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TIEJOHTAJAN 
 PUHEENVUORO 

Tie  palvelee yhteiskuntaa  ja 
 vaikuttaa yhteisöihin, ihmisiin, 

kanssakäymiseen, elämänta-
paan  ja  hyvinvointiin. 

Kaakkois-Suomen tiepiiri 
haluaa kuunnella  ja  palvella 
asiakkaitaan. Tärkein asiak-
kaamme  on  tavallinen tien- 
käyttäjä. Asiakkaat ovat erilai-
sia,  ja  heidän tarpeensa  ja  vaa-
timuksensa voivat olla keske-
nään ristiriitaisia. Myös vaati-
mukset tieympäristön laadun 
suhteen ovat kasvaneet. Vas-
tuu tieympäristön siisteydestä 

 on  osaltaan myös asiakkail-
lamme. 
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Liikennemäärien  kasvun 
myötä ruuhkaisuus  ja  liiken-
teen haitat päätieverkolla ovat 
lisääntyneet. Samalla tienpi

-don  rahoitus  on  kääntynyt jyrk-
kään laskuun. Teiden ylläpito, 
rakentaminen, suunnittelu, lii-
kenneturvallisuuden paranta-
minen sekä liikenteen  ja  tien- 
pidon ympäristöhaittojen vä-
hentäminen joutuvat kilpaile-
maan keskenään yhä pienem-
mistä resursseista. 

Tieympäristön  parantami-
sessa  ja  liikenteen haittojen 
vähentämisessä tiepiirillä  on 

 yhteistyötä kuntien, maakun-
tien liittojen, maaseutukeskus

-ten,  metsälautakuntien, työvoi-
mapiirien, ympäristökeskus

-ten,  maakuntamuseoiden 
 sekä kylätoimikuntien kanssa 

Yhteisesti sovitut päämäärät 
tavoitetaan yhteisillä ponnis-
tuksi  I la. 

7 Ville  Mäkelä 
Tiejohtaja  
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Tielaitoksen  ympäristön hoi-
toa  on  ohjattu ylhäältä  alas 

 niin kuin muutakin tienpidon 
toimintaa.  Jo  vuonna  1966 Tie- 
ja  vesirakennushallitus kehot-
ti kirjeessään piirihallintoa ni-
mittämään maisemanhoidon 
valvojia.  

Tie-  ja vesirakennuslaitok-
sen  toimintaperiaatteet ympä-
ristönhoidossajulkaistiin  1982. 
Tielaitoksen ympäristötoimin-
talinjat  uusittiin  1 992  ja  viimei-
sin Tielaitoksen ympäristöpo-
litiikka julkaistiin  1996.  

Kaakkois-Suomen tiepiirin 
ympäristöpolitiikka  1994 - 
1996  ohjaa tiepiirin toimintaa 

 ja ympäristöohjelma  1997 - 
2000  luettelee tehtäviä ympä-
ristön huomioimiseksi tienpi-
dossa. Tapahtumat ovat kul-
keneet polkua: toimintalinjat, 
politiikat, tilaselvityksiä, toi-
menpiteitä, erillisiä toimenpi-
deohjelmia, ympäristöohjelma 

 ja  lopuksi ympäristöasioiden 
hallintaan liittyvät toimet. 

Tielaitoksen tulosohjauk
-seen on  otettu ympäristöoh-

jelman toteuttaminen. Johdon 
sitoutuminen ympäristöasioi-
den eteenpäin viemiseen  on 

 lisääntynyt  ja  henkilöstön 
asenteisiin liittyvät ongelmat 
ovat vähentyneet. Ympäristö- 
ja laatujärjestelmät  kytketään 
yhteensidotuksi toi mintajärjes-
telmäksi, mutta oleellisinta toi-
minnassa ei ole dokumenttien 
tuottaminen vaan toiminnan 
jatkuva parantaminen käytän-
nössä. 

Ympäristönhoitotyön  edel-
lytykset ovat kohtuulliset  tai  hy-
vät, resurssit ovat vielä puut-
teellisia ammattitaitoisen hen-
kilöstön lukumäärän suhteen. 
Tätä  on  paikattu henkilöstön 
koulutuksella, määräaikaisilla 
työntekijöillä  ja työllistämistu-
ella.  

Tärkeintä nykytilanteessa 
 on  työn jatkuvuuden ylläpito  ja 
 ympäristöasioiden koordinoin-

ti, ettei tieorganisaation muu-
toksessa ympäristön kannalta 
hyödyllisiä toimintoja poistuisi 
liikaa säästöjen nimissä. 

Erityisen tärkeää  on  myös 
yhteistyön onnistuminen  si-
dosryhmien  kanssa. Vuoropu-
helu kansalaisten kanssa  on 

 osa  jokapäiväistä tienpitoa  ja 
tiensuunnittelua. Tienpidon 
ympäristöhaitat  on  tärkeää 
tunnistaajatunnustaa. Ympä-
ristötyön raivaajahenki  on 

 muuttunut lyhyessä ajassa 
koordinoinniksi muutosten 
keskellä  ja  vaatinut sopeutu-
mista jatkuvaan muutokseen. 

// 
f&M,J//1$fPtL  

Anni  Pan  ula-Ontto Suuronen 
Ympäristäpäällikkö  
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TIEHALLINTO  
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Ki1uoIs-SuoMEN TIEPIIRI  1994 -1997 

Vastuu yleisten teiden lii-
kennöitävyydestä, kun-
nosta  ja  tiealueen  ym-

päristöstä  on Tielaitoksella  

Kaakkois-Suomen tiepiiri 
 on Tielaitoksen  alueellinen yk-

sikkö. Piiri vastaa tienpidosta 
Kymen, Etelä-Savon, Etelä- 
Karjalan  ja  Päijät-Hämeen 
maakunnissa. Päijät-Hämeen 
maakunta siirtyy vuoden  1998 

 alusta Hämeen tiepiiriin. Piirin 
tehtäviin kuuluvat yleisten tei-
den suunnittelu, rakentaminen 

 ja  kunnossapito. 

Kaakkois-Suomen tiepiiri 
aloitti toimintansa  1.1.1994 

 Kymen  ja  Mikkelin tiepiirien yh-
distyessä. Tiepiirien yhdistä-
misen tavoitteena  on Tielai

-toksen  hallinnollisten kustan-
nusten vähentäminen, joka 
saavutetaan  mm.  luonnollisen 
poistu  man  kautta. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin 
henkilökunta  on  vähentynyt 
vuodesta  1990  kolmannek-
sella. Vuoden  1997  alussa  tie- 
piirissä oli vakitusta henkilös-
töä  848  henkilöä. 

Kaakkois-Suomen  tiepiiri 
 Organisaatio  1.1.1997  

Tiejohtaja 

Tiejohtajan 
 esikunta  

Tiepiirin organisaatio 
Kaakkois-Suomen tiepiiriin pu-
rikonttori sijaitsee Kouvolassa 

 ja  toimisto Mikkelissä. Lisäksi 
piirillä  on tiemestaripiirien  tu-
kikohtia  ja  sivutoimipisteitä 
kandellakymmenellä  paikka-
kunnalla, sekä muutamia tila-
päisiä projektitukikohtia. Käy-
tännön työn tien päällä hoita-
vat pääosin tiemestaripiirit. 

Aiemmin yhtenä kokonai-
suutena toimineen tiepiirin or-
ganisaatio  on  jaettu kahteen 
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Tienpidon  rahoitus 
Kaakkois-Suomen tiepiirissä  
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itsenäisesti toimivaan osaan, 
tiehallintoon  ja tietuotantoon, 

 joka jakautuu edelleen ura-
kointiin  ja konsultointiin.  Uusi 

 jako  luo valmiudet sopeutua 
mandollisesti tulevaisuudessa 
tapahtuvaan Tielaitoksen liike-
laitostamiseen. 

Uusi tilanne  1.1 .1998  
Tietuotanto  liitetään  1 .1 .1998 

 alkaen Itä-Suomen tuotanto-
alueeseen,joka jakautuu Mik-
kelin, Kouvolan, Kuopion  ja 

 Joensuun urakointiyksiköihin. 
Konsultointi muodostaa valta-
kunnallisen yksikön. Käytän-
nön työtä Kaakkois-Suomes-
sa hoitaa konsultointi Kouvo-
lan  ja  Mikkelin toimipisteissä. 

Tiehallinto  vastaa hallin-
nosta,  tie-  ja  liikenneolojen 
suunnittelusta, suunnittelun 
sekä rakentamisen  ja kunnos-
sapidon teettämisestä,  tien-
käyttäjien infopalveluista,  tie- 
ja liikennerekisterin  ylläpidos-
ta, viitoituksista  ja  tienpitoon 
liittyvistä viranomaistehtävistä. 

Urakoinnin  tehtäviä ovat 
tiestön kunnossapitoja raken-
taminen. Konsultointi vastaa 
teiden suunnittelusta. Lisäksi 
tiepiiri käyttää ulkopuolisia 
konsulttejaja urakoitsijoita tei-
den suunnitteluun, rakentami-
seen  ja  kunnossapitoon. 

Tienpidon  rahoitus vähenee 
Tienpidon rahoitus  on pienety

-nyt Kaakkois-Suomen tiepiirin 
osalta noin neljän neksellä vii-
meisen kolmen vuoden aika-
na. Rahoituksen väheneminen 

 on  vaikuttanut myös ympäris-
tönhoidon resursseihin tiepii-
rissä. Tämän vuoksi  mm. vi-
herhoidon  tasosta  on  monin 
paikoin jouduttu tinkimään. 

Tiestö  ja  liikenne 
Tiepiirin yleisten teiden pituus 
vuoden  1996  lopussa oli  9740 

 kilometriä, josta noin  56% on 
päällystettyä. Tiepituus on  kas-
vanut  14 km  vuodesta  1994. 

 Alueen vesistörikkaudestajoh-
tuen piirin tiestöllä  on  myös 
runsaasti siltoja  (1440 kpl)  ja 
losseja  (12 kpl). 

Liikennemäärät  Kaakkois- 
Suomen tiepiirin päätieverkol

-la  ovat kasvussa. Lisääntyvä 
liikenne vaikuttaa ympäristöön  

kasvavien liikenteen päästö-
jen, lisääntyvien meluhaitto-
jen, pohjavesien kuormittumi

-sen ja lisääntyneiden liiken-
neturvallisuus-ja pohjavesien 
pilaantumisriskien  muodossa. 

Erityisesti  raskas  liikenne 
 on  lisääntynyt, johtuen Venä-

jälle suuntautuvan liikenteen 
yleisestä kasvusta. 

Liikennemääriä  kuvaavia 
mittareita ovat keskimääräinen 
vuorokausiliikenne (KVL = ajo- 

-5- 



neuvoa/vuorokausi)  sekä lii-
kenteen vuosisuorite  (=milj. 
autokilometriä/vuosi).  

Keskimääräinen vuorokau-
siliikenneon kasvanut suhteel-
lisesti eniten valta-  ja kanta- 
teillä. Paikallisteillä  on  tapah-
tunut laskua. KVL:n kasvu vai-
kuttaa paikallisesti  mm.  melu- 
tasoihin  ja  ilman laatuun. KVL 
oli vuonna  1996 valtateillä 
4464, kantateillä 1610,  muilla 
maanteillä  631  ja paikallisteil

-lä 190 ajoneuvoa/vuorokausi.  

Myös liikenteen vuosisuo
-rite on  kasvanut valta-  ja kan-

tateillä paikallisteiden  kustan-
nuksella. Liikennesuoritteen  Ii-
sääntymisellä on  vaikutusta 

 mm. hiilidioksidipäästöihin.  Lii-
kenteen kokonaisvuosisuorite 
Kaakkois-Suomen tiepiirin 
yleisillä teillä oli vuonna  1996 

 yhteensä  3,2 mrd autokilomet-
na. 

YMPÄRISTÖYHDYSHENKILÖT KJuoIs-SuoIaIN TIEPIIRISSA  1994  -  1997 

Tie-ja  Ilikenneolojen  suunnitte-
lu, ohjelmointi, lausunnot 
Ryhmäpäällikkö Antti Rinta-Pork-
kunen 

Ympäristäasioiden  koordinoin-
ti  ja  kehittäminen 
Ympäristöpäällikkö Anni Panula-
Ontto-Suuronen 

Maisemanhoito, istutussuunni-
telmat Hortonomi Hannu Kallio 

viherhoito 
Puutarhuri, tietarkastajat, tiemes-
taripilrit 

Melu  
Dl  Reijo Kukkonen 
Insinööri 011i-Pekka Korppi 

Pohjavesiasiat  
TT  Pekka Vallius 
Insinööri Kauko Kellokoski 

Maankäyttä 
Tieverkkoinsinööri  Matti  Reunanen 
Maankäyttöinsinööri Pertti Asikainen 

Tiemuseo  
Rakennusmestari Olavi Pakarinen 

Kunnossapidon ympäristäasiat 
Rakakentamisen  ja  kunnossapidon 
teettämisen  päällikkö Hannu Heini-
kainen 
Tuotantojohtaja  Helge  Toivikko 

 Teknisen tuen päällikkö Keijo  Karja-
lainen  
Tiemestaripiirit, Tietarkastajat 

Rakentamisen ympäristäasiat 
Hannu Heinikainen,  Helge  Toivikko  

Suunnittelun ympäristäasiat 
Suunnittelujohtaja Taru Potinkara 
Ryhmäpäälliköt Keijo Viljakainen  ja 

 Hannu Tukiainen 

Puhelinnumeroita 

Tielaitoksen  valtakunnallinen nu-
mero, johon soittamalla pääsee 
lähimpään Tielaitoksen toimipis-
teeseen  0204 44 11  

Kaakkois-Suomen tiepiirin vaih-
de  
020444153 

Fax  Kouvola  0204 44 6215 

Fax  Mikkeli  0204446513  

Yhteydenotot sähköpostin väli-
tyksellä 
sukunimi.etunimi@tieh.fi  

Tienkäyttäjän  linja  9600 -9100 
 Paikallispuhelun  hinnalla  koko 
 maasta.  
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YMPÄ1UsTÖNII0ID0N  PERIAATTEET  

iepiirin ympäristönhoi- 
don  tavoitteena  on  sisäl- 
lyttää  ympäristönäkökul -

ma  kaikkeen toimintaan, aina 
liikennejärjestelmien suunnit-
telusta tiestön päivittäiseen 
kunnossapitoon asti. 

Vuonna  1994  valmistunut 
tiepiirin ympäristöpolitiikka, 
"Kaakkois-Suomen tiepiirin 
ympäristönhoidon periaatteet 

 1994 - 1996",  sisältää ne kes-
keiset toimintaperiaatteet, joi-
ta halutaan noudattaa piirin 
jokapäiväisessä työssä. 

Yksityiskohtaisempia  ta-
voitteita  ja  toimi ntaperiaatteita 

 on  esitetty toukokuussa  1997 
valmistuneessatiepiirin ympä-
ristöohjelmassa  "Kaakkois- 
Suomen tiepiirin ympäristöoh-
jelma - suuntaviivat vuosille 

 1997-2000"  

Tiepiirin  ja koko Tielaitok-
sen  toimintaa pyritään ohjaa-
maan kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti. Kai-
kessa toiminnassa tähdätään 
siihen, että tehtävät ratkaisut 

 ja  toimet ovat ekologisesti, ta-
loudellisesti, sosiaalisesti  ja 
arvoiltaan  kestävällä pohjalla. 

Tavoitteisiin pyritään yhteis-
työssä viranomaisten, tien-
käyttäjien  ja  muiden yhteis-
työtahojen kanssa. 

Kaakkois-Suomen tieplirin ympäristänhoidon 
keskeiset periaatteet 

-ympäristönhoito  on  luonnollinen  osa  tiepiirin 
toimintaa  ja  siihen liittyvää päätöksentekoa 

-jokainen työntekijä vastaa oman toimintansa 
vaikutuksista ympäristöön 

-ympäristö  on  päätöksenteossa tasavertainen 
taloudellisten  ja  teknisten tekijöiden rinnalla 

-ympäristöasiat ovat  osa tienpidon  laatua 

-toiminnan ympäristövaikutukset selvitetään  ja 
 niitä seurataan 

-toiminta tapahtuu vuorovaikutuksessa ympä-
röivän yhteiskunnan kanssa 

-toiminnassa noudatetaan lakeja  ja  normeja 

-pyritään vähentämään liikkumistarvetta  ja  lii-
kenteen haittoja osallistumalla liikennejärjestel-
mäsuunnitteluun  ja  tekemällä yhteistyötä kaa-
voittajan kanssa 

-työmenetelmiä, materiaaleja  ja  kalustoa 
kehitetään ympäristöystävällisenpään suuntaan 

-energiaa  ja  materiaaleja säästetään  ja  niiden 
käyttöä seurataan 

-tieympäristön  hoito toteutetaan laadu kkaasti 

Ympäristö tulosjohtami
-sessa  

Ympäristötavoitteet  ovat  osa 
 tiepiirin tulostavoitteita. Ne 

asetetaan yhteistyössä  Tie  lai-
toksen keskushallinnon kans- 

sa. Seuraavalla sivulla olevas-
sa taulukossa  on  esitetty  tie-
piirin ympäristötulostavoitteet 
vuosina  1994 - 1997,  sekä ar-
vioitu niiden toteutumista.  
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LTulostavoite  1994 	 Toteutuma 	I  
Tiepiirin ympäristöpolitiikka  on  hyväksytty  ja painatettu 	 Toteutunut 

Taajamaselvitys  Mikkelin läänin alueella julkaistaan 	 Taajamaselvitys  on  julkaistu  ja  toimenpiteisiin 
______________ 	on  ryhdytty 	 - 

Luonto- maisema  ja  kulttuurihistoria -selvitys Mikkelin 	 Toteutunut 
äänin alueella valmistuu 

Suuri Savontie -raportti julkaistaan korkeatasoisena julkaisuna 	Toteutunut 

Suolan käyttömäärää vähennetään Suolan käyttö vähentynyt  3%  

Kultakin hankkeelta  on laajuuteensa  nähden tehty riittävät  ja 	Toteutunut 
tarkoituksenmukaiset ympäristöselvitykset 

Pahimmat meluongelmat  on  poistettu  ja  uusien syntyminen ehkäisty 	Melusuojaukset toteutettu Heino?assa  ja 
Otsola-Summa  -välillä  

F Tulostavoite  1995 	 Toteutuma 

Kaakkois-Suomen tiepiirin ympäristövuoden toimintasuunnitelma 	Toteutunut  
on  valmis 

Tärkeiden pohjavesialueiden suolapitoisuuksia  ja  suolan 	Seurantaa  16 vedenottamolla  
käyttöä seurataan systemaattisesti. 	 _________ 

Laaditaan tiepiirin meluntorjuntaohjelma  1996-2005 	 Toteutunut 

Suuren rantatien mt  351 maisemanhoitosuunnitelma  valmistuu 	Toteutunut, suunnitelma julkaistu 

Yleisten teiden ympäristön tila-selvitys: luonto, maisema  ja  Toteutunut 
kulttuurihistoriaselvitys/Kymen  lääni laaditaan 

Tulostavoite  1996 1  öteutu  

Piiri osallistuu aktiivisesti laitoksen ympäristöasiakirjojen laadintaan Toteutunut 

Piiri laatu oman ympäristötoimenpideohjelmansa Tiepiirin ympäristöohjelma valmistui, painet- 
__________________________________________________________ tiin  ja  hyväksyttiin keväällä  1997 

Ympäristövuositeemaa  pidetään esillä eri yhteyksissä Ympäristövuoden toimintasuunnitelma 
_____________________________________________________________  toteutettiin 

Parannetaan liikennejärjestelmän ympäristövaikutuksia yhteis- 	Tieverkon kehittämissuunnitelma valmistui 
työssä kuntien  ja  maakunnallisten liittojen kanssa 	 yhteistyössä maakunnallisten liittojen kans- 

sa, Kausalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 
valmistui 

Kaupunkiseutujen liikenneympäristöntila  selvitys  on  valmis 	Valmistui  1996,  painettiin  1997  

Toteutuvat taajamasuunnitelmat ovat ajanmukaisia  ja sidosryh- 	Suunnitelmat tarkastettu yhteistyössä sidos - 
mien  kanssa tarkistettuja 	 ryhmien kanssa. Jaalan  ja  Sulkavan keskusto- 
-suunnitelmat  ja ympäristöinventoinnit  eivät ole viittä vuotta 	jen parantamiset valmistuivat  1996.  
vanhempia,  tai  ne tarkistetaan 

Toteutetaan pohjavesisuojauksia  5,6  Mmk edestä  V 6 Utti pohjavesisuojaus  rakennettiin vuonna  
1996  kokonaan. Toteutui  5  Mmk. 

Toteutetaan meluntorjuntaohjelman mukainen hanke  V 6 Kesämäki-Mattila aloitettiin  1996,  toteutus 
jatkui  1997  

Piiri hankkii perusvalmiudet ottaa  v. 1997  käyttöön ympäristö- Heinolan  ja Kotkan tiemestaripiirien  pilotti- 
asioiden hallintajärjestelmä rakentamisessa  ja kunnossapidossa  hankkeet käynnissä. Muissa tiemestari 
-selvitys  ja toimintakaavio  järjestelmästä  ja  vastuusta piireissä aloitettu järjestelmän kehittämiseen 

liittyvä nykytilaselvitys. 



LEtab0ute  1997 	 Tilanne  3O6.1997 	jj  
Toteutetaan kaupunkiväylien tilaselvitys määrittelemällä 	 Lausunnot kaupungeilta saatu 
toimenpidetarpeet  kaupunkien kanssa 

Viimeistellään tilaselvitykset  ja  määritellään eri osapuolten kanssa Tilattu  ja  aloitettu 
pitkän tähtäyksen toimenpideohjelmiin sisältyvät hankkeet 

Tarkistetaan pohjavesialueiden riskikartoituksen tulokset  ja  Tilattu  ja  aloitettu 
laaditaan aluekohtaiset toimenpidesuositukset 

Kootaan tielaitoksen ympäristöraportin laadinnassa tarvittavat Laitostason  ohjeiden soveltamistapa piirita- 
alueelliset tiedot  ja  päätetään alueellisen ympäristöraportin mah- sotIa  vielä selkiytymmätön. Alueellinen 
dollisesta laadinnasta  ja  käsittelystä yhteistyökumppanien kanssa ympäristöraportti  valmistunut (tämä raportti). 

Suojataan melulta  300  asukasta Yksi hanke vilmeistelyvaiheessa, toinen 
alkaa  1997.  

Suojataan tärkeitä pohjavesialueita  2,6 km  Suunnittelussa olevat hankkeet ennakoitua 
vaikampia,  toteutus siirtyy vuodella. 

Toteutetaan yksi maisemanhoitosuunnitelma Suuri rantatie mt  3513  maisemanhoito- 
suunnitelma tilattu 

Perusparannetaan  yksi taajamaympäristö Savonrannan  suunnitelma vahvistettu,  
ja perusparantaminen  alkanut. Kuvansin 
taajamaa  parannetaan  1997.  

Käynnistetään  20  muuta ympäristäohjelmassa olevaa toi- Noin puolet toteutunut, tavoitteessa pysyttä- 
menpidettä  tai  toimintatavan  muutosta  flee. 

S  



Rantasalmen taajama palkittiin  Tie  paikallaan -kilpailussa.  

TIELAITOKSEN  
YMPÄRISTÖ- 

Vuosi 1996  oli Tielaitok
-sen ympäristövuosi. 

Ympäristövuoden  kes- 
keisenä tavoitteena oli lisätä 
piirin henkilöstön tietoisuutta 

 ja vastuunottoa  oman toimin-
tansa ympäristövaikutuksista, 
sekä tehdä Tielaitoksen ym-
päristönhoitotyötä tunnetum-
maksi. 

Ympäristövuoden toim  inta- 
suunnitelma saatiin toteutet-
tua,  ja  suurin  osa  piirin henki-
löstöstä osallistui jollakin ta-
valla ympäristövuoden tapah-
tumiin  ja  tavoitteiden toteutta-
miseen. Esimerkiksi tienvarsi-
en puhdistamiseksi keväällä 
pidettyihin roskatalkoisiin osal-
listui puolet piirin henkilökun-
nasta. 

Tiepiirin ympäristövuoden 
tiedotetta käytettiin tiedotus-
välineissä useita kertoja  ja ym-
päristövuosi  sai haluttua julki-
suutta. Myös negatiivista pa-
lautetta saatiin  ja  vanhoja epä-
onnistumisia muisteltiin. Pää-
osin palaute  on  kuitenkin ollut 
myönteistä. 

Ympäristövuoden  tunnus oli run-
saasti näkyvillä tiedotusvälineissä 

ESIMERKKEJÄ YMPÄRISTÖVUODEN TOIMENPITEISTÄ 

Tehtyjä selvityksiä  ja  suunnitelmia 

* Kaakkois-Suomen tiepiirin tieympäristön viheralueiden luokitus 
 ja  hoito-opas 

*  Suuren Rantatien maisemanhoidon yleissuunnitelma museotielle 
 351 

*  Kouvolan meluntorjunnan yleissuunnitelma yhteistyössä Kouvolan 
kaupungin kanssa 

* Ympäristövaikutusten  arviointi  V 7  Haminan ohitus 

Tapahtumia  

* Ympäristövuoden  avaus: lehdistötilaisuus, sidosryhmätilaisuus, 
henkilöstötilaisuus 

*  Koulutie  ja sen  ympäristö -piirustuskilpailu Kymen  ja  Mikkelin 
läänin ala-asteille 

*  Savonlinnan  ja  Haminan messut: tiedotusmateriaali 
* Roskatalkoot  henkilökunnalle 
* Pyöräilyseminaari 
* Vihertyökurssi vihervastaaville 
*  Vuoksenniskan ohitustie sai Kaakkois-Suomen rakennus-  ja ympä-

ristöpalkinnon 
*  Tie  paikallaan -kilpailun voitto: Rantasalmen taajaman parannus 

Toimenpiteitä  

* Melueste  V 6 Kesäm••  •-Mattila aloitettu  1996 
* Pohjavesisuojaus  V 6 Utti,  rakentaminen aloitettu 
* Suolan käyttöä vähennetty vuodesta  1995 33,6% 
*  taajaman viherkaistan rakentaminen Savitaipaleessa 
* linnunpönttöjä pysäköintialueille Imatralla 
* ketokasvi-kokeilu Joutsenossa  ja  Savonlinnassa 
* museosiltojen entisöintejä Korialla  ja Nuoramoisissa  
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YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA  

9fepiiri 
 valmistelee Iso  14001  standardin  mu-

kaiseen ympäristöhaliintajärjestelmään siir -
tymistä. Laatujärjestelmien auditoinneissa  on 

 käsitelty myös ympäristöasioita. 

Ympäristön tilan seuranta 
Tiepiiri  seuraa omassa toiminnassa käytettävi-
en luonnonvarojen  ja syntyvien  jätteiden lisäksi 
liikenneympäristän tilaa  ja  omien ympäristöta-
voitteiden toteutumista. 

Liikenneympäristön  nykytilaa  on  selvitetty 
Kymen  ja  Mikkelin läänien alueella vuosina 

 1991 - 1997.  Osa seivityksistä ajantasaistetaan 
 vuoden  1997  aikana. 

Selvitysten perusteella  on  nähty tärkeäksi 
muun muassa vähentää suolan käyttöä liuk-
kaudentorjunnassa. Käytetyn suolan määrä lä-
hes puolittui vuosien  1990- 1996  aikana. Vuon-
na  1997  suolan käyttö nousi muun muassa 
sääolojen  ja  liikenneturvallisuuden takia.  

liman  laatua tiepiirin alueen yleisillä teillä  on 
 selvitetty vuosina  1991 - 1994.  Typen oksidipi-

toisuuden ja häkäpitoisuuden  ohjearvot eivät 
ylity tiepiirin tieverkoila. 

Koko  maan tieliikenteen pakokaasupäästöt 
ovat liikennemäärien kasvusta huolimatta vä-
hentyneet vuodesta  1991  noin neljänneksellä 

 typen oksidien ja hiilidioksidien  osalta.  Typen 
oksidien ja hiilivetyjen vähentymiseen  on  vai-
kuttanut lähinnä kehittynyt pakokaasujen  puh-
distustekniikka.  

Liikenteen aiheuttamia meluhaittoja  on  sel-
vitetty vuosina  1992 - 1994.  Selvitysten perus-
teella tehtiin meluntorjunnan  10  vuoden tarve- 
ohjelma. Kaakkois-Suomen yleisten teiden  me-
lualueella  (yli  55 dB)  asuu laskelmien mukaan 

 25 300  ihmistä. 

Luonnon, maiseman  ja  kulttuurihistorian osal-
ta  on  selvitetty arvokohteiden sijainti suhteessa 
tieverkkoon  ja  laadittu teiden maisemaluokitus. 
Selvitysten mukaan nykyisillä teillä ei ole todet-
tu sellaisia tekijöitä, jotka vaarantaisivat kohtei-
den säilymisen. 

Taajamien tilaa  on  tarkasteltu kaupunkiseu- 

tujen pääväyliä  ja maaseututaajamia  käsittele-
vissä tilaselvityksissä. 

Velvoitetarkkailut  
Vesistöihin rakentamisen, kuten  tie-  ja siltapen-
kereiden  rakentamiseen tarvitaan useimmiten 
vesioikeuden lupa. Lupapäätöksiin sisältyy usein 
velvoite vesistön tiian tarkkaiiusta. Kaakkois- 
Suomen tiepiirissä tällaisia velvoitetarkkailuja 

 on  suoritettu yhdessä kohteessa. Vapaaehtois-
ta tarkkailua  on  tehty kandessa kohteessa. Li-
säksi tiepiiri osallistuu Härskiänsaaren penger-
tien vesistötarkkailun kustannuksiin. 

Ympäristöasioiden hallintaan liittyviä toimia 
Kaakkois-Suomen  tiepiirissä  1994  -  1997  

-ympäristöpolitiikan hyväksyminen 
-ympäristöohjelman hyväksyminen 
-liikenneympäristön tilaselvitykset 
-ympäristövastaavien nimeäminen tiemestaripiireihin 
-Heinolan  ja Kotkan tiemestaripiirien pilottiprojektit 

 ympäristöasioiden hallintajärjestelmän kehittämiseksi 
tiemestaripiirien tarpeisiin 
-tiemestaripiirien ympäristökatselmukset  

Liikenneympäristön  tila -selvitykset 
Kaakkois-Suomen  tiepiirissä  

Pohjavesi 
Melu 
Ilmanlaatu  
Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria 
Maaseututaajamat 
Kaupunkiseutujen pääväylät 

Vesistöseurannat  ja  korjaavat toimet  

VS  Mikkelin ohikulku välillä Otava-Tikkala, 
Oulanki  ja  Naaranki  
-Vesioikeuden lupapäätöksen mukainen velvoite- 
tarkkailu 
-uuden lasku-uoman rakentaminen 

V5/V4 Vierumäki-Lusi,  Lusin  vesistöylitykset  
-vapaaehtoinen tarkkailu  
V6  Vuoksenniskan ohitus, Unterniskanjoki 
-vapaaehtoinen tarkkailu  
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Havaittuja vesistörakentamisen  haittavaiku-
tuksia ovat olleet virtausolosuhteiden muutok-
set,  veden  samentuma, happipitoisuuden  las-
ku, sekä kiintoaine-, ravinne-  ja  väriarvojen 

 nousu. 

Tiepiiri  on  määrätty suorittamaan haittoja 
korjaavia toimenpiteitä yhdessä kohteessa, joh-
tuen pengerryksen eristämän landen  veden 

 happipitoisuuden  laskusta. 

Ympäristäasioiden  hallinta rakentamisessa 
Tiepiiri valmistelee rakentamisen ympäristöasi-
oiden seurantaa. 

Rakentaminen  on  merkittävä  osa  tiepiirin 
toimintaa. Tieverkon kehittämisen lisäksi ra-
kentaminen kuuluu pienemmässä mittakaavas-
sa myös perustienpitoon. Perustienpidon  ra

-kennushankkeita  ovat  jo  olemassa olevien tei-
den  ja  rakenteiden ylläpitämiseksi tarvittavat 
rakentamistoimenpiteet. 

Rakentamisen ympäristöasioiden seurantaa 
 on  kokeiltu Vuoksenniskan ohitustien rakenta-

misen yhteydessä. Myös perustienpidon ra-
kentamisen seurantaa  on  tarkoitus kehittää jat-
kossa. 

Suurimpiin kehittämishankkeisiin voidaan 
suunnitteluvaiheessa liittää erillinen seuranta- 
ohjelma, jonka mukaan tarkkaillaan hankkeen 
ympäristövaikutuksia rakentamisen aikana  ja 
sen  jälkeen. Kaakkois-Suomen tiepiirissä tällai-
sia seurantoja  on  tehty Mikkelin  ja  Heinolan 
ohikulkuteiden yhteydessä. Selvitykset palve-
levat hankekohtaisten haittojen ehkäisyn lisäk-
si myös perustutkimusta tiehankkeiden ympä-
ristövaikutuksista. 

Rakentamisessa seurattavia asioita. Esimerk-
kinä  V6  Vuoksenniskan ohitus, suurin yksit-
täinen rakennushanke vuosina  1994 - 97  

hankkeen kokonais kiviainesmäärä 	1 700 000 m  

tielinjan  ulkopuolelta tuodun  kivi- 
aineksen määrä  647 000  

hankkeen maaleikkausmassojen 
kokonaismäärä  2 500 000 m  

läjitettävien ylijäärnämassojen  
kokonaismäärä  850 000 m 3  

meluntorjuntarakenteiden  kokonais- 
määrä  5 990 m  

pohjavesisuojauksen  kokonaismäärä  5 500 m  

päällystemäärä  74,4  km/84  340  

Kaakkois-Suotnen tiepiirin suurimmat  ra
-kennushankkeet  1994-1997 

V5  Koskenmylly-Seppälänjoki  
V5  Vierumäki-Lusi  
V6  Imatra-Kaukopää (+rajayhteydet)  
V7  Otsola-Summa 
Kt 62  Puumalansalmen  silta  
Kotka-Vainikkala  -radan tasoristeysten  poisto 

Ympäristöasioiden hallinta kunnossapidos
-sa  

Teiden kunnossapidon ympäristöasioiden hal-
linnasta vastaavat tiemestaripiirit. Ympäristö-
asioiden hallintajärjestelmää  on  kehitetty  pilot-
tiprojektina  Heinolan  ja Kotkan  tiemestaripii-
reissä  vuosina  1994 - 1997. 

Tiemestaripiirien  ympäristöasioiden hallin-
taan liittyen  on  suoritettu ympäristökatselmus, 
jossa  on  selvitetty tiemestaripiireissä ympäris-
tön tilaa, käytettyä kalustoa,  energian ja  mate-
riaalien kulutusta  ja  jätehuoltoa  vuosina  1996-
97.  Katselmuksen alustavia tuloksia  on  esitetty 
seuraavan sivun taulukossa.  
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Tiemestaripiirien ympäristökatselmuksen  tuloksia  1996 - 1997  
Laji Tiemestaripiirit 

Yhteensä  
Laji Tiemestaripiirit 

Yhteensä 

12 
103 
53 
26 
55 
37 
27 
45 
11  

9 500 
870 

4 331 
140 

53 200 
1 830 
1 995 

17 121 
610 

22 963 
95 

1058 
13 526 

274 
217 

Kalusto (kpl) 
lossit 
kuorma-autot 
tiehöylät 

 kevyt-kuorma-autot 
paketti-  ja  henkilöautot 
kuormaajat 
traktorit 
suolausautomaatit 
suolaliuosasemat 
mopot  

Raaka-aineiden käyttö 
talvisuola NaCl/rakeinen  (t) 
talvisuola NaCl/liuos (t) 
kesäsuola CaCl2  (t) 
kesäsuola MgC12  (t) 
hiekoitushiekka (t) 
öljysorat (t) 
asfaitti  (t)  
pehmeä asfaitti  (t) 
päällysteen uusiokäyttö (t) 

Apuaineet 
dieselpolttoaine  (hl) 
bensa (hl)  
raskas  polttoöljy  (hl) 

 kevyt polttoöljy  (hl) 
moottoriöljy (hl) 

 muut öljyt  (hl) 

jäähdytinnesteet  (hl) 
	

35 
akut ja paristot  (kg) 
	

1510 
liuottimet  (hl) 
	

40 

Energian  kulutus 
sähköenergia (Mwh) 
	

1841 
lämpöenergia (Mwh) 
	

1278 
vesi  (m3) 

	

11 400 

Oman  toiminnan jätteet 
kaatopaikkajäte  (m3) 

	

820 
jäteöljy  (hl) 	 390 
öljynsuodattimet  (kg) 
	

6500 
öljyinen  kiinteä jäte  (kg) 
	

850 
akut (kpl) 
	

431 
renkaat (kpl) 
	

460 
metalliromu  (t) 
	

69 
betonijäte  (m3) 

	

30 

Tienvarsilta  kerätty jäte 
levähdys-  ja pysäköimisalueiden jätesäiliöt  (m3) 

4500 
tienpientareet  (m3) 800  

Onnettomuudet 
tulipalot  1  
maaperän saastumiset  2  
muut onnettomuudet  12  
räjähdykset  0 
kuljetusonnettomuudet  0 
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Taajamaparannushankkeissa  sovi-
tetaan yhteen  liikenneturvallisuus, 

 sujuvuus, viihtyisyys  ja  ympäristö. 

SUUNNITTELUA YMPÄRISTÖN 
EHDOILLA  

epiiri  vastaa  tie-  ja  lii- 
kenneolojen suunnitte- 
lusta kokonaisuutena 

sekä yksittäisten tiehankkei
-den  suunnittelusta. Hyvällä 

suunnittelulla pyritään ehkäi-
semään ympäristöhaittojen 
syntymistä  ja  luomaan ympä-
ristön kannalta hyviä ratkaisu-
ja. 

Vuorovaikutus  on  suunnit-
telun arkipäivää  
Tiensuunnittelun vuorovaikut-
teisuus  ja  ympäristöasioiden 
huomioiminen suunnittelussa 

 on  kehittynyt  90-luvulla paljon. 
Kansalaisten osallistuminen 
suunnitteluun  on  vakiintunut 
käytäntö kaikissa ympäristöön 
merkittävästi vaikuttavissa 
hankkeissa. Esimerkiksi Sa-
vonlinnan ohikulkutien suun-
nittelun yhteydessä järjestet-
tiin useita yleisö-  ja keskuste-
lutilaisuuksia,  hanketta esitel-
tiin messuilla jatehtiin  asukas- 
kyselyjä. 

Tiensuunnittelun  viran-
omaisyhteistyötä varten perus-
tettiin vuonna  1991 läänikoh-
taiset ympäristöyhteistyöryh

-mät.  Ryhmät ohjasivat merkit-
tävien tiehankkeiden suunnit-
telua  ja  suunnittelevat ympä-
ristöhaittoja ehkäiseviä toi-
menpiteitä. Ryhmiin osallistui-
vat tiepiirin lisäksi kaikki  mer-
kitävätviranomaistahot.  Vuon-
na  1995  työryhmien toiminta 
päättyi, mutta  on  käynnistynyt 
Mikkelin läänin puolella uudel-
leen vuoden  1997  alussa, kos-
kien tienpitoa  ja liikennejärjes-
telmän ympäristövaikutuksia 

 laajasti.  

YVA ja  ym päristäselvitykset  
Laki ympäristövaikutusten ar-
vioinnista edellyttää ympäris-
tövaikutusten arvioimista sel-
laisten hankkeiden yhteydes-
sä, joilla  on  todennäköisesti 
merkittäviä vaikutuksia ympä-
ristöön. Tällaisia tiehankkeita 

ovat moottoritiet  ja moottorilii-
kennetiet. Ympäristövaikutus

-ten arviointimenettely  eli  YVA- 
menettely  on  yksi niistä kei-
noista, joilla pyritään ennelta-
ehkäisemään hankkeiden  haj-
tallisia  vaikutuksia ympäris-
töön. 

Ympäristövaikutusten  arvi-
ointi  on  kiinteä  osa tiehank

-keen  suunnittelua. Arviointi- 
menettelyn aikana käsitellään 
erilaisia vaihtoehtoja hank-
keen toteuttamistavaksi  ja  kes-
kustellaan viranomaisten, kan-
salaisten  ja  muiden yhteistyö- 
tahojen kanssa parhaan vaih-
toehdon löytämiseksi. Arvioin-
nm aikana selvitetään suun-
nittelualueen ympäristön ny-
kytila  ja  arvioidaan eri vaihto-
ehtojen vaikutuksia ympäris-
töön. Arvioinnin tarkoituksena 

 on  helpottaa päätöksentekoa 
 ja  mandollistaa ympäristön 

kannalta hyväksyttävän ratkai-
sun löytäminen. 
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YVA-hankkeet Kaakkois- 
Suomen tiepiirissä 

 1994-1997  

Valtatien  7  suunnittelu mootto-
ritieksi Loviisa-Kotka  

Valtatien  7  parantaminen  moot-
toritienä  Haminan kohdalla 

Valtatien  6  rakentaminen  moot-
toritieksi  välillä Hevossuo-Tyk-
kimäki, Kouvolan ohitus 

Kaakkois-Suomen tiepiiris
-sä on  käynnistynyt kolme YyA-

lain  edellyttämää ympäristö- 
vaikutusten arviointia. Lisäksi 

 on  tehty useita ympäristösel-
vityksiä, jotka vastaavat laaju

-deltaan ja menettelyiltään  la-
kisääteistä YVA:a. Näistä esi-
merkkinä Savonlinnan ohikul-
kutien suunnittelu  ja  Lappeen-
ranta - Imatra -projekti, jotka 
olivatTielaitoksen kokeilukoh-
teita  90-luvun alussa. Kokei-
luillavarauduttiin jotuolloin tie-
dossa olevaan  YVA-lain  tu-
loon. 

Pienemmissä hankkeissa 
ympäristö  on  otettu huomioon 
suunnitteluvaiheessa tehtävi-
en ympäristöselvitysten avul-
la. Ympäristöselvitykset ovat 

 YVA-menettelyä suppeampia 
selvityksiä suunnittelualuueel

-la  sijaitsevista ympäristön kan-
nalta tärkeistä kohteista. 

Ohjelmien  ja  suunnitelmien 
 YVA  osaksi ympäristöasioi-

den hallintaa 
Yksittäisten hankkeiden ym-
päristövaikutusten arviointi  on 

 jo  saanut vakiintuneen muo-
don,  ja  jatkossa vaikutusten 
arvioinnin kehittämisessä pai-
nopiste tulee olemaan ohjel-
mien jatoimintasuunnitelmien 
vaikutusten arvioinnissa. 

Ohjelmia ovat tiepiirissä 
 mm.  toiminta-  ja taloussuunni-

telma, tienpidon lO-vuotis
-suunnitelma  ja  tieverkon ke-

hittämissuunnitelma. Yksittäi-
sen tiehankkeen vaikutukset 
eivät aina ole  kovin  merkityk-
sellisiä, mutta yhdessä mui-
den hankkeiden kanssa vai-
kutuksista saattaa muodostua 
merkittävä yhteisvaikutus. 

Ohjelmien  ja  suunnitelmi-
en vaikutusten arviointi tiepii-
rin suunnittelussa hakee vielä 
uomiaan. Hankejoukkojenyh-
teisvaikutusten tunteminen  on 

 myös oleellinen  osa  suunnit-
telun ympäristöasioiden hal-
lintaa. 

Taajamat suunnittelun tä-
män hetken painopiste 
Uusien teiden rakentaminen 

 on  vähentynyt  90-luvulla huo-
mattavasti,  ja  toiminnan pai-
nopiste  on  siirtynyt yhä suu-
remmassa määrin olemassa 
olevan tieverkon kunnon jatoi-
minnan kehittämiseen. Tämä 
näkyy myös suunnittelun pai-
nopisteissä, esimerkkinä use-
at taajamaparannushankkeet. 
Niissä pääpaino  on  ollut lii-
kenneturvallisuuden  ja  viihtyi-
sän ympäristön yhteensovita-
misessa. Tiepiiri  on  saanut 
myös tunnustusta taajama-
hankkeistaan; vuonna  1996 

 valmistunut Rantasalmen taa-
jamaparannushanke sai  Tie- 
laitoksen  "Tie  paikallaan" -kil-
pailun palkinnon. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin 
tavoitteena  on  toteuttaa vuo-
sittain vähintään yksi taajama-
parannushanke. 

Vuosina  1994  -  97 
käynnistyneet  taajamiin 

kohdistuvat hankkeet 
Kaakkois-Suomen 

tiepiirissä 

Suuret hankkeet (kustannus-
arvio yli  3 milj.mk) 

- Elimäki  (2  kohdetta) 
-  Joutseno  (2  kohdetta) 
-  Parikkala  (2  kohdetta) 
-  Valkeala  (2  kohdetta) 
-  Kuusankoski  (2  kohdetta) 
-  Jaala 
-  Pyhtää 
-  Rantasalmi 
- Kerimäki 
-  Puumala kk 
- Juva 
-  Mäntyharju 
- Ristiina 
-  Savonranta 
- Sulkava 
-  Joroinen 
-  Kotka,  Tavastila 
- Rautjärvi 
-  Puumala 
-  Kotka,  Kymin asema 

Pienemmät hankkeet, esim. 
alikulkukäytävät (kustannus-
arvio  alle  3 milj.mk) 

-  Lemi 
-  Ruokolahti 
-  Lappeenranta 
- Sysmä 
-  Kangasniemi 
- Mikkeli 
-  Pertunmaa 
-  Pieksämäen  mik  

-15- 



MELUNTORJUNTA 

iikenteen meluhaittojen  
torjuminen  on  yksi kes- 
eisimmistä  tiepiirin ym-

päristönhoidollisista haasteis-
ta. Tieliikenne  on  merkittävä 
ympäristömelun aiheuttaja  ja 

 melu  tia  on  huomattava merki-
tys ihmisten elinympäristön 
viihtyisyyteen  ja terveellisyy

-teen. 

Valtatiet  6,7  ja  15  ongelmal-
lisimpia  
Valtioneuvoston asettama 

 raja-arvo melulle asuinalueilla 
 on 55dB (A). Meluile  herkkien 

kohteiden, kuten  loma-,  leirin - 
tä-  ja luonnonsuojelualueiden 

 osalta osalta  raja-arvo  on  tiu-
kempi, 45dB  (A).  Arvot koske-
vat ulkotiloja, eivätkä ole voi-
massa teollisuusalueilla, ka-
duilla eikä melusuoja-alueilla. 

Melutilannetta  tiepiirin  tie-
verkolla on  selvitetty vuosina 

 1992- 1994.  Teoreettisen  me-
lualueen,  eli alueen jolla  raja- 
arvot ylittyvät, ovat leveimmil-
lään  ja lähtömelutasot  kor-
keimmat valtateillä  6, 7  ja  15 

 Kouvolan, Lappeenrannan, 
Imatran  ja Kotkan  seuduilla. 
Leveimmillään melualue ulot-
tuu noin  300  metriä tien keski-
viivasta. Melualueen leveys 
vaihtelee maastonmuotojenja 
keliolojen mukaan. Selvitysten 
mukaan Kaakkois-Suomen 
tiepiirin yleisten teiden melu- 
alueella (yli  55 dB)  asuu noin 

 25 300  ihmistä. 

Korkeimmat lähtömelutasot 
 on  mitattu valtatie 5:llä Heino-

lassa, sekä valtatie 6:lla Kou-
volassa. Lähtömelutaso riip-
puu ajonopeudesta, liikenteen  

määrästä, raskaiden ajoneu-
vojen osuudesta, tien geomet-
riasta sekä päällysteen  ja  ren-
kaiden laadusta. 

Liikennepolitiikkaja kaavol
-tus  avainasemassa melu- 

haittojen torjumisessa 
Ensisijaisia keinoja meluhait-
tojen ehkäisemiseksi ovat  iii-
kennepoliittiset ohjauskeinot, 

 joilla pyritään vaikuttamaan 
melun lähteisiin  ja  niiden toi-
mintatapoihin. Myös kaavoi-
tuksella  on  suuri merkitys  en-
naltaehkäistäessä  uusien on-
gelma-alueiden syntymistä. 

Olemassa olevalla tiever
-kolla ja  nykyisillä liikennemää-

rillä melua voidaan torjua  lä- 

hinnä  liikenteen ohjauksen  ja 
meluesteiden  avulla. 

Liikenteen ohjauksen kei-
nojaon kehitetty tiepiirissä  mm. 
viitoituksen  osalta. 

Meluesteitä  miljoonalla vuo-
dessa 
Kaakkois-Suomen tiepiirin alu-
eella  on  rakennettu melues-
teitä yhteensä  13,3 km  vuosi-
na  1990 - 1996. MeluIle  altis-
tuvien  asukkaiden määrän  on 

 laskettu samalla vähentyneen 
noin  1500  henkilöltä. 

Tiepiiri  on  laatinut  1 0-vuoti-
sen meluntorjuntaohjelman. 
Suunnitelmakaudella  1997-
2001 on  suunniteltu toteutet-
tavaksi seitsemän meluntor-
juntahanketta, joiden yhteispi-
tuus  on 6,9 km  ja  kustannus-
arvio  12,1 milj.mk.  Hankkeilla 
suojataan melulta  5000  asu-
kasta. Ohjelman tavoitteena  on 

 poistaa pahimmat melun  on-
gelmakohteet  ja  estää uusien 
syntyminen. 
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POHJAVEDEN SUOJELU  

Vaarallisten  aineiden 
kuljetukset ovat riski 
pohjavesille. Lisäänty- 

vän idänliikenteen myötä 
Kaakkois-Suomen tiestöllä liik-
kuu entistä enemmän pohja- 
vesille  ja  muulle ympäristölle 
vaarallisia kemikaaleja  ja  polt-
toaineita. Liikenteen kasvun 
myötä myös onnettomuusriski 
kasvaa. 

Keinoja pohjavesiriskin mi-
nimoimiseen ovat liikennetur-
vallisuusparannukset, kuten 
nopeusrajoitukset, sekä poh-
javesisuojaukset. Näiden li-
säksi tarvitaan yhteistyötä teol-
lisuuden  ja  viranomaisten 
kanssa vaarallisten aineiden 
kuijetusten ohjaamiseksi  tur-
vallisille  reiteille. 

Tiepiiri  on  tehnyt  10-vuoti-
sen pohjavesisuojausohjel

-man  yhteistyössä Etelä-Savon 
 ja  Kaakkois-Suomen ympäris-

tökeskuksen kanssa. Suojat-
tavista kohteista tärkeimpiin 
kuuluvat  on  valtakunnallisesti 
merkittävä Utin pohjavesialue, 
jonka halki kulkee valtatie  6 

 noin  13 kilomerin  matkalla 
sekä Pursialan pohjavesialue 
Mikkelissä, Vt5ja  Kt 13:n  var-
rella. Alueelta saa talousve-
tensä yli  120 000  asukasta. 
Tavoitteena  on,  että vuoteen 

 2007  mennessä tiepiirin alu-
eella olisi pohjavesisuojauk

-sia  yhteensä  36 km, vuosita-
voitteena 3 km suojausta. 

Tieluiskien pohjavesisuoja-
uksia  oli Kaakkois-Suomen  tie- 
piirissä  1996  lopussa  23,4 km.  

Tiesuola kuormittaa 
Tiesuolaa käytetään talviseen 
liukkaudentorjuntaan  ja  kesäl-
lä pölynsidontaan. Käytetty 
liukkaudentorjunta-aine  on 
natriumkloridi. Kalsium-  ja 
magnesiumkioridia  käytetään 
pölynsidontaan. 

Tiesuolan aiheuttama poh-
javeden kloridipitoisuuden ko-
hoaminen haittaa  veden  käyt-
töä talousvetenä  ja  aiheuttaa 

 mm. putkiston syöpymistä.  

Tiesuolan käyttöä  on  pyrit-
ty systemaattisesti vähentä-
mään. Tämän  on  mandollista-
nut  kehittynyt tekniikka,  mm. 

 siirtyminen liuoksen käyttöön 
kiinteän suolan sijasta. 

Myös ennakkoon suolaa- 
mista  on  voitu vähentää kehit-
tyneen tiesääpalvelun ansios-
ta.  Kelin  muutokset kyetään 
havaitsemaan ajoissa  ja  suo- 

laus  keskittämään liukkaimpiin 
ajankohtiin. 

Myös lumesta puhtaana pi-
dettävän tiestön pituudesta  on 

 tingitty  ja  tehty suolaamatto-
muuskokeiluja. Suolalla puh-
taana pidettävän tiestön osuus 

 on  vähentynyt. 

Seuranta  ja  korvaukset  
Tiepiiri seuraa suolauksen vai-
kutuksia pohjavesiin 24:ssä 
mittauspisteessä, jotka sijait-
sevat pääosin sellaisilla alu-
eilla, joilla päätieverkko leik-
kaa tärkeitä pohjavesialueita. 
Tuloksia  on  esitetty seuraa-
valla sivulla olevassa tauluks

-sa. 

Pohjavesien pilaantumista 
 ei olla pystytty täysin ehkäise-

mään. Pilaantuminen  on  kos-
kenut kuitenkin lähinnä yksit-
täisten talouksien vedenottoa, 

 ja pilaantuneet  kaivot  on  kor-
vattu joko liittämällä kiinteistö 
kunnan vesijohtoverkostoon, 
rakentamalla uusi kaivo  tai  ra-
hallisena korvauksena.  Vuo-
sina  1991 - 1996 on  Kaakkois- 
Suomen tiepiirin alueella kor-
vattu eri korvausmenettelyillä 

 121  kaivoa.  
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Valta-,  kanta- ja  seututeiden 
	

Pohjavesien suojaustarpeet  ja  
liukkaudentorjunta  talvella  1995-96 	 toteutuneet pohjavesisuojaukset 

Pohjavesien kloridipitoisuuksien  kehitys  1975  -  1995  

Arvot ovat korkeimpia mitattuja pitoisuuksia mg/I 

(Sosiaali-  ja  terveysministeriön asettama talousveden ohjearvo  on 100 mg/I) 
(Kaupunkililton  esittämä tavoitearvo  25 mg/I) 
(Luonnontilaisten  alueiden arvo  on  noin  10 mg/I) 

vedenottamo  kunta  tie 1975 1985 1990 1995  

Pursiala  Mikkeli  Vt  13 kt 62 13 18 29 27 

Punkasalmi  Punkaharju  Vt  14 27 27 30 23 

Tervaruukinsalo  Joroinen  Vt  23 -  3 9 7 

Syvänsi  Jäppilä  vt  23 

Kotkatharju  Joroinen  Vt  5 

Naarajärvi  Pieksämäki  Vt  23 1 7 8 13  

Kirkonkylä Hartola kt  59 6 21 12 11  

Punkaharju Punkaharju  Vt  14 52 14 14 14 

Otamo  Sysmä mt  314 23 16 8 8 

mt  410 

Jurvala  Luumäki  Vt  6  -  22 45 41 

Utti  Valkeala  Vt  6  -  6 8 4 

Ruhmaanharju  Jaala kt  60 6 19 29 25 

Kaipialnen  Anjalankoski  Vt  6  -  46 36 33 

Likolampi  Parikkala  Vt  6 4 16 21 23 

Tuohikotti  Valkeala  Vt  15 -  33 29 25 

Kauriansalmi  Suomenniemi  Vt  13 - -  52 34 

Viilansuo  Kouvola  Vt  6  -  29 24 15  

Ruissalo Hamina kt  61 -  36 34 33 



Maa-ja kiviaineksen 
 käyttöä  on  seurattu 

lähinnä suurimmilla 
tiehankkeilla,  sekä kunnossa-
pidossa, jossa käyttö muodos-
tuu pääosin hiekoituksesta. 

Rakentamisessa maa-ai-
neksia käytetään tien pohjara-
kenteissa. Tieli nja)ta otettavat 
pehmeät maamassat hyödyn-
netään meluvalleissajatieym-
päristön viimeistelyssä sekä 
käytöstä poistettujen maa-ai-
nesalueiden maisemoinnissa. 

 Osa,  keskimäärin  20%, ylijää-
mämassoista  joudutaan  va-
rastoimaan läjitysalueille. 

Läjitysprosentha  on  pyritty 
pienentämään  mm.  sitomalla 
pehmeää ainesta bitumilla  tai 
sementillä.  Tutkimustyötä uu-
sien menetelmien kehittämi-
seksi tehdään jatkuvasti. 

Maa-aineslupia voimassa 
 178  

Tiepiirille  on  entisen Kymen 
läänin alueella myönnetty uu-
den maa-aineslain voimassa-
oloaikana, vuodesta  1982, 117 

 maa-aineslupaa  ja  entisen 
Mikkelin läänin alueella  279. 

 Tällä hetkellä niistä  on  voimas-
sa  178 kpl.  

Maa-ainesten käyttö  on  vähen-
tynyt. Vuonna  1995 tiepiiri  otti 

 1 280 000  tonnia  soraa, hiek-
kaaja moreenia sekä  813000 

 tonnia  kalliota. Vuonna  1996 
 vastaavat luvut olivat enää  

450 000  tja  363 000t.  

Maa-aineslupia myöntävät 
 kunnat. Lupaehdot  edellyttä-

vät yleensä pohjaveden mää-
rän  ja  laadun seurantaa tär-
keillä pohjavesialueilla sijait-
sevilla maa-ainesten ottoalu-
eilla, sekä käytöstä poistettu-
jen alueiden jälkihoitoa. Maa-
aineslupahakemuksiin  on tar- 

Käytöstä poistetut maa-aines-
alueet maisemoidaan. 

vittaessa  liitetty selvitys alu-
een ympäristön nykytilasta  ja 
ottamistoiminnan  mandollisis-
ta vaikutuksista alueella. 

Jälkihoidolla  on  maisemal-
listen tekijöiden lisäksi merki-
tystä pohjavesien laadulle. 
Maan pintakerrosten poista-
misen seurauksena pintave

-det  pääsevät suodattumatto
-mina  suoraan pohjavesiin. 

Mandollisia pohjavesihait-
toja ovat  mm.  kasvavat laa-
dunvaihtelut, happamoitumi-
nen, samentuminen  ja mikro- 
biologisen  laadun heikkene-
minen. 

Lisäksi maa-ainesten otto 
muodostaa  riskin pohjavesille 

 mandollisten polttoainevuoto-
jen  tai  muiden ottotöissä ta-
pahtuvien onnettomuuksien 
muodossa. 

Tiepiiri onjälkihoitanutvuo
-sina  1994 - 1996 39  käytöstä 

poistettua maa-ainesaluetta. 

LUONNON- 
VAROJEN 

KÄYTTÖ  JA  
MATERIAALIT  
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Käytettyjä menetelmiä ovat ol-
leet  mm. luiskien  tasaus, suo-
jakerroksen lisääminen  ja 

 puuston istuttaminen. 

Ympäristön tilaa tiepiirin 
maa-ainesalueillaon selvitetty 
vuonna  1996.  Lisäksi tiepiiri 
seuraa vuosittain pohjaveden 
tilaa kandeksalla sora-alueel-
la. 

Tiepinnoitteetja ajoratamer-
kinnät  
Tiepiirin yleisistä teistä  58% on 
päällystettyjä.  Uuden päällys-
temateriaalin käyttö perustien-
pidossa  on  lähes puolittunut 
viimeisen kolmen vuoden ai-
kana. Valtaosa uudesta pääl-
lysteestä  on  käytetty suurten 
rakennushankkeiden yhtey-
dessä 

Päällysteen  merkittävin ym-
päristöhaitta  on hiilivetypääs-
töt,  jotka ovat terveydelle hai-
tallisia  ja  vaikuttavat myös ot-
sonin muodostumiseen ilmas-
sa sekä kasvihuoneilmiöön. 
Kansainvälisten sopimusten 
perusteella  Suomi on  sitoutu-
nut vähentämään hiilivetypääs-
töjä  50%  vuoden  1988  tasos-
ta. Öljysora sisältää haihtuvia 
hiilivetyjä  10%. Oljysora on  ol-
lut Suomen käytetyin päällys-
te. 

Tiepiirillä  on  vuosittain noin 
 12- 16  asfaltti-  ja kevytpäällys-

teasemaa  sekä  8 - 10 murska-
usasemaa.  Asemat ovat väli-
aikaisia, tyypillinen käyttöaika 

 on  muutamia kuukausia. Ase-
mien aiheuttamia pöly-, melu-, 
tärinä  ja  hajuhaittoja  on  pyritty 
ehkäisemään aseman sijoittu-
misen avulla. 

Hiilivetypäästöjä  on  vähen-
netty  mm.  korvaamalla öljyso

-ran bitumiöljy ympäristöystä-
vällisemmillä sideairieilla.  Ko-  

keiluista  on  saatu lupaavia tu-
loksia. Myös päällysteen kier-
rätystäon kokeiltu. Remix-tek-
niikka mandollistaa vanhan 
päällysteen hyödyntämisen se-
koittamalla tien pinnastajyrsit

-ty  päällyste uuden päällysteen 
sekaan. 

Tiemerkintämaalien hiilive-
typäästöt  ovat vähentyneet,  sil- 

lä  merkintöjä tehdään aikai-
sempaa enemmän vesiohen-
teisilla maaleilla  ja  merkintä-
massoilla. Tiemerkintämaale

-ja  käytetään vuosittain noin 
 170 000  litraa, joista  70 000 I 

on vesiohenteista.  Merkintä- 
massoja  käytetään vuosittain 
noin  250 - 300  tonnia.  

Liikenneministeriön toimen- 

Vuosittain käytetyn päällystemassan määrä 
Kaakkois-Suomen tiepiirissä 
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Vihantasalmen puusiltakilpailun  voittaja Honkahimmeli. 

pideohjelman  tavoitteena  on, 
 että tiemerkintäaineiden  huh-

vetypäästöistä  päästään vä-
hitellen kokonaan eroon. 

Siltojen maalaus  ja  huolto 
Kaakkois-Suomen tiepiirin hoi-
dossa oli vuoden  1996  lopus-
sa  1440  siltaa. Siltojen  pää- 
materiaali  on  teräsbetoni 

 (90%),  terästä käytetään kai-
teissa sekä pitkäaukkoisissa 
silloissajaputkisilloissa. Puun 
käyttöä siltamateriaalina  ko-
keihlaan  vuonna  1998  alkavas-
sa hankkeessa  "V5 Vihanta

-salmen silta". Vanhoja puusil-
toja hoidetaan edelleen, eri-
koisuutena Raikuun lehtikuu-
sisilta. 

Siltojen kunnossapidosta 
aiheutuvia ympäristöhaittoja 
ovat maahien liuotinpäästöt il-
makehään  ja  vesistöihin. 

Maalausjärjestelmien,  mm. 
vesiohenteisten  maalien, ke-
hityksen myötä päästöt ovat 
vähentyneet samalla kun huol-
tovälit ovat pidentyneet. 

Muita käytettyjä keinoja 
haittojen ehkäisemiseksi ovat 
kohteen  kattaminen,  työaika- 
rajoitukset, sekä puhallus-  ja 
maalausjätteiden talteenotto. 

Maalausurakoitsijoille  ase-
tataan vaatimukset ympäris-
töasioiden huomioimisestatar-
jouspyyntöjen yhteydessä.  

Tien  laitteet  
Tien maanpäähhisissä  laitteis-
sa, eli valaisimissa, kaiteissa, 
aidoissa, liikennemerkeissäja 
meluesteissä käytetään ma-
teriaaleina sinkittyä terästä, 
betoniaja suolakyllästysliuok-
sella  tai kreosootilla kyllästet-
tyä  puuta. Teräksen sinkityk

-sen ja  puun kyllästämisen an-
siosta tien laitteiden kestoikä 

 on  normaalisti yli  30  vuotta. 
Maahaamista ei tarvita. 

Puretut  laitteet toimitetaan 
yksityiskäyttöön  tai sulatetta-
viksi, poltettaviksi (kreosootti

-puu)  tai ongelmajätehaitoksel-
le (CCA-puu). Ilman sinkkiä 

 tai  kyl lästysai neita jälkikäyttö 
 olisi helpompaa, mutta kesto-  

ikä tien laitteena olisi usein 
 alle  10  vuotta. 

Maanalaisissa laitteissa 
(rumpuputket) käytetään be-
tonia, sinkittyä terästä  ja  poly-
eteenisiä muoviputkia  sekä 
viemäreissä joskus  PVC-put-
kia. Betonin, muovin  ja  hyvis-
sä olosuhteissa teräksen kes-
toikä  on  yli  30  vuotta. Puretut 
vanhat betoniputket käytetään 
täytemaan seassa  tai  hyödyn-
netään yksityisteillä. Puretut 
polyeteeniputket käytetään yk-
sityisteillätai ne voidaan sulat-
taa uudelleen putkiksi  tai  polt-
taa. Puretut teräsputket voi-
daan sulattaa.  

Tien  materiaalien kehittä-
mistä tutkitaan tielaitoksen 
strategisessa projektissa  "Tien 

 pohja-  ja päällysrakenteet 
 1994 - 2001".  Tuloksia saa-

daan tutkimuskauden loppu-
puolella. Uusiotuotteiden käyt-
töä  tie-ja katurakentamisessa 

 tutkitaan myös TEKES:in ym- 
päristögeotekniikkaohjelmas- 
sa. 
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Ketokasvillisuutta  tien varressa 

VIHERALUEIDEN HOITO  -  NÄKYVÄ 

 OSA  TIE  PIIRIN  YMPÄRISTÖNHOITOA 

yvin  hoidetut istutukset, 
viheralueet  ja  muu tien- 
varren kasvillisuus ovat 

merkittävä  ja  näkyvä  osa  tiepiirin 
ympäristönhoitoa. Kasvillisuuson 
ihmisen hyvinvoinnin kannalta 
tärkeä elementti javoi hyvin suun-
niteltu na  ja  toteutettuna tarjota 
tielläliikkujalle elämyksiä. 

Hoitoa yhteistyössä 
Tiepiiri  toteuttaa viheralueiden 
hoidon yhteistyössä kuntien  ja 

 kaupunkien puisto-organisaatioi-
den  ja  ulkopuolisten urakoitsijoi-
den kanssa. 

Tiepiiristä  ulos annettavien 
hoitourakoiden määrä  on kuiten- 

kin  laskenut viime vuosina, johtu-
en  mm.  kuntien heikosta talou-
dellisesta tilanteesta  ja organi-
saatiomuutoksista. 

Tiepiirissä  järjestetyt koulu-
laisten kesätyöprojektit ovat 
omalta osaltaan olleet apuna pii-
rin viheralueiden hoidossa. 

Laatu pidetään resurssien  pie-
nenemisestä  huolimatta 
Tiehallinto laati vuonna  1995  vi-
heralueiden hoitoluokituksen. 
Korkeimpaan hoitoluokkaan kuu-
luvat alueet sijoittuvat kaupunki-
en  ja ku ntakeskusten  sisääntulo- 
teiden varteen, toisin sanoen  sin-
ne,  missä liikenne  on  vilkkainta. 

Tiepiiri  käytti vuonna  1996  ra-
haa vesakon raivaukseen,  pien-
tareiden niittoon ja  muihin viher-
töihin sekä puhtaanapitoon yh-
teensäl  1,4 milj.mk.  Vuonna  1995 

 vastaava luku oli  12,4 milj.mk. 

Tienpidon  rahoituksen jatku-
vasti vähentyessä  on  osa  alueis-
ta jouduttu siirtämään alempaan 
hoitoluokkaan. Tämä ei kuiten-
kaan välttämättä tarkoita huonoa 
laatua, vaan yksinkertaisempia, 
vähemmän hoitoa tarvitsevia alu-
eita. 

Uusien viheralueiden raken-
taminen tulee jatkossa keskitty-
mään taajamien ympäristön  ja  lii-
kenneturvallisuuden parantami-
sen yhteyteen. Painopiste tulee-
kin olemaan nykyisten viheralu-
eiden hoidossa. 

Ketokasvillisuuskokeilut -  osa 
 ympäristövuoden  teemaa 

Tielaitoksen ympäristövuoteen 
 1996  liittyen tehtiin kokeiluja ke-

tokasvillisuuden soveltuvuudes-
ta tienvarsien hoitoon. Ketokas-
villisuuksia perustettiin  mm.  val-
tateiden  6  ja  7  varsille Joutse

-noon,  Kotkaan  ja Haminaan.  Ko-
keiluista  on  saatu pääosin positii-
visia kokemuksia. 
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Viheralueiden  hoitoluokitus 

Luok- 	Alueet 	 % 	Hoidon 	Hoidon tavoitteet  
ka 	 yleisistä 	kustan - 

teistä 	nukset  

5 	-katumaiset  kaupunki-  ja 	1% 	2-3  rnk/m2  -alueen yleisilmettä seurataan päivittäin 
taajamatiet 	 -jatkuvasti roskaton 
-korkealuokkaiset 	 -nurmikot laikuttomia, leikattuja 
levähdys-  ja palvelualueet 	 -puut  ja  pensaat elinvoimaisia, yhtenäisiä  

ja  terveitä 
-kalusteet  ja  rakenteet ehjiä, siistejä 
jaturvallisia 
-kasvualustat rikkaruohottomia  ja 
roskattomia  

4 	-moottori-  ja valtateiden 	3% 1,20  -  -viheralueet siistejä 
sisääntulo taajamien 	I  1,80 mk/m 2  -nurmikoissa  ei havaittavia laikkuja 
reuna-alueilla -puut  ja  pensaat terveitä, pensasryhmät 

-pienten taajamien keskustat yhtenäisiä 
-tavanomaiset levähdysalueet -luiskien  kasvillisuuden lähes puisto- 
-puistomaiset  metsäalueet mainen  hoito 

-vapaasti kasvavaa puusto saa olla 
kauempana luiskasta 

-maisemallisesti kauniit puut  ja  pensaat 
tuodaan esille 
-liikenneturvallisuus  huomioidaan  

3 	-pääsääntöisesti kaikki 	16% 0,50  - -tieympäristön elinvoimaisuus  ja 
pääväylät  1,00 mk/m 2  turvallisuus säilytetään 

-moottori-, valta-  ja kanta-  -tienvarret siistejä -luiskien niitto  ja  
teiden metsä-  ja peltojaksot ja vesakon  raivaus myötäilee luonnon- 
taajamien lähialueet tilaista 	alueen yleisilmettä 
-suurin  osa pysäköintialueista -vesakon  raivaus matalaan kantoon,  
ja kevyenliikenteen väyl istä  jätteet poistetaan 

-niittykasvien  leviämistä edistetään 
-maisemallisesti kauniita puita  ja  pensaita 
korostetaan 	metsänhoidollisilla toimen- 
piteillä  

-pysäköintialueiden roskattomuudesta,  J  kasvillisuuden 	elinvoimaisuudesta sekä 
kalusteiden  ja  rakenteiden kunnosta huo- 
lehditaan säännöllisesti 

-päällystetyt paikallis-  ja  
maantiet 

30% 0,50  mk/m2  -liikenneturvallisuuden säilyttäminen 
-heinän niitto sisäluiskasta  ja vesakon  
raivaus 

-näkyvät raivausjätteet  ja  kaikki roskat 
teiden varsilta poistetaan 

-tasoltaan vaatimattomat tiet,  -liikenneturvallisuuden  ja  tien 50% <0,50  
kuten soratiet mk/m2  hahmon säilyminen 

-umpeenkasvu  estetään 
-kylämaisemien  ja  viljelyalueiden 
kohdalla säilytetään puustoa  ja  pensaita 

-tienvarsien siisteys kuten muissa 
hoitoluokissa 
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Sairauspäiviä  I  henkilö 
 v. 1994- 1996 

 Kaakkois-Suomen tiepiiri  
16 

14 

:0 12 

2 10 

8 

0.  

 

1994 	1995 	1996 	1997  

TYÖTERVEYS  JA  -TURVALLISUUS  

rT iepiirin työter-
veyshuoltoa 

 koordinoi työ- 
terveyshuoltotiimi,  jo-
hon kuuluu neljä hen-
kilöä. Piirillä  on  käy-
tettävissään omien 
työterveyshoitajien  (2 
kpl)  lisäksi ostosopi-
muksiin perustuvia ul-
kopuolisia palvelutuot-
tajia  koko  tiepiirin alu-
eella.  

Koko  tiepiirin hen-
kilöstö kuuluu terveys- 
tarkastusten piiriin. Li-
säksi tehdään vajaa-
kuntoisten tarkastuk-
sia  ja työkykyselvityk-
sia. 

Työterveysti  Ian  ne 
Sairaspäivien luku-
määrä henkilöä kohti 

 on  nousussa. Syynä 
tähän voi pitää jatku-
vasti kiristyvää työti-
lannetta  ja väheneviä 
henkilöstöresursseja. 

 Samalla henkilöstön 
ikärakenne vanhenee. 
Vakituisen henkilö-
kunnan keski-ikä vuo-
den  1996  lopussa oli 

 47,2  vuotta. 

Etenkin lyhyiden, 
 1 - 3  päivän sairas- 

poissaolojen luku-
määrä  on  nousussa, 
henkilöstön vähene-
misestä huolimatta. 

Vuonna  1996  oli 
työtapaturmia  58  tapa-
usta. Vuosina  1994 - 
1997 on  ollut yksi kuo-
lemaan johtanut tapa-
turma. 

Kehittäminen  ja  kou-
lutus  
KELA ja Valtionkont

-tori ovat myöntäneet 
tiepiirille määrärahan 
varhaisku ntoutusta 
varten. Kuntoutus jär-
jestetään kursseina, 
kuntoutusryhminä  ja 
tyäterveyshuollon 
koulutuksena  vuosien 

 1997-1998  aikana. 

Tiemestaripiirien 
 toimintasuunnitelmien 

yhteydessä  selvite- 
tääntyöhönjatyöym- 
päristöön  liittyvät epä-
kohdat, vaaratekijätja 
haitalliset kuormituk

-set,  sekä sovitaan nii-
den korjaamisesta. 

Työpaikan terveys- 
vaaroista kerrotaan 
työpaikkakäynneillä, 
erilaisissa koulutus -ja 
tiedotustilaisuuksissa  

sekä terveystarkas
-tusten  yhteydessä. 

Vuosien  1997-1998 
 erityisenä teemana 

ovat työkykyä ylläpi-
tävä toiminta  ja  liikun-
ta. Piiri järjestää vuo-
sittain liikuntatapahtu-
mia  ja  kilpailuja henki-
löstölleen. 

Henkilöstön hyvin-
voinninjatuloskunnon 
ylläpitämiseksi tiepiiri 

 on  kouluttanut  15  val-
mentajaa, jotka toim  i - 
vat  "Uuteen työkult-
tuuriin" -projektissa. 

Piirissä järjeste-
tään vuosittain ensi-
apu-  ja suojelukoulu-
tusta. 

Tielaitoksen  kone- 
kaluston ohjaamoer-
gonomiastaja lisälait-
teista  on  tehty erillinen 
selvitys vuonna  1995. 

Kouurrus 
Tiepiiri  kouluttaa henki-
löstöään ympäristö-  ja 

 terveysasioissaja  tukee 
henkilöstön omaehtois-
ta opiskelua. Opintoihin 
voidaan käyttää työai-
kaa, sekä myöntää ta-
loudellista tukea esime-
kiksi kurssimaksujen  ja 

 oppimateriaalin osalta. 

Vuosina  1994-1996 
 annettiin ympäristöasi-

oihin liittyvää koulutus-
ta  mm.  taajamien, ym-
päristötietoisuuden, 
luonnonmukaisen  vi-
herhoidon  ja  suunnitte-
lun laadun osalta.  Tie- 
laitoksen ympäristövuo

-den  teemaan liittyvää 
tietoa jaettiin henkilös-
tölle useissa eri tilai-
suuksissa sekä henki-
löstölehden, Osviitan, 
välityksellä. 

Vuoden  1997  koulu-
tusohjelmassa ympäris-
töasioiden osalta ovat 
"Ympäristötiedon pe-
ruspaketti tiepiiriläisille" 

 ja  "Viheralueiden hoito 
laadukkaan tieympäris-
tön tunnuskuva." Kou-
lutustilaisuuksista vas-
taavat piirin ympäristö- 
päällikkö  ja  hortonomi, 

 ja  tilaisuudet ovat avoi-
mia  koko  henkilöstölle. 

Työterveyttä  koske-
vat koulutustilaisuudet 
koskettelevat  mm.  ter-
veellistä ravintoa  ja  työ-
yhteisön viestintää. 

Toukokuussa  1997 
 järjestettiin  Kotkassa 
 Tielaitoksen  maisema- 

päivät.  Jo  perinteeksi 
muodostuneiden mai-
semapäivien järjeste-
lyistä vastasi tällä ker-
taa Kaakkois-Suomen 
tiepiiri. 
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Enonkosken  kivisilta  

Temuseotutkiija  tekee tunnetuk- TIEMUSEOTOIMINNASTA  
si Suomen tei- 
den  historiaa. Tiemuseo-sana  on  kuulunut tielaitoksen sanas- 

Tielaitoksen  museo- toon  runsaat  20  vuotta. Laitoksen täyttäessä  175  

kohteitaonyhteensä56  vuotta vuonna  1974  päättivä rakennusneuvokset 

kpl,joista museoteitä  22  pääjohtaja Martti Niskalan johdolla tiemuseon pe- 

kpl  ja  siltoja  34  kpl. Kaak- rustamisesta.  

kois-Suomen tiepiirin Laitoksessa oli herätty ajattelemaan, että kiihty- alueella sijaitsee neljä väliä nopeudella tapahtuvien muutosten rinnalla museotietäjaseitsemän  tulee arvostaa  ja  säilyttää myös mennyttä. Esi- siltaa. merkiksi kaikkia käytöstä poistettuja siltoja ei tule 

Museotien valinnas-  enää purkaa, eikä vanhaa kalustoa  ja  esineistöä  

sa  arvostetaan tiehisto- laskea tutkimatta romuhuutokauppaan. Muistitie- 

nan  lisäksi myös  sen toa  tulee tallettaa. 

geometriaaja  tienvarren Tämä kaikki siksi, että tielaitos ei menettäisi muis- maisemia. Teiden suo- tiaan  ja sillä  olisi näyttää tulevillekin sukupolville 
jelussakiinnitetään huo- miten ennen toimittiin miota  siihen, että  tie  
ritään  säilyttämään sii- Kaakkois-Suomen tiepiiri nä asussa, jossa  se  oli Tiemuseovastuuhenkilö  Olavi Pakarinen  
museotieksi nimeämi- 10.7.1997  sen  hetkellä.  
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