengerrykset 
muuttavat maaston korkokuvaa ja maisemaa. 
Vuosittain otetaan n. 2200 ha maata tiealueeksi 
ja tiekäytöstä poistuu n. 130 ha. Tielaitoksella on 
maa-ainesten ottoalueita yhteensä n. 15000 ha; 
uusia alueita otetaan käyttöön n. 180 ha/v. 

1.3 Vedet 

Tielaitos käytti 1991 110 000 t suolaa liukkauden 
torjuntaan ja pölynsidontaan 45 000 t. Veden-
ottamoalueiden kloridipitoisuudet ovat nousseet 
alueilla, missä valtatien ja vedenottamon välillä 
on hydraulinen yhteys. 1986 tehdyn selvityksen 
mukaan vedenottamoiden suojavyöhykkeillä tai 
pohjaveden ottoon varatuilla alueilla oli 790 km 
talvisuolattavia ja 350 km kesäsuolattavia teitä. 
Vuodesta 1990 suolamääriä on vähennetty. 
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Kuva 1: 	Teiden suoiaus 

Maa-ainesten otto muuttaa olosuhteita, jotka 
saatelevät veden kulkua pohjavedeksi, pohjave-
den määrää sekä sen suodattumista maaperässä. 
Pakokaasut ja muut ilmansaasteet happamoitta-
vat pohjavesiä. 
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Kuva 2: 	Suomen tieliikenteen häkä-, typpidioksi- 
di- ja hiilivetypäästöjen kehitys 

Päällystemassoja valmistettaessa käytetään polt-
toöljyä 5 1/tonni. Vahinkotapauksessa öljyä voi 
joutua maaperään ja pohjaveteen. Päällysteiden 
sideaineena bitumi ei ole vesiliukoista, mutta 
bitumiöljyä voi päästä maaperään. 

Teillä kuljetetaan vuosittain n. 10 milj. tonnia 
vaarallisia aineita. Bensiinin ja polttoöljyn osuus 
oli 1987 80%. Onnettomuudet muodostavat ris-
kin pohjavesille. 

Yleisillä teillä on yli 12 000 siltaa; vesistöpenke-
reitä on vielä enemmän. Rakennettaessa vesis-
töön ekosysteemi muuttuu. Muutoksen luonne 
ja pysyvyys on usein havaittavissa vasta melko 
pitkän ajanjakson kuluttua. 

Tierakenne kuivattaa ympäristöään. Tie voi 
katkaista valuma-alueita. Tienrakentarninen ja 
päästöt voivat muuttaa tai tuhota pienvesiä. 

1.4 Ilma 

Päästöistä ilmaan vakavimpia ovat typen sekä 
rikin oksidien ja kasvihuonekaasujen päästöt. 
Häkä ja pöly voivat paikallisesti aiheuttaa on-
gelmallisia pitoisuuksia. 

Suomi on sitoutunut päästöjen vähentämista-
voitteisiin, joista on päätetty Euroopan talousko-
mission pöytäkirjoilla. Näitä on laadittu rikille, 
typen oksideile ja hiilivedyille. Hallituksen 
energiapoliittisessa selonteossa 1992 on myös 
tavoitteet päästöjen vähentämiselle. 

Typen oksidit 

Typpipöytäkirjassa sovittiin typen oksidien 
päästöjen kasvun pysäyttämisestä vuoden 1987 
tasolle 1994 mennessä. Tähän liittyvässä julis-
tuksessa asetettiin tavoitteeksi päästöjen vähen-
täminen 30% vuoden 1980 tasosta 1998 men-
nessä. Typenoksiditoimikunnan selvitysten mu-
kaan kasvun pysäyttäminen 1994 mennessä 
saavutetaan. Vuoteen 2000 mennessä saavute-
taan toimikunnan ehdotuksin 15% vähenemä 
vuoden 1980 päästöistä. Energiapoliittisessa 
selonteossa katsotaan, että 30% vähenemä tulisi 
saavuttaa 90-luvun loppupuolella, joskin se 
todetaan vaikeaksi. 

Tieliikenteen päästöt 1990 olivat 125 000 tonnia, 
eli 42% kokonaispäästöistä. Vuoteen 2010 tielii-
kenteen päästöt vähenevät 44 000 tonniin, lii-
kennesuoritteen kasvusta huolimatta. 

Rikkidioksidi 

Suomi on sitoutunut vähentämään rikkidioksidi- 
päästöjä 50% vuoden 1980 tasosta 1993 mennes-
sä. Tavoite on jo saavutettu. Parhaillaan selvite-
tään, miten päästöjä voidaan vähentää 80%:lla. 
Tieliikenteen osuus on 1 % kokonaispäästöistä. 

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 

Suomi allekirjoitti 1991 VOC-pöytäkirjan, jossa 
tavoitteena on päästöjen vähentäminen 30% 
vuoden 1988 tasosta 1999 mennessä. Ympäristö-
ministeriön selvityksen mukaan, kokonaispääs-
töjä voisi vähentää 40-49% ja liikenteen päästöjä 
43-52%. 

Tieliikenteen päästöt 1988 olivat 78 000 tonnia. 
Pakokaasupäästöjen osuus oli 60% ja loput ai-
heutui polttoaineen haihtumisesta. Bitumituot-
teiden käytön päästöt olivat 4300 tonnia, tiemer-
kintärnaalien n. 1000 tonnia. 
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Hiilidioksidi 

Kansainvälisen ilmastosopimuksen sisältönä on 
hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen 
päästöjen kääntäminen laskuun 90-luvun lop-
puun mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteena 
tulisi olla 50-60% vähennys. Energiapoliittisessa 
selonteossa tavoitteena on päästöjen kasvun 
pysäyttäminen 90-luvun lopulla. 

Suomen kokonaispäästöt 1988 olivat 68 milj.ton-
nia. Tieliikenteen päästöt 1988 olivat 10 milj.ton-
nia ja kasvun vuoteen 2010 arvioidaan olevan 
40%. Tieliikenteen päästöjä voidaan vähentää 
energian kulutusta vähentämällä. 

Pöly, kura ja hiukkaspäästöt 

Nastat jauhavat suolankosteaa tienpintaa pölyk-
si. Hiekoitushiekan hienoimmat jakeet keräävät 
itseensä pakokaasuja. Pöly ja talvella märkä 
kura likaavat ajoneuvoja ja lähiympäristöä. 

Tieliikenteen pakokaasujen hiukkaspäästöt ovat 
määrältään pölymääriä kertaluokkaa pienem-
mät. Pakokaasujen mukana ilmaan tulevat hiuk-
kaset sisältävät mm. nokea ja hiilivety-yhdistei-
tä. Nämä pienet hiukkaset ovat terveydelle 
haitallisia. 

1.5 Kasvillisuus ja eläimistö 

Tienrakentamisessa tienvarsien alkuperäinen 
kasvillisuus poistetaan. Luonnonmukaiset bio-
toopit muuttuvat kulftuurivaikutteisiksi. Uhan-
alaisten kasvien kasvupaikkoja voi tuhoutua. 

Maaperän ja vesiolojen muutoksilla on suuria 
vaikutuksia ekosysteemissä. Osin liikenteen 
päästöistä johtuvat happamoituminen ja ot-
sonipitoisuuden kasvu rasittavat ekosysteernejä. 
Tiesuolauksen vaikutukset kasvillisuuteen ovat 
nähtävissä noin 20 metrin etäisyydelle tiestä. 
Tienvarressa on myös mitattu kohonneita ras-
kasmetallipitoisuuksia. 

Tienpitäjän hallinnassa olevia viheralueita on 
koko maassa n. 100 000 ha. 

Kuva 3: 	Suomen tieliiken teen hiilidioksidipäistöt 

Tienrakennus ja liikenne muuttavat eläinten 
elinympäristöä ja vaellusreittejä. Lajit, jotka 
säännöllisesti siirtyvät paikasta toiseen, pyrkivät 
noudattamaan samoja reittejä uusista teistä 
huolimatta. Vilkasliikenteiset tiet ovat este niin 
suurten eläinten liikkumiselle kuin pienille ni-
säkkäille, linnuille, matelijoille ja hyönteisille. 

1.6 Maisema 

Tienpidolla on huomattava vaikutus sen ympä-
ristön muodostumisessa, joka havaitaan tieltä tai 
tien lähialueelta. Vanhat maantiemme sopeutui-
vat kauniisti maastoon. Nopeuksien ja liikenne- 
määrien kasvaessa teiden luonne on muuttunut. 
Pääteiden geometria ei taivu pienipiirteiseen 
maisemaan. Voidaan korostaa maiseman pää- 
piirteitä, mutta usein joudutaan tekemään koo 
keita penkereitä ja syviä leikkauksia. 

Tie luo maisemaan uusia rajoja, erottaa eri aluei-
ta toisistaan. Erityisesti maaseudulla maisemara-
kenne on ohjannut ohjaa maankäyttöä, mutta 
r:yös taajamien kehitys pohjautuu maisemara-
kenteeseen. Tiejärjestelyt ja uudisrakentamisen 
sijoittuminen ovat osin rikkoneet maankäytön ja 
maiseman välisen yhteyden. 
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1.7 Yhdyskuntarakenne ja taajamien 
maankäyttö 

Viime vuosikymmeninä yhdyskuntarakenne on 
keskittynyt. Väestö on muuttanut kaupunkeihin, 
joista on muodostunut laajoja kaupunkiseutuja. 
Väestöstä asuu lähes 80% taajamissa. 

Muuttoliikkeen jälkeen rakentamisen luonne 
kaupunkiseuduilla on muuttunut. Lähiöiden 
rakentamisesta uusia asukkaita varten on siirryt-
ty lisäväljyyden rakentamiseen olevalle asujai-
mistolle, kerrostaloista pientaloihin. On syntynyt 
mattomamen, hajautunut yhdyskuntarakenne. 
Palvelut ovat keskittyneet yhä suurempiin yksi-
köihin ja osittain siirtyneet keskustoista liiken-
teellisesti houkutteleville risteys- ym. alueille. 

Kuva 4: 	Tavarakuljetussuoritteen kehitys 

Hajautuvan yhdyskuntarakenteen vuoksi liikku-
minen on lisääntynyt ennakoitua nopeammin. 
Rakenne on myötävaikuttanut siihen, että jouk-
kollikenteen käyttäjien määrä ei ole kasvanut. 

Taajamissa tie- ja katuverkon alan kasvu on 
merkinnyt rakennusten purkamista ja muun 
maankäytön kehityksen rajoituksia. Toreja ja 
viheralueita on muutettu pysäköintialueiksi. 

1.8 Elinkeinot ja palvelut 

Jos tienrakentamista lisätään, se johtaa siitä 
saatavien tulojen käyttöön talouden muilla sek-
toreilla. Paremmat tiet vähentävät yritysten 
kuljetus- ja tuotantokustannuksia, mutta lisäävät 
samalla maantiekuljetusten edullisuutta rautatie- 
ja vesikuljetuksiin verrattuna. 

Tavarakuljetukset 

Tieliikenteen osuus tavarakuljetussuoritteesta on 
noin 70% (25 mrd tonnikm). 1980-luvulla tavara- 
kuljetukset teillä kasvoivat 41%. Jalostusasteen 
kasvu on merkinnyt tuotantovaiheiden määrän 
ja kuljetusten lisääntymistä. Tuotantoerien koko 
on pienentynyt, toimituskerrat ovat lisääntyneet 
ja etäisyys alihankkijoihin on kasvanut. Keskit-
tyminen ja työnjako ovat lisänneet raaka-ainei-
den ja tuotteiden kuljetuksia. 

Kehitys on ollut mandollista logistisen ohjauk-
sen ja tiedonsiirtotekniikan avulla. Tavaramää-
rän kasvaessa kuljetuksia on tehostettu, ja tava-
raliikenteen suoritteen kasvu on ollut tuotannon 
kasvua hitaampi. Logistisella suunnittelulla ja 
ohjauksella voidaan toimintaa edelleen tehostaa. 

Palvelut 

Keskustarakenteen ulkopuolelle syntyvät kaup-
pakeskukset tarjoavat auton käyttäjälle vanhaa 
keskustaa vaivattomampia yhteyksiä ja oman 
alueen lähipalvelua laajempia valikoimia. Tämä 
keventää autoliikenteen ja pysäköinnin aiheutta-
maa keskustoihin kohdistuvaa painetta. Mutta 
matkojen pituudet kasvavat ja joukkohikenteen 
painopisteessä olevien keskustapalvelujen sekä 
lähipalvelujen näivettyminen vähentää valin-
tamandollisuuksia ja heikentää palvelutasoa 
sille, jolla ei ole autoa käytössään. 

1.9 Asukkaat ja liikkujat 

Henkilöautojen kuljetussuorite 1990 oli 47 mrd 
henkilökm, josta puolet yleisilä teillä, ja linja- 
autojen 8,5 mrd henkilökm, yhteensä 92% koko 
suoritteesta. Suoritteen ennustetaan edelleen 
kasvavan. 
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Ennusteen perusteena ovat oletukset väkiluvun, 
autoistumisen ja kansantalouden kehityksestä. 
Liikennesuoritteen kasvupaineeseen vaikuttavat 
mm. polttoaineen hinta ja se, jatkuuko yhdys-
kuntarakenteen hajautuminen. 

Ihmiset kokevat liikkujina ensisijaisesti auton 
käytön tuomia hyötyjä, asukkaina sen haittoja. 
Henkilöauton käyttäjä voi määrätä matka-aikan-
sa ja reittinsä; perille päästään mukavasti ja 
nopeasti. Mandollisuudet valita asuinpaikka, 
työpaikka ja palvelut kasvavat ja siten parem-
man elintason luomisen edellytykset. Auton 
käyttäjään kohdistuvia haittoja ovat, liikenne-
onnettomuuksien lisäksi, auton sisälle muodos-
tuva melutaso ja pakokaasupitoisuudet. 

Liikenteen määrän kasvaessa, melusta, pako-
kaasuista, estevaikutuksesta, turvattomuudesta 
ja epäviihtyisyydestä aiheutuvat haitat asukkail-
le lisääntyvät. 

Melu, tärinä, pakokaasut ja pöiy 

Tieliikenne on monin paikoin merkittävin ympä-
ristömelun aiheuttaja. Maaseudulla ovat pää-
asiallisia melulähteitä taajamien läpi kulkevien 
pääväylien ajoneuvot. Useissa kaupunkikeskus-
toissa on liikenteen aiheuttama melun ekviva-
lenttitaso kadun varressa päivällä 60-80 dB. 
Tielaitoksen selvitysten mukaan yleisten teiden 
varsilla asui 1989 340 000 ihmistä alueilla, joiden 
ulkomelutaso päivisin ylittää 55 dB. 

Tärinä voi muodostua ongelmaksi erityisesti 
tietöiden ja työmaateiden yhteydessä. 

Pakokaasuista aiheutuvat saastepitoisuudet 
voivat olla terveydelle haitallisia kaupunkialu-
eilla tiettyjen sääolojen vallitessa. Jo huomatta-
vasti ilman laadun ohjearvoja pienemmät pitoi-
suudet vähentävä t viihtyisyyttä. Muutamissa 
kaupungeissa ja vilkkaasti liikennöityjen väylien 
läheisyydessä pöly ylittää ajoittain terveydellisin 
perustein asetettuja ohjearvoja. 

Norjassa on todettu melun tai pakokaasujeii 
häiritsevän 50% asukkaista liikenteen ylittäessä 
5000 ajon/vrk. Kun määrä ylittää 10000, vajaa 
puolet kokee liikenteen erittäin häiritsevän5. 

Kuva 5: 	Tielaitoksen ennuste tieliikenteen kehi- 
tyksestä 

Häiriön kokeminen perustuu ensisijaisesti asun-
toalueen koko liikennekuormitukseen; jos liiken-
nettä on alueen eri puolilla paljon, väylän tietty 
liikennemäärä häiritsee enemmän kuin jos muu-
ta liikennettä on vähän. 

Häiriytymiseen vaikuttaa myös ympäristön 
yleinen laatutaso. Jos ympäristön laatu on hyvä, 
yksittäinen häiriö, kuten liikenteen melu, ei ole 
yhtä rasittava kuin jos ympäristö on muutenkin 
heikkolaatuinen. 

Estevaikutus 

Tien rakentaminen on samalla esteen rakenta-
mista tien eri puolille jääville alueille. Suurehko 
väylä vaikuttaa yleensä esteenä jos sen etäisyys 
asutuksesta on alle 500 m. 

Este voi muodostua tien rakenteista (penger, 
le1Kkaus, melueste). Yleisemmin esteenä on 
liikenne, jonka määrä tai nopeus koetaan häi-
r eväksi tai vaaralliseksi. Mittasu hteiltaan ja 
liikenteeltään raskas ja nopea väylä on aina 
kuilu ympäristössä. Estevaikutuksen suuruus 
riippuu myös kevyen liikenteen järjestelyistä 
tien poikki ja sen varressa. 
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Kaariailta ja laapi Tonavan kohdalla. 

Kuva 6: 	Ylistaron taajamatie, kilpailuehd otus 

1.10 Taajama- ja kaupunkikuva 

Kaupunkirakenteen rungon muodostavat ka-
tujen, kortteleiden, aukioiden ja viheralueiden 
verkostot. Verkostojen luonne ja tasapaino mää-
räävät kaupunkikuvan laadun. 

Ihmisten mielikuva kaupungista muodostuu 
siinä liikuttaessa. Liikkuminen ja väylät ovat 
kaupunkikuvalle keskeisiä. Jos väylät, liiken-
nevälineet ja opasteet saavat hallitsevan roolin, 
ei koettavaa kaupunkia jää. Tämä koskee erityi-
sesti maailman suuria, autoliikenteen hallitsemia 
kaupunkialueita. Suomessa vastaavan mittasuh-
teen ongelmia ei ole. 

Kaupunkiemme ja taajamiemme rakennettu ym-
päristö on kuitenkin luonteeltaan karu; monu-
mentaalisia tai mieleenpainuvia kokonaisuuksia 
on vähän. Kasvifiisuus kehittyy hitaasti. 

Tällaisessa ympäristössä jo pieni väylän ylimi-
toitus voi haitata kaupunki- tai taajamakuvaa. 
Myös muuhun rakennuskantaan verrattuna yli-
mitoitettu liike- tai julkinen rakennus johtaa 
samaan tulokseen. Monissa taajamakeskuksissa 
tiestön ja rakennuskannan uusiutumirten ovat 
yhdessä johtaneet omaleimaisen taajamakuvan 
häviämiseen. 
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OSA2 
TIELAITOKSEN VASTUU 

Tielaitoksen vastuuta ympäristöstä selvitetään 
maamme ympäristö- ja liikennepolitiikan yleisis-
tä tavoitteista lähtien 



Tielaitos ja ympäristö 
OSA 2: TIELAITOKSEN VASTUU 

2.1 Liikenteen ympäristötavoitteet 

Liikenteen ympäristökysymyksiä on käsitelty 
1990 hallituksen selonteossa kestävään kehityk-
seen tähtäävistä toimista ja toisen parlamentaari-
sen liikennekomitean mietinnössä 1991. Seuraa-
vat kannanotot on muodostettu näiden asiakirjo-
jen pohjalta. 

Kestävä kehitys ja liikennepolitiikka 

Kestävä kehitys tarkoittaa, että ihmiskunnan 
nykyiset perus tarpeet tyydy tetään viemättä 
tulevilta sukupolvilta mandollisuutta tyydyttää 
omansa. Kasvun laatua on muutettava siten, 
ettei kasvu vaaranna ympäristöä tai johda luon-
nonvarojen tuhlaukseen. Luonnonvaraperustaa 
on suojeltava ja vahvistettava, teknologian kehi-
tyssuuntaa muutettava ja teknologian riskit 
saatava hallintaan. Päätöksenteossa ympäristö- 
ja talousnäkökohdat on nivottava yhteen. 

Liikennepolitiikan yleistavoite on kehittää lii-
kennettä ja liikenneoloja taloudellisesti, tehok-
kaasti ja tasapuolisesti, parantaen väestön oikeu-
denmukaista hyvinvointia ja ympäristön laatua 
sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. 

Nykyinen liikennejärjestelmä, liikkumisen ja 
kuljetusten suuri määrä ja sen aiheuttamat hai-
tat sekä liikenteen ennakoitu kasvu ovat ristirii-
dassa kestävän kehityksen kanssa. 

Kestävän kehityksen periaate on asetettava yh-
deksi lähtökohdaksi liikennejärjestelmien suun-
nittelussa ja liikenteen hoidossa. Suomessa tulee 
toteuttaa tähän suuntaan vaikuttavia toimia 
edistyneimpien valtioiden käytäntöä noudatta-
en. 

Yhdyskuntarakenne ja liikenne 

Pyritään liikennetarvetta vähentävään valtakun-
nallisesti tasapainoiseen aluerakenteeseen. Yh-
dyskuntarakenteet ja liikenneratkaisut on suun-
niteltava joustaviksi, välttäen sitoutumista yh-
teen kulkumuotoon tai polttoaineeseen. Liiken-
nejärjestelmän vaikutukset elinoloihin ja ympä-
ristöön on arvioitava pitkinä ajanjaksoina. 
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Ekologisesti kestävä kehitys: 
sopusoinnussa luonnon toimintojen ja monimuotoi-
suuden sekä luonnonvarojen riittävyyden kanssa 

Taloudellisesti kestävä kehitys: 
käytetään vähemmän voimavaroja tuotantoon 
parannetaan, hyödykkeiden laatua ja kestoa 
otetaan huomioon ekologinen hyötysuhde 

Sosiaalisesti kestävä kehitys: 
ihmisten oma elämänhallinta lisääntyy ja vahvistuu 

Kulttuurin kestävä kehitys: 
sopusoinnussa siihen osallistuvien ihmisten kulttuu-
rin ja arvojen kanssa 

Tieliikenteen ja tienpidon vaikutusten tulee 
sopeutua siihen, minkä luonto, ihminen, talous 
ja kulttuuri kestävät. 

Kuva 7: 	KesUiviin kehityksen luonnehdintaa 

Maankäytön, energiantuotannon ja teollisuuden 
hankkeiden vaikutuksia liikennemääriin, liiken-
nemuotojen valintaan, liikenteen energian käyt-
töön, ympäristöön ja elinoloihin on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. 

Liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen 

Pakokaasu- ja meluhaittoja vähennetään par-
haan taloudellisesti käytettävissä olevan teknii-
kan avulla. Rakenteellisin ja taloudellisin oh-
jailutoimin vaikutetaan liikennemääriin, ener-
giankäytön tehokkuuteen ja ympäristöä vähiten 
kuormittavien liikennemuotojen osuuteen. 

Tieverkon hankkeet 

Kunkin liikennemuodon suunnittelussa tulee 
muut liikennemuodot ottaa huomioon. Tiever-
kon hankkeiden valinnan sekä kehittämiseen 
osoitettavien resurssien tulee perustua yhteis-
kuntataloudelliseen kannattavuusarvioon. Siinä 
otetaan huomioon kuljetuskustannusten, matka- 
ajan ja onnettomuusmäärien muutokset, muu-
tokset ympäristön tilassa sekä alue- ja yhdys-
kuntarakenteen kehitys. 
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OSA 2: TIELAITOKSEN VASTUU 

2.2 Tielaitoksen vastuu ympäristöstä 

Ympäristönsuojelu tielaitoksen toiminnassa edel-
lyttää, että tunnetaan tieliikenteen ja tienpidon 
ympäristövaikutukset sekä lakisääteiset ympä-
ristönsuojelun tavoitteet ja että toiminnassa 
mandollisuuksien mukaan sovelletaan 'haitan-
tuottaja vastaa-periaatetta. 

Tielaitoksen ympäristöpolitiikan tavoitteena on 
varmistaa, että ympäristönsuojelun perusvel-
voitteita noudatetaan ja että laitoksen toimintaa 
kehitetään siten, että ympäristöosaaminen on 
siinä yhtenä keskeisenä tekijänä. 

Ympäristöosaaminen toiminnan yhtenä perus-
teena merkitsee työmenetelmien, uusien pal-
velujen ja tuotteiden kehittämistä. Niiden tulee 
olla tehokkaita, turvallisia, taloudellisia, kau-
niita, haittoja torjuvia, energiaa ja luonnonvaroja 
säästäviä, rahoitettavissa ja toteutettavissa. 

2.3 Tielaitoksen tehtävät 

Tienpidon toimet - tieverkon kehittäminen ja 
ylläpito, tieliikenteen ohjaus, uudet tuotteet ja 
palvelut - vaikuttavat paljon paikallisiin oloihin. 
Tieyhteyksien kerrannaisvaikutuksilla on suuri 
merkitys yhdyskuntien kehitykselle. Yksittäiset 
hankkeet eivät kuitenkaan juuri vaikuta seudul-
lisiin tai sitä laajemman mittakaavan oloihin. 

Ajoneuvojen kehityksellä on ratkaiseva rooli 
tieliiken teen vaikutusten muotoutumisessa. 
Energiankulutukseen ja päästöihin voidaan vai-
kuttaa tieliikenteen määrää säätelemällä, vaikut-
tamalla joko auton käyttöön tai auton käytön 
kustannuksiin. Samalla saatetaan menettää tielii-
kenteen ja auton käytön tuomia hyötyjä. Tielii-
kenteen kasvua voidaan hillitä tehostamalla 
kuljetuksia, tukemalla muita kuljetusmuotoja 
sekä eheyttämällä ja tasapainottarnalla yhdys-
kunta- ja aluerakennetta. 

Tieliikenteen ympäristökysymykset jakautuvat 
niihin, joista tielaitos vastaa pääosin itse ja nii-
hin, joissa tarvitaan laajaa yhteistyötä eri osa-
puolten kesken tai korkean tason liikenne- ja 
ympäristöpoliittisia päätöksiä. 

Tielaitoksen omat tehtävät 
* 	Tien pidon kehittäminen 
Tielaitos vaikuttaa liikenneympäristön tilaan ja 
toteuttaa ympäristöhaittoja vähentäviä toimenpi-
teitä. Tielaitos ottaa toiminnassaan vastuun ym-
päristön säilymisestä ja hoidosta käytännön 
mandollisuuksien rajoissa, tietoisena siitä aiheu-
tuvista kustannuksista ja vaikutuksista. 

* 	Tuotannon ja ylläpidon kehittäminen 
Tielaitos hankkii tiedon ja taidon tason, jolla se 
voi toimia uusien ideoiden ja ratkaisujen tuot-
tajana. Tienpidon tuotteita tarkastellaan suhtees-
sa niiden koko elinkaareen. Tielaitoksen toimin-
nan energiankulutusta ja päästöjen sekä jättei-
den määrää vähennetään. Luonnonvarojen sääs-
teliääseen käyttöön ja materiaalien uusiokäyt-
töön panostetaan. 

Tielaitoksen yhteistoimintatehtävät 
* 	Yhdyskuntarakenteen kehittäminen 
Tielaitos toimii yhdessä kuntien kanssa yhdys-
kuntarakenteen kehittämiseksi. Maankäyttöä ja 
liikennettä yhteisesti suunnittelemalla voidaan 
hillitä liikenteen kasvua, vähentää liikenteen 
haittoja ja parantaa liikenneturvallisuutta sekä 
elinympäristön laatua. 

* 	Kuljetusten ja tekniikan kehittäminen 
Tielaitos kehittää tieverkkoa siten, että kulje-
tukset voidaan pitkällä aikavälillä toteuttaa 
minimiliikenteellä. Tielaitos tukee asiantunte-
muksellaan ja hankkeillaan ympäristön kannalta 
edullisten liikennemuotojen toimintaedellytysten 
parantamista sekä kuljetuksiin ja ajoneuvoihin 
kohdistuvaa tutkimusta. 

Osallistuminen liikenne- ja ympäristöpolitii-
kan kehittämiseen 
* 	Tieliiken teen vaikutukset ja vaihtoehdot 
Tielaitos selvittää tieliikenteen hyötyjä ja haittoja 
sekä tiepoliittisia vaihtoehtoja ja niiden merki-
tystä ympäristölle. Laitos tutkii tienpidon rahoi-
tusmuotoja ja niiden vaikutuksia. Tielaitos osal-
listuu autoistumista, matkustamista ja kulku- 
välineiden valintaa koskevaan tutkimukseen, 
tieliikenteen tulevaisuuden roolin selvittämiseen 
sekä vaihtoehtoisten liikennepoliittisten ratkai-
sujen arviointiin. 
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OSA3 
TIELPJTOKSEN TAVOITTEET 

Ympäristötavoitteet laitoksen eri toimintaloh-
koille määritellään toteuttamisohjelmien laadin-
nan perustaksi 
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Ympäristötavoitteet koskevat koko tielaitoksen 
toimintaa. Hallinnon uudistaminen muuttaa 
laitoksen organisaatiota. Tässä käytetään jakoa 
toimintalohkoihin, jotka eivät ole sidottuja tä-
mänhetkiseen rakenteeseen. 

3.1 Tienpidon ohjelmointi, resurssit ja 
organisaatio 

Ympäristöön panostaminen 

On turvattava resurssit ympäristötavoitteiden 
toteuttamiseen. Ympäristöasioiden tarkempi 
huomioon ottaminen parantaa liikenneratkai-
sujen laatua, mutta laadukkaampi tulos yleensä 
maksaa entistä enemmän. Laadun vaatimat 
panokset on otettava lukuun, kun arvioidaan 
taloudellisia tuloksia ja tehokkuutta. 

Organisaatio ja osaaminen 

Ympäristön laadun parantaminen liittyy tielai-
toksen koko toimintaan. Sitä varten ei perusteta 
erillistä organisaatiota - se, joka vastaa toimin-
nasta, vastaa myös toimien ympäristövaikutuk-
sista. Pääosa ympäristöasioista voidaan hoitaa 
nykyisin resurssein, osin henkilöstörakennetta 
kehittämällä. Alkuvaiheessa kiinnitetään pää-
huomio henkilöstön osaamiseen ja asenteisiin. 
Hankkeissa hyödynnetään konsulttitoimistojen 
ja tutkimuslaitosten erityisasiantuntemusta. 

Ympäristökoulutus palvelee oma-aloitteista 
ympäristön tiedostamista ja huomioon ottamista 
kaikessa toiminnassa. Ympäristökysymykset 
ovat luonteeltaan yhteiskunnallisia ja ekologisia. 
Niiden hoitaminen vaatii yhteistyötä yli toi-
miala- ja aluerajojen. Koulutuksen lähtökohtana 
on tienpitoon liittyvän perusosaamisen varmis-
tammen ja sen kehittäminen. Kehittämisen koh-
teita ovat myös yhteistyön taito ja kyky saavut-
taa ympäristön kannalta hyviä ratkaisuja. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan järjestäminen, 
osaamisen tukeminen ja laitosyhtenäisyys edel-
lyttävät tiehallituksen koordinointia. On huoleh-
dittava siitä, että ympäristökysymysten vaati-
man yhteistoiminnan ja kehittämistyön edelly-
tykset säilyvät. 

Tienpidon ohj elmointi 

Tienpidon ohjelmien ympäristövaikutukset sekä 
vaikutukset yhdyskunta- ja aluerakenteeseen 
selvitetään. Ohjelmoinnissa otetaan huomioon 
muiden liikennemuotojen edellytykset liikenne- 
tarpeiden tyydyttämiseen sekä tuetaan liikenne-
muotojen yhteistyötä. 

Tierakentamista ja tienpitoa suunnataan siten, 
että saavutetaan ympäristön laadun kannalta 
kokonaisuudessaan paras mandollinen teho. Eri 
ympäristön kehittämistoimien välistä suhdetta 
harkitaan niiden kokonaistehon kannalta. 

3.2 Tutkimus ja kehittäminen 

Ympäristö on tielaitoksen tutkimus- ja kehittä-
misohjelman yhtenä painopistealueena. Yhteis-
työtä eri tahojen kanssa tiivistetään, myös kan-
sainvälisellä tasolla. Osallistutaan liikenne ja 
ympäristö- sekä yhdyskuntarakenne ja liikenne-
tutkimusohjelmissa määritel tyihin tutkimusko-
konaisuuksiin. 

Muodostetaan tietopohja liikenneympäristön ny-
kytilasta ja todellisista ongelmista. Selvitetään 
tieliikenteen vaikutuksia, niiden ennakointia ja 
seurantaa. Hankkeiden suunnittelua ja tienpidon 
ohjelmointia varten kehitetään ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyä. 

Tieliikenteen ympäristötaloutta ja taloudellisten 
ohjauskeinojen vaikutuksia auton käyttöön sel-
vitetään. Kehitetään tienpidon keinoja päästöjen 
ja energiankulutuksen vähentämiseen. 

Osallistutaan liikenneolojen kehittämiseen eri 
liikennemuotojen yhteistyötä suosivaksi. Maan-
käytön ja liikenteen suunnittelun yhteistoimin-
tamalleja ja yhdyskuntarakennetta eheyttäviä 
liikenneratkaisuja kehitetään. 

Kehitetään ympäristönäkökohtien asemaa tien 
rakentamisessa, parantamisessa ja kunnossapi-
dossa. Hankitaan ajoneuvojen ja materiaalinkäy -
tön kehittämiseen tarvittavat tiedot. 
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TIENSUUNNITTELU KAAVOITUS 

Verkosto- 
suunnittelu, 
toimenpide— 
ohjelmat 

Aloite 

Aloite, löhtötietoja 
TARVESELVFIYS SEUTUKMVA 

____________ Maastoköytövien tarkoste u SELVflYKSEt 

YLEISSUUNNIUELU 	 YLEISKMVOITUS 

Kytketty suunnittelu 
Yhteinen arviointimenettely 

IJNNau T1 1 
1Tien ja tien ymp'istÖn 1  
yhteinen toteutussuun» 

Kuva 8: 	Tiensuunnittelun ja maankäytön suun- 
nittelun kytkenMehdotus 

3.3 Tiensuunnittelu 

Ympäristövaikutukset tiensuunnittelussa 

Tiensuunnittelua kehitetään osana yhdyskunta- 
suunnittelua ja niin että ihmiset ja ryhmät, joita 
suunnittelu koskee, voivat osallistua siihen yhä 
laajemmin. Tavoitteita, vaihtoehtoja, vaikutuksia 
ja päätöksiä käsitellään asukkaiden, kuntien, 
muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. 

Alueellisessa tieverkkosuunnittelussa toimitaan 
yhteistyössä kuntien ja seutusuunnittelijoiden 
kanssa maakunnan pitkän tähtäyksen alueraken-
teen kehityksen ja yhteysverkoston linjausten 
selvittämisessä. Taajamaseuduilla tieverkkosuu-
nnittelua kehitetään jatkuvaksi siten, että suun-
nitelmia uusitaan säännöllisin aikavälein. 

Jokaisesta merkittävästä tiehankkeesta tehdään 
aikaisessa suunnitteluvaiheessa arvio hankkeen 
vaikutuksista ympäristölle. Arvioinnissa käyte-
tään alan asiantuntijoita ja se tehdään yhteis-
työssä ympäristöviranomaisten, kuntien ja asuk-
kaiden kanssa. Pienten hankkeiden menettely jen 
ja perusratkaisujen arviointia selvitetään. 

Kaupunkien ja taajamien teiden suunnittelussa 
käytetään monipuolista asiantuntemusta ja yh-
teistyötä kuntien kanssa, jotta tie täyttää yhdys-
kunnan kehittämistavoitteet niin maankäytön 
kuin taajamakuvan osalta. Teiden lähialueiden 
kaavoitusta ja rakentamista selvitetään kuntien 
kanssa, jotta voidaan vähentää liikenteen häiri-
öille herkkiä toimintoja teiden varsilla. Tietä ja 
tien ympäristöä suunnitellaan kokonaisuutena. 

Kaavoituksen, liikennesuunnittelun ja ympä-
ristösuunnittelun tulisi edetä samanaikaisina. 
Yhdyskuntiin merkittävästi vaikuttavan tiehank-
keen ympäristövaikutuksia tulisi tutkia yleis- 
kaavoituksen yhteydessä; yleiskaavoituksessa 
tulisi aina olla mukana liikennesuunnitelma. 

Suunnitelmaratkaisujen kehittäminen 

Valitaan väylien maastokäytävät mandollisuuk-
sien mukaan siten, että luontoa ja rakennettua 
ympäristöä sekä niiden kehitystä ei vaaranneta. 
Liittymät, poikittaisyhteydet ja rakenneratkaisut 
kytketään ympäröivään maankäyttöön. Ympä-
ristöhaittojen ja riskien minimoimiseksi kehite-
tään torjuntakeinoja, kuten pohjavesialueiden 
suojausta ja meluesteitä. 

Pakokaasujen osalta on suunnittelun tavoitteena 
päästöjen väheneminen sekä pitoisuuksien ja 
niille aittiina olevien ihmisten määrän vä-
heneminen. Pitoisuuksien ohjearvoja ei tule 
ylittää. Otetaan huomioon myös ihmisten viih-
tyvyyden turvaamisen mandollisesti edeflyttä-
mät nykyisiä ohjearvoja aiemmat pitoisuustasot. 

Melun osalta on uutta tietä suunniteltaessa pää-
periaatteena, ettei meluhaittaa aiheuteta. Jos 
haittaa esiintyy, suoritetaan tarpeelliset ja koh-
tuullisin keinoin toteutettavissa olevat meluntor-
juntatoimet. Jos meluntorjunta on tarpeen, mut-
ta tielaitoksen käytettävissä olevin keinoin vai-
kea tai kallis, tutkitaan miten laitos voi myötä-
vaikuttaa muiden torjuntakeinojen käyttöön. 

Olevan tiestön liikennemelun torjunnassa on 
tärkeintä varmistaa kiireellisten meluntorjunta-
toimien suorittaminen. Muuhun tarpeelliseen 
meluntorjuntaan ryhdytään ainakin silloin, kun 
tietä muuten parannetaan merkittävästi. 
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Tietyn alueen tai väylän varren melusuojaus 
tehdään kokonaisuutena, myös tuleva maan- 
käyttö huomioon ottaen. Meluntorjunnan toteu-
tuksesta voidaan sopia kunnan meluntorjunta-
ohjelmaa laadittaessa. 

Hankkeiden suunnittelussa otetaan huomioon 
muut liikennemuodot sekä niitä koskevat suun-
nitelmat ja luodaan edellytyksiä yhdistetyille 
kuljetuksille. Eri liikennemuotojen välisiä ter-
minaaleja kehitetään. 

Joukkoliikennettä suositaan ja turvataan linja-
autollikenteen toimintaedellytykset tieverkossa. 
Kevyen liikenteen viihtyisyys ja turvallisuus 
varmistetaan. Estevaikutuksia vähennetään, eri 
ihmisryhmien erilaiset liikkumisedellytykset 
huomioon ottaen. 

Selvitystarpeet 

On erityisesti tarpeen selvittää mitä luonnon-
varojen ja maa-alan säästeliäs ja tehokas käyttö 
edellyttää teiden rakentamisessa, ja miten tie- 
hankkeissa voidaan toteuttaa liikenteen ener-
giankäytön sekä pakokaasu- ja muiden pääs-
töjen vähentäminen. Tarkasteltaviin keinoihin 
kuuluu myös liikenteen ohjaus (mm. nopeus- tai 
muut rajoitukset). 

Taajama-alueita koskevan yhteistoiminnan ke-
hittämiseksi selvitetään, onko edellytyksiä siir-
tyä järjestelmään, jossa näiden alueiden tiesuun-
nitelmat vahvistetaan kaavoituksen kautta. Taa-
jama-alueiden ulkopuolella on tarpeen selvittää 
mandollisuuksia laajentaa muiden kuin maan-
omistajien vaikuttamiskanavia (mm. valitukset). 

Käynnistetään systemaattinen ympäristön seu-
rantajärjestelmä yhdessä muiden viranomaisten 
kanssa. Seurannan tietoja käytetään tiensuunnit-
telun kehittämiseen. 

Tieliikenteestä aiheutuvia häiriöitä voidaan 
torjua myös rakennusteknisin toimin tai kiinteis-
töjen maankäyttöä muuttamalla. On syytä pa-
rantaa kiinteistönomistajien mandollisuuksia 
ryhtyä tällaisiin toimiin kunnan tai valtion tuel-
la. Kiinteistökohtaisten toimenpiteiden kehittä-
mistä ja ohjaamista selvitetään kuntien kanssa. 

Materiaalien käyttö: 
Sorankäytön vähentäminen 
Ottoalueiden hoito ja jälkikäyttö 
Uudet poltto-, voitelu-, liuotin- ym. aineet 
Uusiomateriaalien käyttö 
Jätteenkäsittelyn kehittäminen 
Päästöjen rajoittaminen: 
Koneiden ja laitteiden energiankulutuksen. 
päästöjen, melun ja pölyn vähentäminen 
Uudet työmenetelmät 
Talvi ja tieliikenne: pohjavesien suojelu 
Tleympärlstön suojaus: 
Kasvillisuuden suojaaminen 
Geoteknisten riskien vähentäminen 
Suojavyöhykkeet ja suojarakenteet 
Työmaideri tärinäriskien vähentäminen 
Vaarallisten kuljetusten riskien vähentäminen 
Tieympäristön viimeistely ja slisteys: 
Tieympäristön laadun ja kunnon parantaminen 
Luonnonmukaiset viheralueet 
Varusteiden ja laitteiden muotoilu ja sijoitus 
Tiealueiden jätehuollon järjestäminen 

Kuva 9: 	Tuotannon ympäristönsuojelun toimia 

3.4 Tuotanto ja kunnossapito 

Materiaalien käyttö 

Maa-ainesten ottoalueiden käyttöä tehostetaan 
siten, että tarve ottaa käyttöön uusia alueita 
pienenee. Kehitetään ratkaisuja, jotka takaavat 
saman suojauksen kuin paksu sorakerros. Otto- 
alue peitetään työn edetessä puskurointi- ja 
suodatuskykyisellä kerroksella. Jälkihoito to-
teutetaan osana normaalia toimintaa. Metsityk-
seen käytetään pääosin luontaista taimettumista. 
Alueiden jälkikäytöstä sekä aikaisemmin käytös-
tä poistettujen alueiden kunnostuksesta sovitaan 
kuntien ja maanomistajien kanssa. 

Kalliomurskeen sekä heikkolaatuisempien mate-
riaalien kuten moreenin käyttöä lisätään. Tielin-
jalta saatavia aineksia hyödynnetään materiaale-
ja stabiloimalla tai murskaamalla. Kertaalleen 
käyttöön otettuja aineita pyritään jalostamaan ja 
käyttämään uudelleen. 

Ajankohtaisia materiaalikysymyksiä ovat vähä-
päästöiset polttoaineet, kierrätysmateriaalien 
käyttö ja rypsiöljyn käyttö hydrauliikkaöljynä. 
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Tieympäristön suoj aus 

Teollisuuden ja voimaloiden sivutuotteiden 
käyttöä laajennetaan teknistaloudellisten mah-
dollisuuksien mukaan. Poltto- ja puhdistus- 
prosesseja on eräin osin tarpeen muuttaa, jotta 
hyötykäyttöä voisi kehittää. 

Rakennustoiminnassa väItetään jätteiden hautaa-
mista rakennuspaikalle tai muualle. Maatuvien 
jätteiden kompostointia kehitetään. Muut sivu- 
tuotteet toimitetaan käsittelyyn, hyötykäytön 
lajittelu- ym. vaatimukset huomioon ottaen. 

Päästöjen rajoittaminen 

Murskaus- ja päällysteasemien sekä niillä toimi-
vien koneiden päästä jen vähentämistä jatketaan. 
Kehitetään ja hankitaan kalustoa, jolla työsken-
telystä on mandollisimman vähän haittoja. Kil-
paillun kaluston osalta tielaitos kannustaa tasa-
puolisesti vähämeluisen ja -päästöisen kaluston 
kokeilua ja käyttöä. Erityiskaluston osalta, jossa 
tielaitos on lähes yksinomaisena käyttäjänä, 
toimitaan itsenäisesti kehittäjänä ja kokeilijana. 

Päällystystöiden ja tiemerkintämaalien liuotin-
ym. päästöjä rajoitetaan. Vaihtoehtoisia menetel-
miä kehitetään. Murskaus- ja päällysteasemien 
sekä niillä toimivien koneiden päästä jen vähen-
tämistä jatketaan. 

Suolan käyttö 

Pääteiden liukkaudentorjunta hoidetaan edel-
leen pääosin suolalla. Suolakuormitusta vähen-
netään, eritoten niillä alueilla, joilla suolan jou-
tuminen pohjavesiin on ilmeistä. Kuormitusta 
vähennetään uudella tekniikalla, toimintatapojen 
muutoksin ja pohjavesisuojausten avulla. Suolan 
ja nastojen käyttää vähentäviä keinoja etsitään, 
liikenneturvallisuus huomioon ottaen. Tehokkai-
ta, varmuudella suolaa haitattomampia korvaa-
via liukkaudenestoaineita selvitetään. 

Kestopäällyste poistaa soratien pälysidon-
tasuolaustarpeen. Vähäliikenteisten teiden pääl-
lystämistä ei kuitenkaan voida laajentaa. Muita 
pölynsidontamenetelmiä kehitetään. 

Rakennustoiminnan aikana suojataan kasvilli-
suutta alueittain ekologisena yhteisönä. 

Geotekniset riskit kuten pohjaveden pinnan 
alentuminen, epätasaiset painumat tai alueelli-
nen epävakavuus pidetään kurissa huolellisella 
suunnittelulla ja ennakoivalla toteutuksella. 

Tienvarren suojarakenteita melun, pälyn ja 
päästöjen torjuntaan ja pohjavesialueiden suoje-
luun sekä tienvarsien pehmentämistä ja tasaus- 
viivan alentamiskeinoja kehitetään. Melua absor-
boivien päällysteiden käyttöä ja kunnossapitoa 
selvitetään. Kehitetään keinoja torjua tärinää 
erityisesti louhintatäiden yhteydessä. 

Vaarallisten aineiden kuljetuksille etsitään tur-
vallisia reittejä ja reittejä, joilla onnettomuuden 
sattuessa vaara asutukselle on vähäinen. 

Tieymparistön viimeistely ja siisteys 

Tiealueiden hoitokustannuksia ei merkittävästi 
lisätä; tieympäristän laadun paraneminen tapah- 
tuu omaa toimintaa ja yhteistyötä tehostamalla. 

Maisemoinnissa ja verhoilussa määritellään 
viimeistely ja istutukset ympäristön mukaan. 
Luonnonmukaisia viheralueita suositaan. 

Varusteiden ja laitteiden muotoilussa ja sijoit-
tamisessa kiinnitetään huomiota niiden visuaali-
seen soveltuvuuteen kokonaisympäristöön. Ros-
kat kerätään niin usein, kuin alueen siistinä 
pysyminen edellyttää. Erityistä huomiota kiinni-
tetään levähdys- ja pysäkäintialueiden, lautta- 
paikkojen ja linja-autopysäkkien ympäristöön 
sekä kevyen liikenteen väylien varsiin. 

Tielaitos pyrkii hillitsemään tienvarsimainonnan 
kasvua ja siihen, ettei mainosten sijoitus, raken-
ne tai ulkonäkö muodosta maisemallista haittaa. 

Yhteistyötä tie- ja lähialueiden hoidossa ja jäte- 
huollossa kehitetään kuntien, maanomistajien, 
metsänhoitoyhdistysten, yksityisten yrittäjien ja 
muiden vastaavien tahojen kanssa. 
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OSA 4: 
KEHITTÄMISOHJELMA 1993-96 
Kehittämisohjelmassa tarkastellaan eri kehittä- 
miskeinoja ja niiden merkitystä sekä tielaitoksen 
yksiköiden toimintatavoitteiden muodostamista 
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4.1 Kehittämiskeinot 

Tienpidon ympäristövaikutuksia koskeva tieto ei 
ole kattavaa ja ympäristöasioiden hallinnan taso 
vaihtelee. Lähiaikoina käytettävät ympäristön-
suojelun kehittämiskeinot perustuvat nykytietä-
mykseen ja osaamiseen. Yleisesti ottaen tämä 
merkitsee teknisten ratkaisujen kehittämistä ja 
sitä, että väitetään ympäristöä vaarantavia toi-
mia esim. tietä linjattaessa. 

Sellaisista toimista, joilla olisi merkittävä vaiku-
tus pitkän tähtäyksen kysymyksiin, kuten auton 
käytön kehitykseen, ei nyt ole riittävää tietoa, 
vaan sitä on määrätietoisesti hankittava. 

Tienpidon ohjelmissa ja tieverkkosuunnittelussa 
on tärkeätä määritellä keinot, joilla toteutetaan 
energia nkäytön ja päästöjen vähentämis een 
liittyvät tavoitteet. 

Olevilla teillä keskeiset asiat liittyvät taajamien 
maankäyttöön, liikenneturvallisuuteen ja taaja-
makuvaan sekä pohjaveden suojaukseen ja me-
luhaittojen torjuntaan. 

Uusien teiden suunnittelussa tärkeimpiä ovat 
suunnitteluprosessin kytkeminen maankäytön 
suunnitteluun, ympäristövaikutusten arvioinnin 
saattaminen osaksi suunnittelua ja päätöksente-
koa sekä osallistumismenettelyn luominen. 
Myös aikaisemmin valmistuneita tai pitkälle 
edenneitä tiesuunnitelmia on tarvetta tarkistaa. 

Rakennustoiminnassa materiaalien, eritoten 
maa-ainesten käyttö, jätehuolto, työmaiden 
järjestelyt ja viimeistelyn taso ovat merkittäviä. 

Kunnossapidossa talvisuolaus on ajankohtaisin 
aihe. Tieympäristön ylläpidon laatutason jatku-
vasti noustessa, ovat kunnossapidon toteutus ja 
menetelmät kokonaisuutena pääkohteina. 

Keinojen valinta ja toiminnan rahoitus 

Ympäristöön panostaminen ei tuo tienpidossa 
suoranaisia säästöjä. On tarvetta tehostaa toi-
mintaa, jotta yhä paremman ympäristöllisen 
laadun toteuttamiseen löytyy resursseja. 

Ympäristön kehittämisen keinojen valintaa edes-
auttaa se että arvioidaan tietyn palvelun tai 
tuotteen ympäristövaikutuksia pikemmin kuin 
yksittäisiä hankkeita. Näin saadaan kuva siitä, 
mitä on mandollista saavuttaa, perustaksi sille 
mihin hankkeella pyritään. 

Suuret kustannukset syntyvät siitä, miten tiestöä 
rakennetaan ja ylläpidetään. Näiden kustannus-
ten muodostuminen riippuu suimnittelusta ja 
toteutuksesta, suunnittelun laatu tiedoista ja 
taidoista. Panostaminen tutkimukseen, kehittä-
miseen ja suunnitteluun tuottaa näin suurimmat 
hyödyt. Hyöty ei välttämättä merkitse rahan 
säästämistä, vaan paremmin käytettyä rahaa. 

Kunnilla on keskeinen asema ympäristön kehit-
tämisessä, etenkin tiestöön liittyvän maankäytön 
osalta. Kuntien omien toimien edellytyksiä on 
tarpeen harkita kokonaisuutena samalla, kun 
arvioidaan tielaitoksen mandollisuuksia myötä-
vaikuttaa niihin. Meluntorjunnan kustannusja-
koperiaatteista on sovittu, mutta yleistä kustan-
nusjakoa on vielä tarpeen kehittää kun tieto 
tarvittavista toimista tarkentuu. 

4.2 Ympäristöohjelma 

Yleisten teiden ympäristön tilan selvittäminen 
on perusta määrätietoiselle ympäristön laadun 
parantamiselle. Tiehallituksessa laaditaan alus-
tavat kartoitukset. Tiepiirit selvittävät, yhteis-
työssä kuntien ja muiden kanssa, asian tilan alu-
eellaan sekä laativat toimenpideohjelmia. 

Meluselvitys käynnistyi 1991 valtakunnallisena 
otantaselvityksenä. Tiepiirien selvitykset toimen-
pideohjelmineen laaditaan 1992-93. Pohjavesisel-
vitys käynnistyi 1990 ja toimenpideohjelmat 
valmistuvat 1992-94. 

Maankäyttö ja liikenne-esiselvitys valmistuu 
1992. Tiepiirit laativat taajamaseutukohtaiset 
ohjelmat 1993-95. Ilman laatu-selvitys tehdään 
1992-95. 

Luonto, maisema ja kulttuurihistorialliset arvot-
perusselvitys laaditaan 1993, tiepiirien selvitys ja 
periaateohjelma 1994-95. 
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Tiepiirien ohjelmiin perustuva tielaitoksen ym-
päristön kehittämisohjelma, Ympäristöohjelma, 
esitetään 1996. Siinä arvioidaan myös ympäris-
töpolitiikan toteutumista. Ohjelmaa kehitetään 
jatkossa edelleen eri toimien toteutuessa ja uu-
sista sovittaessa. 

4.3 Tulostavoitteet 

Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaan 
1992-95 sisältyy päämääränä 1995: 
Tieliiken teen ja tien pidon ympäristöhaitat vähenevät 
tielaitoksen valmisteilla olevan ympäristöpolitiikan ja 
kehittämisohjelman mukaisesti 

ja 1990-luvun kehittämistavoitteena: 
vähennetään tieliikenteen energiankulutusta ja pääs-
töjä. 

Tieliikenteen energiankulutuksen ja päästöjen 
vähentäminen ei toteudu vain tielaitoksen omin 
toimin. Se edellyttää uuden ajoneuvotekniikan 
kehittämistä ja käyttöä. Toisaalta tarvitaan laajaa 
yhteistyötä maankäytön ja kuljetusjärjestelmien 
suunnittelussa. Päästöjen vähentäminen saattaa 
edellyttää myös väylien käytön sääntelyä. 

Tielaitoksen tulostavoitteeksi 1993 esitetään: 
Tielaitos vähentää pohjavesihaittoja ja meluhaittoja 
sekä parantaa taajamien liikenneympäristöjä. Tielai-
toksen yksiköiden toimin tatavoitteet nääritellään 
ympäristöpolitiikan pohjalta. 

Tavoitteen toteutumista mitataan käynnistyvien 
toimenpiteiden määrällä ja yksiköiden toimin-
tatavoitteiden valmistumisella. 

Vuoden 1996 tavoitteet muodostuisivat ympäris-
töohjelman mukaisista toimenpiteistä: 
Tienvarsien asukkaille aihe utuvia liikenteen melu- 
haittoja ja pakokaasupitoisuuksia vähennetäi.n. Pohja-
vesialueiden suojeluohjelmien toteutus on käyn nissä. 
Tuotteiden kehittämisessä otetaan huomioon niiden 
koko elinkaari, materiaalin säästö ja kierrätys. 

Kaikilla suurilla taajarnaseuduilla on käynnissä yli-
dyskuntaraken teen kehittämistä ja eri kulkum uotojen 
yhteistoimin taa käsittävän toimenpidesu unnitelman 
laatiminen. 

Toteutumista mitataan suojattujen asukkaiden 
määrällä ja suunnitelmien etenemisen kautta. 
Myös muiden tulosten mittausta kehitetään. 

Tiepiirien tulostavoitteet 

Ympäristöpolitiikka toteutuu tiepiirien tienpi-
dossa ja hankkeissa. Tavoiteasettelussa on syytä 
kiinnittää erityistä huomiota toimiin, jotka joko 
vaikuttavat suoraan ympäristön tilaan, tai jotka 
merkitsevät tiehankkeiden suunnittelu- ja toteu-
tustapojen muuttumista. Ajankohtaisimpia tie- 
piirien tavoitteita ovat meluntorjuntaa, pohja- 
vesien suojausta ja taajamaympäristön paran-
nusta koskevat nimetyt toimet. Tiepiirien tavoit-
teille olisi seuraavat puitteet: 
- 	k.äynnistyvien ympäristön laadun parantamis- 

toimien nimeäminen 
- 	piirin ympäristöohjelman laatiminen (toimin- 

tatavoitteet ja alustava toimenpideohjelma) 
- suun nitteluyhteistyön kehittäminen: ympa-

ristöyhteistyöryhmä, ympäristövaikutusten 
arvioin timenettely ja osallistuminen, yhteistoi-
minta kaavoituksen kanssa, seuranta 

- 	ympäristön tilaselvityksen ja siihen perustuvi- 
en toimenpideohjelmien laadin ta 

- 	tien pidon menetelmien ja materiaalinkäytön 
kehittäminen. 

Tiehallituksen tulostavoitteet 

Tiehallitus tukee tiepiirien toimintaa kehittämäl-
lä suunnittelun ja tienpidon uusia menetelmiä. 
Tiehallituksen tulostavoitteen puitteina olisivat: 
- tiehallituksen yks iköiden ympäristötavoitteiden 

määrittely 
- 	ympäristön tilaselvityksen ja ympäristöohjel- 

man laadinta 
- 	tien pidon ohjelmien ympäristötavoitteiden ja 

vaikutusten selvittäminen, kestävään kehityk- 
seen tähtäävien ohja uskeinojen selvitys 

- 	tien pidon suunnittelun ja maankäytön suun- 
nittelun yht eistoimintaprojektit 

- 	laitoksen tuotteiden ympäristövaikutuksia 
kuvaa van materiaali- ja vaikut usselosteen 
käyttöön otto 

- 	talviliikenteen hoidon kehittäminen 
- 	liuotin- ym. päästöjei vähentäniiskeino/en 

selvitys. 
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seksi jätehuollon kehittämisestä vuoteen 2000, 
4.10.1991 

Tiehallitus, tuotannon kehittämispalvelu t: Selon-
teko suolauspolitiikasta, 26.9.91 

LÄHTEET 

Tie- ja vesirakennushallitus: Tie- ja vesiraken- 
nuslaitoksen toimintaperiaatteita ympäristön 
hoidossa; TVH 722334, 1982 ISBN 951-46-5482-x 

1. 	Ympäristön tila 

Liikenneministeriö: Liikenne ja ympäristö -tutki-
mustyöryhmän raportti; 14.6.1991 

Päästöjä koskevat asiakirjat: 
- 	Typenoksiditoimikunnan mietintö, 1990 
- 	Happamoituminen Suomessa, 1990 
- 	Hiilidioksiditoimikunnan mietintö, 1991 
- 	Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vä- 

hentämisstrategia, 1992 
- 	Valtioneuvoston energiapoliittinen selonte- 

ko eduskunnalle, 1992 

Tiehallitus, tuotannon kehittämispalvelut: Tie-
suolauksen vaikutus pohjaveteen Salpausselän 
alueella; Tielaitoksen selvityksiä 21/1991, TIEL 
3200020 ISBN 951-47-4389-X 

Tielaitos, Kuopion tuotantotekninen kehitys- 
yksikkö: Suolauksen vaikutukset tienvarsikasvil-
lisuuteen; Tielaitoksen selvityksiä 4/1991, TIEL 
3200004 ISBN 951-47-4098-X 

Tiehallitus, kehittämiskeskus: Pakokaasujen 
vaikutus ympäristöön, seurantatutkimus 1989-
90, Paimio, Piikkiö; Tielaitoksen selvityksiä 
3/1992, TIEL 3200059 ISBN 951-47-5536-7 

Tiehallitus: Valtatieverkon 2010 kehittämissuun-
nitelma, vaikutusselvitykset; 1991 

Tiehallitus, tutkimuskeskus: Liikenteen määrä ja 
kasvukertoimet yleisillä teillä 1990-2010; Tiehal-
lituksen sisäisiä julkaisuja 10/1991 

4. Kehittämisohjelma 1993-96 
Tiehallitus, kehittämiskeskus: Yleisten teiden 
liikennemelu, otantaselvitys; Tielaitoksen selvi-
tyksiä 1992 

Wylier & al.: Helseeffekter av veitrafikkstøy; 
Veidirektoratet, Helsedirektoratet, Oslo 1990 

Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 
vuosiksi 1992-95, 18.3.91 

Tiehallitus, esikunta: Toiminta- ja taloussuunni-
telmaohje 1/92 
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