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Tiehallinto  edistää omalla toi-

minnallaan hyvinvoinnin  ja  hyvän 

elinympäristön turvaamista kan-

salaisille. Yhteiskunnallisen vas-

tuunsa mukaisesti Tiehallinto ke-

hittää  koko  liikennejärjestelmää 

 kestävällä tavalla. Tiehallinto 

vastaa tienpidon ympäristövaiku-

tuksista  ja  niiden seurannasta. 

Tiehallinnon  ympäristöasioiden 
kehittämiseen kuuluvat: 

•  liikenteen  ja  tienpidon  ympäristö- 
haittojen ennakointi 

•tienpidon  tuotteiden  ja  palveluiden 
ekotehokkuuden kehittäminen 

•  rakentamisen vuoksi lisääntyneiden 
liikennemäärien ympäristövaiku

-tusten  hallinta 

•tieliikenteen hallinta ympäristö- 
haittojen ehkäisemiseksi 

•joukko-  ja  kevyen liikenteen edelly-
tysten parantaminen kaupungeissa 

 la  taajamissa 

•  Hämeen  tieplirin  alueella  on  kevyen 	• kasvavilla kaupun kiseuduilla tietii- 
liikenteen  vdyllä yli  700  kilometriä. 	 kenteen kysynnän kasvun hallinta. 
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Ym päristöpolitiikka 
	 Ympäristöasioiden hoito Hämeen  tiepiirissä  

'Liikenteen  toimintalinjat ympäristökysymyksissä" 

 muodostaa liikenne-  ja  viestintäministeriön haflinnon

-alan  ympäristöjärjestelmän  perustan.  Tiehallinnon 

ympäristöpotitiikka  ja  -ohjelma  2001-2005  nojautuu 

 ministeriötason toimintalinjoihin  ja  on  toiminnan 

suunnittelun lähtökohtana.  TiehaUinnon  ympäristö- 

politiikka uusitaan vuonna  2005. 

•4I 
Koko  henkilöstö mukana 	1!  

ympäristötavoitteiden  toteuttamisessa. 

Ympäristöpolitiikan mukaan  koko  Tiehallinnon  henki-

löstö vastaa  ympäristötavoitteiden  ja  -velvoitteiden 

toteutumisesta omassa toiminnassaan. Määrätietoi-

sella yhteistyöllä pyritään vähentämään tieliikenteen 

 ja  tienpidon  ympäristöhaittoja. Teiden suunnittelussa 

 ja  rakentamisessa tavoitteena  on  turvallinen, toimiva 

 ja  kaunis kokonaisuus, joka  on  sovitettu hyvin ympä-

ristöön. Tieverkon käyttöä ohjaamalla vähennetään 

tieliikenteen energiankulutusta  ja  ympäristöhaittoja. 

 Tiehallinto  seuraa tavoitteiden toteutumista  ja  ympä-

ristövaikutuksia.  Arvioiden  ja  keskustelun perusteella 

toimintaa kehitetään jatkuvasti. 

Ympäristöasiat  on  Hämeen  tiepiirissä  sisällytetty 

yksiköiden kaikkeen toimintaan. Yksiköt  ja  tiimit  aset-

tavat  ympäristötavoitteensa,  joiden toteutumista seu-

rataan  BSC-mittariston (tasapainotettu mittaristo) 

 avulla. 

Teiden hoito 

Liikenne-  ja  viestintäministeriö  on  asettanut  Tiehal-

linnolle  liukkauden torjuntaan käytettävän suolan 

määrän  vähentämistavoitteen.  Hämeen  tiepiirissä 

 suolan määrää onkin pystytty vähentämään huippu- 

vuosiin nähden. 

1990 0991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  

Hämeen  tiepiiri  on  pystynyt vähentämään  suo/on  käyttöä, 
vaikka  talvien sääolot  vaihtelevat paljon. 

ympäristö  
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Tienvarsien viherhoitoa tehdään Hämeen tiepiirissä 

valtakunnauisten ohjeiden  ja  luokitusten  mukaan. 

Viherhoidossa voidaan ottaa liikenneturvaUisuuden 

ohella huomioon maiseman  ja  luonnonympäristön 

erityis  kohteita. 

Ylläpito 

Tiestön ylläpidossa toimitaan materiaalitehokkaasti 

muun muassa kierrättämällä vanhaa aslalttipäällys-

tettä. Rengasmelun vähentämiseksi tiepiiri edellyttää, 

että etenkin taajamissa  ja  sisääntuloteillä  käytetään 

asfalttitaatuja, jotka ovat tavanomaisia päällysteitä 

hiljaisempia. 

Suunnittelu  

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa  tarkastellaan kaik-

kia lilkennemuotoja yhdessä  ja  puututaan tarvittaessa 

tieliikenteen kasvuun. Suunnittelun tavoitteena  on 

 hyvä ympäristö. Tielinjaukset suunnitellaan maise-

maan  ja  muuhun ympäristöön sopiviksi. Ympäristöval-

kutusten arviointi  on  mukana tienpidon suunnittelussa 

ohjelmista hankkeisiin saakka. Tiehankkeiden ympä-

ristövaikutukset arvioidaan joko (akisääteisessä  YVA

-menettelyssä  tai  Tiehallinnon  omaa  YVS -ohjetta (ym-

päristövaikutusten selvittäminen) soveltaen. Hämeen 

tiepiirin suurimpien tiehankkeiden  YVA -menette - 
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lyistä  saa tietoa Tiehallinnon www-sivuilta 

htt  p : 1  /www.  tie  hallinto, li/ham  e.  

Teiden rakentaminen  

Tienrakennushankkeisiin sisällytetään  tarpeen mukaan 

pohjaveden suojauksia  ja  meluesteiden  rakentamista. 

Viherrakentaminen, istutukset  ja  maisemointi  kuuluvat 

kaikkiin tiehankkeisiin. Kaunista maisemaa  on  vaalittu 

esimerkiksi maisemakuvaan sopivilla vataisimilla  tai  

laskemalta  vanhan tien tasausta. Tieympäristön esteet-

tistä arvoa  on  paikoin korostettu tietaideteoksin. 

• Asikka/an Hillilässä  kevyen liikenteen väylä  ja tievalaisimet 

 on  sopeutettu  arvokkaaseen kylämaisemaan.  

Hämeen tiepiiri toteuttaa tienrakennushankkeiden 

tilaajana Tiehallinnon hankintastrategiaa, jossa yhtenä 

päämääränä  on  ekotehokkuus  hankkeiden  koko  elin- 

kaaren ajan. Tienrakennushankkeet toteutetaan luon-

nonvaroja, kuten sora-  ja  kallioaineksia,  säästäen  ja  

minimoiden  ympäristön pilaantumisen riskejä. 

Liikenteen hallinta 

Liikenteen  hallinnan ja  ohjauksen keinoin voidaan 

saada liikenne sujuvammaksi. Näin ruuhkautumista 

sekä  sen  mukanaan tuomia päästö-  ja  meluhaittoja 

 voidaan lieventää. Nopeusrajoituksia alentamalla  pa- 

Liikenteen sujuvuutta lisäämällä 
voidaan vähentää päästöjä.  

rannetaan  liikenneturvallisuutta mutta myös vähenne-

tään melua. Vaaratlisten aineiden kuljetusreittien suun-

nittelussa otetaan huomioon myös ympäristötekijät. 

Ympäristöasiat tiepiirin sisäisessä toiminnassa 

Hämeen tiepiirissä  on  käyty läpi  talon  sisäisen toimin-

nan käytäntöjä ympäristönäkökulmasta  ja  nostettu 

esiin toimintoja, joille voidaan asettaa ympäristöta-

voitteita. Henkilöstön huomiota kiinnitetään paperin, 

ATK-  ja  sähkölaitteiden käyttöön. Jätteiden lajittelua 

 ja  kierrätystä  on  tehostettu. Henkilöstöä kannustetaan 

kulkemaan päivittäisiä työmatkojaan mandollisuuksi-

en mukaan jalan  tai  polkupyörällä. 

ympäristö 	0  



Valtatiellä  12  Hollolassa  ja  Landessa rakennetaan pohjavedensuojauksia kesällä  2004.  

Ympäristöhankkeet  Hämeen  tiepiirissä  

Tiepiirin toteuttamia ympäristöhankkeita ovat: 

• pohjavedensuojaukset tiesuolauksen  ja  kuljetus- 
onnettomuuksien haittojen ehkäisemiseksi 

• melusuojausten  rakentaminen 

• taajamaympäristöjen  kohentaminen. 

Rakennettujen pohjavedensuojausten yhteispituus  on 

 noin  44  kilometriä. Kiireellisiksi 

katsottuja suojauskohteita  on 

 vielä yli kymmenen eri puolilla 

tiepiiriä.  

Tampereen,  Landen  ja  Hämeenlinnan seutujen vilkkai

-den  pääteiden  sekä valtateiden  3  ja  4  lähialueiden 

 asukkaita  on  suojattu tieliikenteen melulta rakenta-

malla meluesteitä.  Koko  tiepiirin alueella toteutettujen 

meluesteiden yhteispituus  on  jo  liki ioo kilometriä. 

Hämeen tiepiiri  on  selvittänyt asutuksen kannalta 

ongelmallisimmat liikennemelukohteet. Kiireellisim

-min  toteutettavat meluntorjuntahankkeet  sijoittuvat 

- 	 suurimmille kaupunkiseuduille. 

• Meluesteet  ovat peittyneet kauniisti 
istutuksien taakse  Tampereen  Rauta  har-
kossa.  
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Tienpidon investointirahoituksen  supistuminen vai-

keuttaa kuitenkin uusien ympäristöhankkeiden toteut-

tamista jatkossa. 

• Nykycikaiset melun leviämismallit  havainnollistavat hyvin melu- 
tasoja  ja  maaston vaikutusta  melun  leviämiseen. Moottoritien lähellä 
voimakkain melu näkyy kartalla  violettino, rnelutason  55  desibelin 

 ohjearvan  raja  noudattaa keltaisen  ja  vihreän  rajapintaa. 

Tiepiiri  on  toteuttanut taajamahankkeita yhteistyössä 

kuntien kanssa. Niissä  on  kohennettu taajamakuvan 

 ohella liikenneturvallisuutta  ja  liikenneympäristöjen 

esteettömyyttä.  

Hämeen tiepiiri  on  selvittänyt järjestelmällisesti tuki-

kohta-  ja  varastokiinteistöjensä ympäristöriskejä. 

Pilaantuneita  maa-alueita  on  puhdistettu  ja  useille 

kohteille  on  järjestetty muun muassa pohjaveden 

laadun seurantaa. Tiepiirin hallinnassa oleville kol-

melle tukikohdalle (Forssa, Orivesi  ja  Parkano)  on 

 haettu ympäristönsuojelulain mukaiset luvat.  

Tien  pidon  ympäristövaikutusten  seuranta  

Tieliikenne  on  Suomen merkittävimpiä ympäristön 

kuormittajia etenkin melun  ja  ilmaan tulevien pääs-

töjen osalta. Varsinaisen tienpidon, kuten teiden 

rakentamisen, kunnossapidon  ja  hoidon, ympäristö- 

vaikutukset ovat kuitenkin suhteellisen vähäiset 

tieliikenteen kaikkiin ympäristövaikutuksiin verrat-

tuna. 

Hämeen tiepiiri seuraa teiden suolauksen vaikutuksia 

pohjaveden laatuun yli  20  kohteessa yhtenäisen 

ohjelman mukaan. Lisäksi talousvesikaivojen  ja  poh-

javesien  laatua selvitetään useiden tienparannus-

hankkeiden yhteydessä. Valtatien  4  Lahti —Heinola 

rakentamishankkeeseen  on  kytketty kolmivuotinen 

ympäristöseuranta, joka kattaa melun,  pinta-  ja  poh-

'avedet, eläimistön,  kasvillisuuden, maiseman sekä 

virkistys käyttö mandollisuudet. 

Tieliikenteen melualueiden laajuutta  ja  altistuvien 

 asukkaiden määrää  on  selvitetty karkeasti  koko  tie-

piirin alueella. Tiepiiri  on  tarvittaessa mukana myös 

kaupunkien  ja  kuntien meluselvitystyössä. 

Tiehallinto  kokoaa vuosittain tiedot valmistuneista 

ympäristöhankkeista  ja  niiden vaikuttavuudesta.  Ra -

kennushankkeissa  seurataan luonnonvarojen  ja  teol-

lisuuden sivutuotteiden käyttöä. 

ympäristö 	0  
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Hämeen tiepiiri tekee ympäristöasioissa tavoitteellista yhteistyötä sidos-

ryhmiensä kanssa. Aluetasolla keskeisin yhteistyöfoorumi  on  tieympä-

ristöryhmä,  johon kuuluvat tiepiirin ohella Hämeen  ja  Pirkanmaan ympä-

ristökeskusten sekä  Kanta -Hämeen, Päijät-Hämeen  ja  Pirkanmaan 

maakuntaliittojen edustajat. Tieympäristöryhmä käsittelee sellaisia 

hankkeita, linjauksia, selvityksiä  ja  suunnitelmia, jotka liittyvät tienpitoon, 

maankäyttöön  ja  ympäristön suojeluun. 

Kaikkein tiiveintä yhteistyö  ja  tiedonvaihto  on  alueellisten ympäristökes

-kusten  sekä kuntien ympäristöviranhaltijoiden kanssa. Yhteyksiä pidetään 

Suomen ympäristökeskuksen  ja  ympäristöministeriön asiantuntijoihin. 

Ympäristöosaamisessa verkostoidutaan etenkin toimialueen ympäristö- 

alan konsulttien sekä oppi-  ja  tutkimuslaitosten kanssa. Myös luonnon- 

harrastus  ja  -suojeluyhdistyksiin  on  pidetty yhteyttä. 

• Sääksmöen  sillan  vanha maali poistetaan suojapressujen  alla,  jotta maalijätettö ei pääse 

vesistöön. Ura  ko  itsijan projektipäällikkä  ja  Tiehallinnon projektivastaava  esittelevät korjaus- 

tyämaota Tiehallinnon ympäristö vastaavalle  ja  Valkeakosken kaupungin ympäristö päällikölle.  

Ym päristövastaava  
Marketta  Hyvärinen 
puhelin: 	0204 22 3927 

040 519 5370  

TIEHALLI  NTO  
Hämeen  tiepiiri 

Akerlundinkatu  5  B 
PL 376, 33101  TAMPERE 

Valtakunnallinen puhelinvaihde 
arkisin  klo  8.00-16.15 
0204 22 11  

Asiakas palvelu numero 
arkisin  klo  8.00-15.15 
0204 22 164  

Faksi: 	0204 22 4002  

www.tieha Iti nto.fi  I ha me  

Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi  

- 	 . 	 Tietää  kelin ja  sään  0 	 . 0200-2100  
.  
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