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Kaakkois-Suomen tiepiirin  ympäristönhoidon  periaatteet  1994 -1996  

Ympäristö  on  elämisen laatua parantava  tai huonontava  tekijä. Tienpidon  ja  ympäristön 
vuorovaikutus ilmenee joka päivä kaikkialla. Tieympäristö voi olla kaunis  ja  viihtyisä, 
mitäänsanomaton  tai  ruma, saastuttava  ja epäviihtyisä.  

Lainsäädäntö edellyttää tienpidolta  ja tienpitäjältä  korkeatasoista ympäristöarvojen 
huomioonottamista. Kaakkois-Suomen tiepiirin tienviitoissa ympäristöasioiden painotusta 
korostavat seuraavat kohdat: 

Näemme tienpidon  ja sen kehittämistarpeet asiakkaittemme ja  ympäristön näkökulmasta. 
Toimimme tehokkaasti, taloudellisesti  ja laadukkaasti.  Tapamme toimia  ja  työmme  tulos 

 vastaavat puheitamme. Kehitämme osaamistamme. 

Tielaitos,  myös Kaakkois-Suomen tiepiiri,  on  saanut  julkista  tunnustusta hyvästä ympäris- 
töasioiden huomioonottamisesta tienpidossa.  Aina  emme ole onnistuneet. Olemme 
saaneet myös risuja. Ympäristöasioiden tärkeys korostuu entisestään visioissammekin 
osana elämisen laadun parantamista  ja  ympäristön säilyttämistä tuleville polville. 

Kaakkois-Suomen tiepiiri koostuu ihmisistä, meistä, jotka hoidamme piirin eri tehtäviä. 
Käsissäsi olevassa ympäristön hoidon periaatteissa  on  kerrottu toiminnassamme 
noudateftavat suuntaviivat. 

Niiden taitava, ympäristöä arvostava soveltaminen monien muiden asioiden ristipaineissa 
tuottakoon hyviä, ulkopuolisten kiitosta saavuttavia tuloksia. 
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Asiasanat ympäristöpolitiikka, tieympäristö,  liikenne, rakentaminen, kunnos-
sapito, tiensuunnittelu, ympäristönhoito, tehtävät  ja  vastuu 

TIIVISTELMÄ  

Kaakkois-Suomen tiepiirin ympäristönhoidon periaatteet -julkaisua esitetään tiepiirin 
ympäristöpolitiikaksi. Tiepiirin ympäristöpolitiikan tavoitteena  on  kytkeä laitoksen 
ympäristöpolitiikka tiepiirin toimintaan. Ympäristönhoidon painopistealueet täsmen-
netään vuosittain tiepiirin tulostavoitteissa. 

Tiensuunnittelun  käytäntöön kuuluu hankkeen aiheuttamien ympäristövaikutusten 
selvittäminen myös muissa kuin  YVA-lakiehdotuksen piiriin kuuluvissa hankkeissa. 
Vaikutusten arviointi  on  osa  suunnittelua  ja  päätöksentekoa. 

Maankäytön-  ja  tiensuunnittelun  vuorovaikutusta tehostamalla voi tienpitäjä vaikut-
taa Ilikkumistarpeen vähenemiseen. 

Ympäristösuunnitelmien  laatiminen  tie-ja  rakennussuunnitelmien  yhteydessä vakiin-
nutetaan. Suunnitelmat laaditaan erityisesti taajamamaisissa ympäristöissä.  Tie  ja 
sen  ympäristö suunnitellaan kokonaisuutena  ja  osana taajamakuvaa. 

Yleisten teiden ympäristön tilan selvittäminen  on  perusta määrätietoiselle ympäris-
tön laadun parantamiselle. Ympäristön kehittämisen kokonaisohjelman lähtökoh-
daksi vuodelle  1996  selvitetään tiedot liikenneympäristön nykytilasta  ja  todellisista 
ongelmista. Ympäristöselvitykset yhtenäistetään läänikohtaisesti  ja  liikenneympä-
ristön  tilan selvityksestä laaditaan yhteenveto  koko  tiepiirin alueelta. 

Rakennustyön aikana syntyviä ympäristöhaittoja vähennetään noudattamalla laissa 
 ja  lupaehdoissa  asetettuja velvoitteita  ja  järjestämällä tarvittaessa ennen-jälkeen-

seuranta. Rakennustyössä pyritään käyttämään kestävän kehityksen mukaisia 
menetelmiä  ja  materiaaleja. Työskentelytavoista valitaan sellainen, joka säästää tien 
ympäristöä. Maisemoinnissa  ja  verhoilussa  määritellään viimeistely  ja  istutukset 
ympäristön mukaan. Luonnonmukaisten viheralueiden suosiminen sopii  tie- 
ympäristöön. 

Kunnossapidon  työmenetelmiä, kalustoa  ja  kaluston ylläpitoa sekä materiaaleja 
kehitetään ympäristöä säästäviksi. Suolakuormitusta vähennetään liikenneturvallisuus 
huomioon ottaen uuden tekniikan avulla jatoimintatapoja muuttamalla. Tiesuolauksen 
vaikutuksia pohjavesiin seurataan  ja  tärkeitä pohjavesialueita suojataan. Selvityk-
sen perusteella etsitään optimiarvoja käytettäville suolamäärille. 

Tieympäristön  laatua parannetaan hoitoa kehittämällä. Laadittuja viherhoitoluokituksia 
tarkistetaan tarpeen mukaan. 



ALKUSANAT  

Tiepiirin ympäristöpolitiikka viestii eri yhteistyötahoille tiepiirin ympäristönhoidon 
peruslinjat. Ympäristönhoidon periaatteet  on  tarkoitettu  koko  tiepiirin henkilöstön 
käyttöön.  Se  ohjaa päivittäin esille tulevissa ympäristökysymyksissä yhteneväisiin 
ratkaisuihin. 

Ympäristönhoidon  periaatteita tarkistetaan noin kolmen vuoden välein sekä 
tarvittaessa yksityiskohtaisemmilla toimintaohjeilla. 

Ympäristönhoidon  periaatteiden valmistelutyötä  on  ohjannut työryhmä, johon 
ovat kuuluneet ympäristöpäällikkö Anni Panula-Ontto-Suuronen, diplomi-insinöö-
ri Jorma Aholainen, insinööri Pekka Hämäläinen, ylitiemestari  Matti  Hynönen, 
diplomi-insinööri Timo Järvinen, hortonomi Hannu Kallio, rakennusmestari Kari 
Kapanen, suunnittelupäällikkö Juha  Kosonen,  rakennusmestari Kari Kääriäinen, 
insinööri Juha Laamanen, insinööri Jussi Lappi, rakennusmestari Aatos Luoma, 
diplomi-insinööri Taru Potinkara, rakennusmestari Juha Putkinen, työsuojelutar-
kastaja  Matti  Pyrhönen, diplomi-insinööri  Matti  Reunanen, insinööri Seppo Riihelä 

 ja  insinööri Kari Yrjänäinen. 

Käytännön työn toteuttamisesta ovat vastanneet ympäristöpäällikkö Anni Panula-
Ontto-Suuronen  ja  vs. ympäristöpäällikkö  Leena Kiuru. Valokuvia ovat ottaneet 
muun muassa Jussi Lappi, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Eeva Meriläinen, Hannu 
Kallio,  Lasse  Niitamo,  Arto Suuronen  ja  Päivi Pentikäinen. Julkaisu  on  taitettu 
tiepiirin viestintäryhmässä. 
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1 YMPÄRISTÖNHOIDON  KEHITYS TIEPIIRISSÄ 

Tielaitoksen ympäristöpolitiikka  1992  laadittiin ohjaamaan  koko  laitoksen 
ympäristötoirnintalinjoja. Mikkelin tiepiirissä ympäristönhoidon periaatteet so-
vittiin vuonna  1990.  Kymen tiepiiri noudatti laitoksen yleisiä toimintalinjoja. 

Kymen  ja  Mikkelin tiepiirit yhdistyivät Kaakkois-Suomen tiepiiriksi  1.1 .1994. 
 Uuden tiepiirin alueella myös ympäristönhoito yhtenäistetään. 

Maisemanhoidon kehittämisen alkuvaiheessa erityistä huomiota kiinnitettiin 
levähdysalueisiin, luvattomiin mainoksiin sekä opasteisiin. Tiepiirien palveluk-
sessa  on  ollut viheralan koulutuksen saanut henkilö  1970-luvulta, Kymen 
tiepiirissä hortonomi  ja  Mikkelissä puutarhuri. Tiemuseotoimintaa  on tiepiireis-
sä  ollut  1970-luvun lopulta.  

Kuva  1. 
 Perinteinen 

levähdysalueen 
ilme. 

Mikkelissä nimettiin tieliikenteen ympäristöasioiden hoitoon vuonna  1990 
sivutoimiseksi ympäristönhoitajaksi  insinööri.  Hän  on  hoitanut muun muassa 
pohjavesien suolaantumiseen liittyvät käytännön selvitystyöt. Kymessä pohja- 
vesiin liittyvät  asiat  on  hoitanut  geologi.  Laaditun  ympäristöpolitiikan pohjalta 
perustettiin vuonna  1991  Mikkeliin ympäristöpäällikön  virka  hoitamaan keski-
tetysti ympäristönhoidon suunnittelua  ja  kehittämistä. 

Ympäristönsuojelun vaatimukset ovat kasvaneet lainsäädännön  ja  yleisen 
mielipiteen muuttumisen myötä. Tämä  on  lisännyt ympäristönhoidon tehtäviä 

 ja  niiden vaatimia voimavaroja. 
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2  YMPÄRISTÖNHOITO  TIEPIIRIN TAVOITTEISSA 

 2.1  Tienpidon  ohjelmointi  ja  resurssit  

Tielaitoksen  ympäristöpolitiikan mukaan tieliikenteen  ja tienpidon  vaikutusten 
tulee sopeutua siihen, minkä luonto, ihminen, talous  ja  kulttuuri kestävät. 

 Vision  mukaan tielaitos ottaa omassa toiminnassaan vastuun ympäristön 
säilymisestä  ja  hoidosta. Lisäksi pyritään tieliikenteen haittojen vähentämi-
seen. 

Tiepiirissä tiepitoa  ohjaavat tieohjelmat sekä toiminta-  ja taloussuunnitelmat. 
Tienpidon  kulloinkin käytössä oleva rahoitus antaa resurssit työn tekemiseksi. 
Resurssit ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi pyritään turvaamaan. 

Kuva  2.  
Hyvä ympäristö parantaa osaltaan liikenneratkaisujen laatua. 

Tienpidon  ohjelmien ympäristövaikutuksia sekä vaikutuksia yhdyskunta-  ja 
aluerakenteeseen  selvitetään tielaitoksen keskushallinnossa. Ohjelmoinnissa 
tuetaan liikennemuotojen yhteistyötä. Teiden rakentamis-  ja  kunnossapito-
toiminnoissa pyritään ympäristön kannalta mandollisimman hyviin loppu- 
tuloksiin.  
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2.2  Tulostavoitteet 

Tulosohjaus  on  tärkeä väline myös ympäristönhoidon kehittämiselle. Vuosit-
tain valittavilla tulostavoitteilla täsmennetään ympäristönhoidon painopiste- 
alueet. 

YMPÄRISTÖNHOIDON  PÄÄMÄÄRÄT VUONNA  1996  

Tielaitos  
Tien  varsien asukkaille aiheutuvia liikenteen melu- 
haittoja  ja  pakokaasupitoisuuksia  vähennetään. 
Eri kulkumuotojen yhteisten ympäristösuunnitelmien 
laadinta  on  käynnissä kaikilla suurilla taajamaseuduilla. 

Kaakkois-Suomen  tiepilri  
Hankkeiden ympäristövaikutukset määritetään 
luotetta  vasti. Ympäristövaikutusten huomioiminen 

 vaikuttaa riittä välIä painoarvolla hankkeiden 
ratkaisuihin. 
Liikenneympäristön  haittoja vähennetään 
liikenneympäristön tilaselvityksen pohjalta: 
Tieliikenteestä atheutuva pohja vesien suolaantuminen 

 on  kääntynyt laskuun vedenottamoalueilla. 
Pahimmat meluongelmat poistetaan  ja  uusien 
syntyminen estetään. Taajamien liikenneympäristöä 
parannetaan. 
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TEHTÄVÄT  YMPÄRISTÖNHOIDOSSA  

3  TEHTÄVÄT YMPÄRISTÖNHOIDOSSA 

Tiepiiri  vastaa yleisten teiden suunnittelusta, rakentamisesta  ja  kunnossapi-
dosta.  Kunnat ja  kaupungit hoitavat kadut  ja kaavatiet.  Yksityisistä teistä 
vastaavat niiden osakkaat. 

Ympäristönhoito  on  luonnollinen  osa  tiepiirin toimintaa  ja  siihen liittyvää 
päätöksentekoa. Kustakin toiminnasta vastaava henkilö vastaa myös toimen-
piteiden vaikutuksista ympäristöön.  Koko  tiepiirin henkilökunta ottaa omissa 
tehtävissään huomioon ympäristönhoidolle asetetut tavoitteet. Toiminnan 
laatua  ja  tuloksellisuutta arvioitaessa hyväksytään hyvien ympäristöolojen 
toteutuminen samanarvoiseksi kriteeriksi tehokkuuden, taloudellisuuden  ja 

 teknisten seikkojen rinnalle. 

Kuva  3.  
Vanhat  tie  ja si//at  ovat merkittävä  osa ku/ttuurimaisemaamme. Kuva Ta//imäki 
- Virojoki-museotie//ä (mt  351)  sijaitsevasta Virojoen kiviho/visi//asta. 

Tieliikenteen  ja tienpidon ympäristövaikutusten ja  lakisääteisten ympäristön-
suojelutavoitteiden tunteminen  on  tärkeää. Toiminnassa sovelletaan mandol-
lisuuksien mukaan aiheuttaja maksaa -periaatetta. 

Tiepiirin henkilöstön motivointi  ja ympäristökoulutus  ovat tärkeä perusta 
onnistuneelle ympäristönhoidolle. Kehittämisen kohteita ovat myös yhteistyö- 
taito  ja  kyky saavuttaa ympäristön kannalta hyviä ratkaisuja. Samalla  on 

 tarpeen kehittää tiepiirin ympäristönhoitotyötä keskitetysti  ja  rationaalisesti 
selvästi nimetyn vastuuyksikön toimesta, joka hoitaa ympäristönhoidon kehit-
tämistä, suunnittelua  ja ohjelmointia. 



Kaakkois-Suomen tiepiirin  ympäristönhoidon  periaatteet  1994-1996 	 11 
YMPÄRISTÖNHOIDON  TEHTÄVÄT SUUNNITTELUSSA  

4  YMPÄRISTÖNHOIDON TEHTÄ  VAT  SUUNNITTELUSSA  

Tiensuunnittelu  on  osa  yhdyskuntasuunnittelua.  Suunnittelija  on  eri osapuol-
ten näkemyksiä  ja  vaatimuksia sovitteleva henkilö, joka pyrkii löytämään 
kokonaisuuden kannalta mandollisimman tasapainoisen  ja  laadukkaan ratkai-
sun. Tiensuunnittelu  on  avointa, osallistuvaa  ja  vuorovaikutteista.  

Suunnittelu  on monivaiheista  ja  asteittain tarkentuvaa. Näin siksi, että tien 
vaikutukset liikkurniseen, asumiseen  ja  ympäristöön tulisivat perusteellisesti 
selvitetyiksi. 

Tuloksellinen tieympäristön  parantaminen alkaa suunnitelmien sisällön kehit-
tämisestä. Ympäristösuunnitelmien kustannus-  ja  laatuseurannan  tulee ta-
pahtua suunnitelmakohtaisesti. 

Uutta tietä suunniteltaessa pääperiaatteena  on meluhaittojen  välttäminen  ja 
 pakokaasupäästöille  alttiina olevien ihmisten määrän väheneminen ensisijai-

sesti maankäytöllisin keinoin. Ympäristömelun ohjearvona noudatetaan valtio-
neuvoston päätöstä. Melualueen  raja on  pääosin ulkomelutason päiväarvon 

 55 dB:n  mukainen.  

4.1  Ympäristövaikutusten  arviointi,  YVA  

Ympäristöselvitykset  ovat kiinteä  osa  nykyajan tiensuunnittelua. Hankkeen 
suunnittelun käynnistyessä ratkaistaan, kuinka laajaan ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyyn  on  tarpeen ryhtyä. Moottori-  ja  moottoriliikennetie- 
hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi tehdään lakiin perustuvana 
menettelynä, jonka toteutus  on  määritelty myöhemmin vuonna  1994  voimaan 
astuvassa laissa  ja  asetuksessa.  Ympäristöministeriö voi vaatia  YVA-menet-
telyn myös alempitasoiseen tiehankkeeseen, mikäli  sillä  katsotaan olevan 
merkittäviä ympäristövaikutuksia. Muissa tiesuunnitteluhankkeissa ympäristö- 
vaikutukset selvitetään suunnitelman vaatimalla tarkkuudella.  

YVA-lain  mukaisessa menettelyssä laaditaan ympäristövaikutusten arviointi- 
ohjelma, johon viranomaiset,  kunnat,  kansalaiset  ja  yhteisöt voivat ottaa 
kantaa. Vaikutukset selvitetään osana suunnittelua. Päätöksentekoa varten 
tarvitaan luotettavaa tietoa ympäristöstä, hankkeen tarkoituksista, vaihtoeh-
doista  ja  vaikutuksista, haittojen lieventämisestä sekä vaikutusten seurannas-
ta. Ympäristövaikutusten arviointiselostus, siitä saadut lausunnot  ja  kansalais-
ten mielipiteet otetaan huomioon hankkeesta päätettäessä. 

Ympäristövaikutusten  arvioinnissa selvitetään hankkeen sijainti  ja  todennäköi-
set vaikutukset. Tärkeitä ovat vaikutukset luontokohteisiin, kulttuuriarvoihin, 
herkästi vaurioituviin alueisiin sekä ihmisen terveyteen, elinoloihin  ja  viihtyvyy-
teen. Myös hankkeen vaikutusalueen laajuus sekä hankkeen  ja  muiden 
hankkeiden  ja  toimintojen yhteisvaikutukset arvioidaan. 
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TI EN S U UN N ITT  ELU  N 	 YM  PA  RISTÖVA  1K  UTUSTEN  
VAIHEET 	 ARVIOINTIVAIHEET 

Tienpidon  ohjelmat 
 Tieverkkosuunnitelmat 

_________  (Ohjelma—  ja  verkkotason 
vaikutusarvioinnit) 

j  Hankkeen vireille  Esisuunriittelu  
Tarveselvifys  1  tulo  
HANKEPAATOS  I  PAATOS  MENETTELYSTA 

Yle  is  suu  nn  lite  I  Un  
I  vaihe 

ARVIOI  NTIOHJ  EL MA  

Ohielman kösittely  

Ymparistevaikutusten _________I  
selvittaminen 	lo 

I  arviointi  

J  
Selostuksen  kasittely  

Paatos 	 ______________________ 
viimeistelysta ___________________________ 

Selostuksen  mandolli- ________________________ 
 Lopullisen  nen taydentominen 

yleissuunnitelman ________________________ 
laadinto  Selostus otettava  

________________________  huomioon  
IOIMENPIDEPAATOS 	I r I  Kuva  4.  

Tien- Tiesuunnitemo 	I 
VAHVISTAMINEN suunnittelun  
Rakennussuunnitelma 	I  ja  ympäristö - 

vaikutusten 
KAYTTO  JA  SEURANTA 
KUNNOSSAPITO 	I  ____________________  arvioinnin  

__________  vaiheet.  

Kuva  5.  
Hirvensalmen 
teivaleppäkujassa  
on  tilaa  
monenlaisille 
el/öl/le. 
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4.2  Tarveselvitykset  

Hankepäätökseen päätyvässä tarveselvityksessä  ympäristön nykytilaa kuva-
taan yleispiirteisesti  ja  lyhyesti. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn edel-
lyttämällä tavalla kuvataan suunnittelualueen luonnonoloja, ympäristön kuor-
mitustekijöitä sekä maankäyttöä. Hankkeen ympäristöllinen toteuttamis-
kelpoisuus todetaan vaihtoehtoisten pääsuuntien maastokäytävien sisällä. 

. 	.\;$  ,4  
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Kuva  6.  
Esimerkki  tarveselvitysvaiheessa selvitetyistä ympäristökohteista. 
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4.3  Yleissuunnitelmat 

Ympäristövaikutusten  arvioinnin päävaihe  on  yleissuunnittelussa.  Arvioinnin 
tulee olla tehtynä ennen toimenpidepäätöksen antamista.  YVA-lain  edellyt-
tämissä  hankkeissa laaditaan arviointiohjelma  ja arviointiselostus.  Tien  sijoit-
tamisessa  ja  suuntauksen valinnassa huomioidaan muiden tekijöiden ohella 
myös alueen maisema-  ja ympäristöolot. 

SuAtinmel - -  

uhanalaisen kasvin espintymisalue  4 	maakunnallisesti  arvokas valkoselkätikan esiunty 
misalue 

•  rauhoitettu PUU  :: 	kasvillisuuskartoituskohde; 	ei luonnoltaan erity  
sen  merkittava  

rauhoitettu purolehto kasvillisuuskartoituskohde; tienrakentamisella  
haitallisia vaikutuksia 

maakunnallisesti  arvokas lehtoalue  
metson  soidinalue 

'

valtakunnallisesti arvokas valkoselkätikan esiinty- 
misalue,  lisäksi useita uhanalsisia hyönteislajejs hirvien vaellusreitti 

,
valtakunnaflisesti  arvokas valkoselkätikan esiinty- 
misslue yhtenausen metsaalueen  ydinosa  

Kuva  7.  
Vt  5  parantaminen Lusi - Kuortti yleissuunnitelmassa valkoselkätikan ruokailu- 
alue Seppälänjoella vaikutti tien linja ukseen.  

YVA-lain  mukaista menettelyä noudatetaan moottoriteiden  ja moottoriliikenne
-teiden suunnittelussa. Sellaisissa hankkeissa, joissa  on  mandollisesti merkit-

täviä ympäristövaikutuksia,  YVA  tehdään ympäristöministeriön päätöksellä. 
Muulloin ympäristöyhteistyöryhmät  ja  suunnittelutyön hankeryhmät ohjaavat 
vaikutusten arviointia. 
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Kuva  8.  
Vt  5  parantaminen Tuppurala - Nuutilanmäki linjausten sovitus ilmakuvaan 
Saarijärven kohdalla. Saarijärven ylittä  vä  vaihtoehto valittiin yleissuunnitelman 
tuloksena.  

4.4 Tie-  ja  rakennussuunnittelu 

Tiesuunnitelmassa  selostetaan, miten ympäristövaikutukset  on  otettu huomi-
oon,  ja  esitetään päätelmät siitä, mitä ympäristövaikutuksia hankkeella tulee 
olemaan tien lähiympäristöön. Arviointiselostus  ja  mandollinen lääninhallituk-
sen lausunto liitetään myös tiesuunnitelmaan. 

Ympäristösuunnittelu  käsittää lähinnä lählympäristön suojaus-  ja hoitotoimien 
 suunnittelun. Vanhoissa suunnitelmissa, joissa ympäristövaikutuksia ei ole 

arvioitu riittävästi, tulee selvitystä täydentää. Suojelukohteiden  ja  muiden 
arvoalueiden tarkennettu selvitys tiensuunnittelun alussa tuo parannusta 
nykytilanteeseen. Pohjavedensuojaus-  ja meluntorjuntarakenteiden  suunnittelu- 
käytännön kehittäminen  on  tarpeen. 

Tiesuunnitelmassa  esitetään meluesteiden sijainti  ja päämitat ja  rakennus- 
suunnitelmassa rakenne, materiaalit, julkisivut  ja maastonmuotoilu.  Pohjave-
den suojaus,  si jainti jatarkkailutapa  esitetään tiesuunnitelmassa  ja suojaustapa 
rakennussuunnitelmassa. Hankekohtaisesti  myös muut toteuttamistavat ovat 
mandollisia suunnittelun  ja  rakentamisen niin vaatiessa. 
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Kuva  9.  
Heinolan Sinilähteen kaupunginosan meluesteet ennen viheristutuksia. 

Merkittävästi  maisemakuvaan  vaikuttavien rakenteiden, kuten siltojen ympä-
ristöön  sovittaminen,  esitetään  tiesuunnitelmavaiheessa.  Uusien siltojen osal-
ta otetaan käyttöön ympäristön  siltapaikkaluokitus.  Suunnitelmalle haetaan 
tarvittavat  ympäristöluvat. 

Rakennussuunnitelmassa  todetaan  työnaikaiset ympäristövaikutukset  ja  suun- 
nitellaan niiden estäminen. Siinä esitetään myös  maastonmuotoilu luiskissa,  

Kuva  lo.  
Oravakivensalmen  silta penkereiden maastonmuotoilu  on  tehty huolella.  
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Kuva  11.  
Virran silta  litissä  on  suunniteltu  maisemaansa  sopivaksi.  

liittymäalueilla, vastapenkereissä, maanottopaikoillaja  suurissa kallioleikkauk-
sissa. Vihertöistä esitetään istutukset, nurmialueet, nykyisen puuston hoito- 
toimenpiteet sekä olemassa olevan puuston säästäminen  ja  suojaaminen. 

Yhteydenpito tiensuunnittelijan  ja ympäristösuunnittelijan  kanssa  on  tarpeen 
 koko suunnitteluprosessin  ajan.  

Kuva  12.  
Luonnonkivi  sopii  liikenteenjakajien päällystemateriaaliksi. Pensasistutuksilla 

 on  erotettu  pysäköinti-  ja  piha-alueet  jalkakäytävistä.  
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Tiesuunnitelmien  yhteydessä tieympäristösuunnitelmien  ja tieympäristön 
rakennussuunnitelmien  laatiminen vakiinnutetaan. Suunnitelmia laaditaan 
erityisesti taajamahankkeiden yhteydessä  ja taajamamaisissa  ympäristöissä. 

 Tie  ja sen  ympäristö suunnitellaan osana taajamakuvaa  ja  -kokonaisuutta. 

Levähdysalueita  kehitetään paremmin tienkäyttäjää palveleviksi. Vanhat käy-
töstä poistuvat tiet  ja  sillat maisemoidaan. 

Liikenneturvallisuuden  ja  ympäristönsuojelun ristiriita  on  näennäinen. Kumpi- 
kin voi toteutua toisen oleellisesti huonontumatta yhteensovittamalla. Esimerk- 
kinä voidaan käyttää kevyen liikenteen väylän rakentamista  ja taajamakuvaa. 

Kuva  13.  
Dra va kl  yen- 
salmen 
levähdys-
alueella  
on  käytetty 
vanhan  sillan 

 kivimateriaalia 
kiveyksessä  
ja  tilan 
jakajana.  

Kuva  14. 
 Hirvensalmella 

 on  säilytetty 
puusto 
kevyen- 
liike nteen 

 ja  ajoradan 
 välissä. 

Näin ympäristö 
 on  ja/an-

kulkijalle 
 erittäin 

rauhallinen. 
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4.5  Liikenneympäristän  tilan selvitys  ja  muut 
ympäristäselvitykset  

Yleisten teiden ympäristön nykytilan selvittäminen  on  perusta määrätietoiselle 
liikenneympäristön laadun parantamiselle (Tielaitoksen ympäristöpolitiikka 

 1992). Tielaitoksen  ympäristön kehittämisen kokonaisohjelman  1996  lähtökoh-
daksi tarvitaan tiedot liikenneympäristön nykytilasta  ja  todellisista ongelmista. 

Mikkelin läänin alueella liikenneympäristön tilan selvitys käynnistyi joulukuus-
sa  1991.  Sen osa-alueita ovat pohjavesi, melu, ilmanlaatu, taajamaseutujen 
maankäyttö  ja  liikenne sekä luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria. Työ valmistuu 
kokonaisuudessaan vuoden  1994  aikana. Selvitykseen  on  saatu alustavat 
ohjeet tielaitoksen keskushallinnosta. 

Kymen läänin alueen vuosina  1992  ja  1993  tehtyjen melu-, pohjavesi-  ja 
ilmanlaatuselvitysten loppuraportit  julkaistaan vuoden  1994  aikana. Kymen 
luonto-, maisema-  ja  kulttuurihistoria- sekä taajamaselvitykset valmistuvat 
samoin vuoden  1994  loppuun mennessä. Liikenneympäristön tilaselvityksistä 
laaditaan selvitysten valmistuttua  koko  Kaakkois-Suomen tiepiirin alueen 
kattavat yhteenvedot. 

MELUA 

KVL  >10  

—  TAI  

EJ  HEI 

HEI  

MEL 

- MEL  

,20 km  

Kuva  15. 
55  dB:n  teoreettisten  melualueiden  leveys  kaaviot  Mikkelin läänin yleisillä teillä 

 on  yksi  meluselvityksen tuloste.  (Lähde: Mikkelin  tiepiiri  1992:  Liikenne- 
ympäristön tila, melu)  
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Yleisten teiden ympäristöntilaselvitysten lisäksi Kaakkois-Suomen tiepiirin 
alueella  on  tehty myös muita tieympäristöselvityksiä: Mikkelin tiepiirin  tie- 
ympäristön viheralueiden hoitotavoitteet eli tiemestaripiirien viherhoitoluokitus 
valmistui vuonna  1990,  Kymen tiepiirin taajamien sisääntuloteiden ympäristön- 
hoidon yleissuunnitelma vuonna  1991,  Etelä-Karjalan pääteiden maisema- 
selvitys vuonna  1992  ja  Mikkelin tiepiirin jätehuoltoselvitys vuonna  1993.  

Teiden talvisuolauksen seuranta  on  edelleen ajankohtainen asia. Suolan 
käytöstä  ja  vähentämisestä  mm. pohjavesialueilla  onkin tehty alustava selvi-
tys, minkä lisäksi pohjavesien kloridipitoisuuksia seurataan vedenottamoilla 
sekä tien läheisyydessä sijaitsevissa pohjavesiputkissa. Kaakkois-Suomen 
tiepiirin tiestön pohjavesisuojaukset  on  suunniteltu toteutettaviksi vuoteen 

 2005  mennessä. Tätä silmällä pitäen laaditaan tiepiirissä pohjavesien  10-
vuotissuojaussuunnitelma  vuonna  1994. 

I  LrvL)  L 

69/70 	73/74 	77/78 	8182 	85/86 	89/90  

35 
t km 

30 

25 

CO 
F 20 
0) 

15 
0 

(J)1 

0 
65/66 	69/70 	73/74 	77/78 	81/82 	85/86 	89/90  

Kuva  16.  
Joutsenonkankaalla  on  seura ttu käytetyn tiesuolamäärän vaikutusta pohja  ve-
den  kloridipitoisuuteen  ja  mallinnettu  eri suolankäyttömäärien vaikutusta poh-
ja  veden  kloridipitoisuuteen.  

12 

mg 
10 

C), 

C,) 
0 

D 

2 

01J 
65/56 
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Viimeisimpiä Kaakkois-Suomen  tiepiirissä aloitettuja ympäristöselvityksiä  ovat 
Tallimäki  - Virojoki-museotielle  tehtävä maiseman-  ja metsänhoitosuunnitelma 

 sekä Lappeenrannan keskustan kaupunkikuvan  ja havaittavuuden paran-
tamissuunnitelma Vt 6:IIe.  

-z  

iTH -  

Kuva  17.  
Mikkelin Savilanden silta Saksalan asuntoalueelta nähtynä. 



16,0 

14,0 

12,0 

10,0 

8,0 

6,0 

4,0 

2,0 

0,0  

fly 	
15,7 

DOhikulkutie  toteutettu  

EJ  Ilman  ohikuIkutiet 

CO 	NOx 	HC  

22 	 Kaakkois-Suomen tiepiirin  ympäristänhoidon  periaatteet  1994-1996  

YMPÄRISTÖNHOIDON  TEHTÄVÄT SUUNNITTELUSSA  

4.6 Seurantaselvitykset  

Suunnittelussa arvioidaan myös ympäristövaikutusten seurannan tarve  ja 
 laaditaan tarvittaessa hankkeen ympäristösuunnitelmiin seurantaosa. Seuran-

ta voi koskea niin rakennustyönaikaisia kuin tien käytön aikana ilmeneviä 
vaikutuksia. Mikäli hanke aiheuttaa vaikeasti ennustettavia vaikutuksia, voi-
daan seurantaa tarvita melko pitkällä aikavälillä. Seurannan kohteissa painot-
tuvat erityisesti ne ympäristön tekijät, joiden osalta  on  suunnittelun aikana 
ilmennyt tiedonpuutetta. 

Mikkelin ohikulkutiestä tehty seurantaselvitys  on  laajin alueella tehty seuranta- 
selvitys. Monista muista kohteista  on seurantasuunnitelmia.  Esimerkiksi Lap-
peenranta - Imatra-moottoritien suunnittelun yhteydessä  on  tehty seuranta- 
suunnitelma pohja-  ja pintavesistä.  

18  Liikenteen päästöt Mikkelin keskustassa  

tjv  
300 

250 233 

CO2 

Kuva  18.  
Mikkelin ohikulkutien todetut vaikutukset liikenteen  päästöihin  Mikkelin kes-
kustassa.  

4.7  Maankäytön suunnittelu 

Kaavoituksen, liikennesuunnittelun, tiensuunnittelun  ja ympäristösuunnittelun 
yhteensovittaminen  on  tarpeen  jo  maankäytön suunnittelun alkuvaiheessa. 

Liikenne  on  yhdyskuntarakenteen perustekijöitä;  sen  muutos muuttaa 
yhdyskuntarakennetta. Liikenneyhteyksien määrästä  ja  laadusta riippuu, mil-
laiset edellytykset yhdyskunnalla  on  kehittyä. Huono yhdyskuntasuunnittelu 
lisää tarpeettomasti liikennettä. Tehostamalla maankäytön suunnittelun  ja 
tieverkkosuunnittelun  vuorovaikutusta sekä tiejärjestelyjen avulla voidaan 
vähentää liikennettä.  
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Uuden tieyhteyden tekeminen  tai  olevan yhteyden muutos muuttaa maankäy-
tOn kehityssuuntia  ja  taajamien kasvusuuntia. Muutokset näkyvät uusien  ja 

 kehittyvien toimintojen sijoittumisessa. Asutus  ja elinkeinot  pyrkivät väylän 
varteen, kauppa uusien solmupisteiden lähistöön. Taajamakeskustoissa tien 

 ja sen  melu- ym. suojavyöhykkeiden vaatima maa-alue rajoittaa muun maan-
käytön kehittämismandollisuuksia. 

Kun tiehanke liittyy muun maankäytön kehittämissuunnitteluun, ei pelkkä tien 
vaikutusten arviointi riitä.  On  arvioitava  se  maankäytön kokonaisuus,  jota  tie 

 palvelee. Kaavoituksen kautta selvitetään yhteinen,  koko  maankäytön  ja 
 tieverkon kehittämisen perusta. Taajamissa tien  ja  tien ympäristön toteuttami-

nen suunnitellaan yhdessä. Kuntien edustajat osallistuvat hankkeiden suun-
nittelua johtaviin hankeryhmiin. Kunnan kaavoittaja  on  alueen maankäytön 
asiantuntija.  

Kuva  19.  
Savonlinnassa tiensuunnittelun  ja  maankäytönsuunnittelun  yhteistyöhön  on 

 kuulunut arkkitehtikilpailu keskustan maankäytön osalta: vasemmalla ydin- 
keskustaan  ja  oikealla tien  ja radan alle  suunniteltua maankäyttöä. Valokuvat 

 on  otettu pienoismallista. 
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5  YMPÄRISTÖNHOIDON  TEHTÄVÄT 
RAKENTAMISESSA 

Rakentamisessa  on  oleellista, että työmaiden käytettävissä  on  riittävä ympäristö- 
tietämys  ja  -taito. Rakentamisenaikaiset ympäristövaikutukset otetaan huomi-
oon noudattamalla suunnitelmia. Tarvittaessa suunnitelmat tarkistetaan ajan 
vaatimuksia vastaaviksi. Eri rakentamistoimintoja varten haetaan asianmukai-
set luvat. Rakennustyön aikana ympäristöhaittoja vähennetään lakeja  ja 
lupaehdoissa  asetettuja velvoitteita noudattamalla sekä ottamalla huomioon 
ympäröivä luonto, asutus  ja  muu maankäyttö. Lupaehtojen perusteella seura-
taan tarvittaessa rakennustäistä aiheutuvaa melua  ja hiukkaspitoisuuksia.  

Rakennustyössä pyritään mandollisuuksien mukaan käyttämään kestävän 
kehityksen mukaisia menetelmiä  ja  materiaaleja. Ympäröivää luontoa sääste-
tään mandollisimman paljon. 

Kuva  20.  
Pyhtään  sillan  rakentamisessa maisemointi  on  tehty huolellisesti. 

Meluesteiden rakentamiskustannusten  osalta noudatetaan julkaisua "Yleisten 
teiden tienpidon kustannusjako valtion  ja  kuntien kesken". 
(TIEL  722500-1990)  

Varusteiden  ja  laitteiden muotoilussa  ja  sijoittamisessa kiinnitetään huomiota 
niiden visuaaliseen soveltuvuuteen kokonaisympäristöön. Ympäristön vii- 
meistelyn muutosten osalta suunnittelijan tulee olla mukana hankeryhmissä.  
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5.1  Maa-aineshankinnat  

Maa-ainesten hankinnassa alueiden kunnostus ottotoiminnan päätyttyä suun- 
nitelmien  ja lupaehtojen  mukaan  on  edellytys asianmukaiselle ympäristön- 
hoidolle. Asfaltti-  ja murskausasemien  valvonnassa noudatetaan lupaehtoja. 

Rakennustoiminnassa  materiaalien, eritoten maa-ainesten käyttö, jätehuolto, 
työmaiden järjestelyt  ja  viimeistelyn taso ovat merkittäviä ympäristön laatuun 
vaikuttavia tekijöitä. Tielinjaita saatavia aineksia, kuten kalliomu rsketta  ja 
moreenia  hyödynnetään tehokkaasti. Työn aikana hankittavat läjitysalueet 
muotoillaan  ja  istutetaan käytön jälkeen ympäröivän maiseman  ja  maankäytön 
edellyttämällä tavalla. 

Geotekniset  riskit, kuten pohjaveden  pinnan alentuminen,  epätasaiset painumat 
 ja epävakavuudet  hallitaan huolellisella suunnittelulla  ja ennakoivalla 

toteutuksella. 

-. 	. 	 _____________  
-t:. 	j'Ttfj 

..:. 

_; -• 
______ ____ 	 -.  

Kuva  21.  
Maa-ainesten oton jälkeen maaston muotoilu  on  tärkeä  osa maisemointia. 
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5.2  Viherrakentaminen 

Viherrakentamiseen  liittyvissä kysymyksissä saa tarvittaessa apua tiepiirin 
puutarhu riita  tai ympäristänhoitajalta. Viherurakan  valvonta  ja urakoitsijan 

 valinta  on  työmaan vastuulla. Onnistunut lopputulos vaatii hyvää viher -
suunniteiva  ja kunnoiiisia pohjatäitä.  

Säilytettävä kasviiiisuus suojataan rakennustöiden ajaksi  ja kasviliisuuden 
 siirrot tehdään suunnitelmien mukaan. Viheraluelden rakennusaikaisten takuu- 

töiden toteutus  ja  valvonta  on  myös tärkeää. 

Istutustyöt  kuuluvat tärkeänä osana tierakenteiden viimeistelyyn. Kuntien  ja 
 valtion välisessä istutustöiden kustannusjaossa noudatetaan niistä annettuja 

yleisperiaatteita. Kunnan omistuksessa olevat alueet voidaan sisällyttää suun-
nitelmaan, mutta kunta vastaa istutusten kustannuksista  ja  hoidosta.  

Kuva  22. 
 Olemassa 

olevan  
kas villisuuden 

 säilyttäminen 
tuo tielle 
ilmettä. 
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Yksityisille alueille tehtävät korvaavat  tai  haittoja vähentävät istutukset  ja 
 kasvillisuuden siirrot huomioidaan tietoimituksessa korvauksia määriteltäessä. 

Rakennustoiminnan aikana suojataan kasvillisuutta alueittain ekologisina 
yhteisöinä. Tiepiirin omaa osaamista viherrakennustöissä lisätään esimerkiksi 
nimeämällä alueille ympäristörakentamiseen perehtyviä vastuuhenkilöitä. 

Maisemoinnissa  ja verhoilussa  määritellään viimeistely  ja  istutukset ympäris-
tön mukaan. Luonnonmukaisten viheraluelden suosiminen sopii tieympäris

-töön. 

Taajamakuvaa  ja  maisemaa säilyttävänä tekijänä otetaan huomioon olemas-
sa olevan kasvillisuuden säästäminen  ja suojaus  tai  siirtäminen mandollisuuk-
sien mukaan.  

Kuva  23. 
 Kevyen 

liikenteen 
 al/ku/ut 

 tarvitsevat 
 maisemoivaa 

viher- 
rakentamista.  
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Kuva  24.  
Heinolan Tähden silta työmaan toimisto sijaitsee keskellä  omakotialuetta. 

 Piha-aluetta hoidetaan asuntoalueen ilmeen mukaisesti.  

Kuva  25.  
Jaalan  Verlan  silta istuu ympäristöönsä.  
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I  

Kuva  26.  
Talvikunnossa p/to  tapahtuu usein vaikeissa kelloloissa.  

5.3  Jätehuolto  

Rakennustoiminnassa  väitetään muiden kuin ympäristön kannalta riskittömien 
maa-ainesten hautaamista rakennuspaikalle  tai  muualle. Maatuvien jätteiden 
kompostointia kehitetään. Muut jätteet pyritään toimittamaan käsittelyyn hyöty- 
käytön lajittelu- ym. vaatimukset huomioon ottaen. Sellaista rakennus- ym. 
jätettä, jolla ei ole uusiokäyttöarvoa muualla,  ja  joka ei aiheuta ympäristöriskiä 
pitkälläkään aikavälillä, voidaan käyttää tien pohjustus-  tai  maisemointi

-materiaalina. 

Rakennusjätteiden  poistaminen maastosta kuuluu rakennushankkeille. 

Rakennusaikaiset tukikohtatontit  sijoitetaan  ja  hoidetaan maisema-  ja  ympäristö- 
näkökohtien mukaisesti. Tukikohdat  ja  niiden ympäristö pidetään siisteinä  ja 

 asiallisina. 
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6  YMPÄRISTÖNHOIDON  TEHTÄVÄT 
 KUNNOSSAPIDOSSA 

Tiepiiri  huolehtii tieympäristönsä tilan seurannasta alueensa tiestöllä  ja  kokoaa 
tiedot  koko  piirin alueelta. Seurannalla tarkoitetaan tietyin aikavälein kerättävää 
tietoa tien vaikutuksista  ja  ympäristössä tapahtuvista muutoksista hankkeen 
vaikutusalueella. Seurantaa käynnistettäessä tarvitaan taustatiedoiksi nykyti-
lanteen inventointi. Seurattavia tekijöitä ovat tiesuolan  ja  muiden tienpito-
ainesten kulutuksen seuranta, pohjavesien laadun tarkkailu. Lisäksi seurataan 
tarvittaessa vaarallisten aineiden kuljetuksia, tiemelua, liikenteenpakokaasu-
päästöjä sekä ilmanlaatua kriittisissä kohteissa. Pohjavesien laadun, melun  ja 
ilmalaadun  seurannassa pyritään yhteistyöhön muiden viranomaisten, kuten 
kuntien ympäristönsuojelutoimen, vesi-  ja ympäristöpiirin  sekä lääninhallituk-
sen kanssa. 

Kunnossapidon  työmenetelmiä, kalustoa  ja  kaluston ylläpitoa sekä materiaa-
leja kehitetään ympäristöä säästäviksi. 

Tiemestaripiirien  tukikohtien rakennusten suunnittelussa  ja kunnossapidossa 
 kiinnitetään huomiota maisemakuvaan  ja  ympäristönsuojeluun. Erityisesti  on 

 tarvetta kiinnittää huomiota vanhojen rakenteiden hoitoon. Rakennusten 
ylläpidossa suositaan ympäristöä säästäviä menetelmiä. Tukikohtien pihat 
hoidetaan hyvän laitoskuvan mukaisesti. 

Muun muassa silta-, melueste-, valaisin-  ja opastinlaiterakenteiden ylläpidossa 
 otetaan huomioon ympäristönsuojelunäkökohdat. Ajankohtaisia materiaali- 

kysymyksiä ovat vähäpäästöiset polttoaineet, kierrätysmateriaalien  ja  rypsi- 
öljyn käyttö.  

Kuva  27.  
Maisema Puntala - Ristiina paikallistieltä. 
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6.1  Talvihoito 

Pääteiden liukkaudentorjuntaa  hoidetaan edelleen pääosin natriumkioridilla 
(NaCI). Suolakuormitusta vähennetään uudella tekniikalla, toimintatapojen 
muutoksin  ja  pohjavesisuojausten  avulla. Suolan käyttöä vähentäviä keinoja 
etsitään liikenneturvallisuus huomioon ottaen. 

Tiesuolauksen  vaikutuksia pohjavesiin seurataan. Suolan käyttöä vähenne-
tään erityisesti pohjavesialueilla. Selvitysten perusteella etsitään optimiarvoja 
käytettäville suolamäärilte.  

6.2  Kesähoito  ja  pälynsidonta 

Sorateillä pölynsidontaan  käytetään kalsiumkloridia (CaCI). Kesäaikaisessa 
pölynsidonnassa voidaan suolankäyttöä vähentää käyttämällä harkintaa  ja 

 valitsemalla oikeat sideaineet. Päällystäminen poistaa soratien pölyn-
sidontasuolaustarpeen  ja  vähentää pohjaveden suolakuormitusta. Vähä-
liikenteisten teiden päällystämistä ei kuitenkaan voida suuressa määrin lisätä. 

Pölyntorjunnan  kannalta tärkeitä kohteita ovat asutuksen  ja  muun muassa 
marjaviljelmien läheisyys. Pohjavesialueet rajoittavat suolankäyttöä mandolli-
sesti myös pölynsidonnassa. 

Liuoteohenteisten  maalien käyttöä ajoratamerkinnöissä pyritään vähentä-
mään oleellisesti.  

6.3  Materiaali-  ja  maa-aineshankinnat 

Soranottotoim innassa  suositaan suuria, yhteen paikkaan keskittyviä alueita 
pienten hajallaan sijaitsevien ottoalueiden sijasta. Tämä edellyttää ottoalueiden 
huolellista suunnittelua, vaiheistettua ottoa  ja  ottotyön  vielä jatkuessa tapah-
tuvaa maiseman kunnostustyötä. Kallion louhinnassa puolestaan suositaan 
helpommin maisemoitavia pienehköjä alueita. Maa-ainesluvan hakemista 
varten laaditaan tarvittaessa maa-ainesalueen ympäristöselvitys alueen 

 I  uon  nona  rvoista.  

Maa-ainesten ottoalueiden käyttöä tehostetaan siten, että tarve ottaa käyttöön 
uusia alueita pienenee. Tielinjalta saatavat ainekset hyödynnetään tehok-
kaasti  ja  käytössä olleita materiaaleja kierrätetään mandollisuuksien mukaan. 
Maa-ainesten otto pyritään ohjaamaan muualle kuin luokitelluille pohjavesi- 
alueille (luokat  I  -  Il).  Muilla alueilla myös yksittäiset talousvesikaivot huomioon 
ottava soranotto sallitaan mandollisuuksien mukaan. 

Ottoalue  peitetään maisemointivaiheessa puskurointi-  ja  suodatuskykyisellä 
kerroksella.  Alueen käyttö maa-ainesten varastointialueena estää kuitenkin 
humuksen käyttämisen laajemmassa määrin. Jälkihoito  on  osa  normaalia 
toimintaa. Metsitykseen esitetään pääosin luontaista taimettumista. Suurilla alu-
eilla vaaditaan myös istuttamista, puunsiementen kylvämistä  ja  hyvin kevyttä 
nurmettamista. 
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Kuva  28.  
Maa-ainesalueen ympäristöselvitys. 

Jälkihoidon onnistumista arvioidaan esimerkiksi kasvillisuutta  ja ottoalueiden 
pinnan  käsittelyä sekä pohjaveden suojausta silmällä pitäen.  

Kuva  29.  
Tässä tehdään "uusioasfalttia 
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6.4  Murskaus-  ja  päällystystyät 

Murskaus-  ja  päällysteasemien  sekä niillä toimivien koneiden päästöjen vä-
hentämistä jatketaan. Tielaitos kannustaa vähämeluisen  ja  -päästöisen 
kilpailutetun  kaluston kokeilua  ja  käyttöä.  

6.5  Viheralueiden hoito  

Tieympäristön  viheralueiden hoitoluokituksen mukaista hoitoa varten vara-
taan tarvittavat resurssit, tietotaito sekä kalusto. Viherhoitoluokitusta tarkiste-
taan ajoittain. Tarvittaessa laaditaan tarkempi suunnitelma kohteittain siitä, 
miten haluttuun hoitoluokkaan päästään. Yleisten teiden  tie-  ja  liikennealueella 

 olevien istutusten hoidosta vastaa tiepiiri. Hoidon voi siirtää kunnille korvausta 
vastaan erikseen sovittavalla tavalla. 

Tieympäristön  ylläpidon laatutason noustessa ovat kunnossapidon menetel-
mät viheralueiden hoidon kehittämisen pääkohteina. Tienpitoalueille nime-
tään ympäristönhoitoon perehtyvät vastuuhenkilöt  ja  heidät koulutetaan tehtä-
väänsä.  

Kuva  30.  
Taajamaympäristöissä viherympäristön  hoito  on  erityisen tärkeää. 
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6.6  Jätehuolto 

Roskat kerätään niin usein kuin tien  tai  työmaa-alueen siistinä pysyminen 
edellyttää. Erityistä huomiota kiinnitetään levähdys-  ja pysäköintialueiden, 
lauttapaikkojen ja  linja-autopysäkkien ympäristöön sekä kevyen liikenteen 
väyien varsiin. Yhteistyötä kuntien  ja yksityistiekuntien  kanssa lisätään.  

Kuva  31.  
Jäteastioiden  tiheä  tyhjennys  väli lisää pienten etäällä olevien  levähdysaluei

-den  hoitokustannuksia. Syväkeräyssäiliön  voi tyhjentää harvemmin suuren 
tila  vuutensa  ja  hajuttomuutensa  takia.  
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7  YMPÄRISTÖN HOIDON  YHTEISTYÖTAHOT 

Ympäristönhoidon työkenttä  on  laaja: monitieteinen, monelle sektorille ulottuva 
 ja  monimutkainen. Työhön kuuluvat muun muassa ympäristön-  ja  luonnonsuo-

jelu, ympäristöhygienia, maisema-ja ympäristösuunnittelu, ympäristövaikutus
-selvitykset, ympäristön tilan seuranta sekä viherrakentam  men  ja viheraluelden 

 kunnossapito. Koska monet ympäristötehtävät liittyvät kiinteästi muiden viran-
omaisten työhön,  on  yhteistyön kehittäminen tärkeää. 

Tärkeimmät yhteistyätahot: 

Lääninhallitukset 
Vesistö-  ja ympäristöpiirit 

 Maakuntien liitot 
Maakuntamuseot  

Kunnat 
Maaseutuelinkeinoplirit  (sis. kalastusasiat) 
Metsälautakunnat 
Metsänhoitoyhdistykset 
Metsähallinnon hoitoalueet  

7.1  Tiensuunnittelun ympäristökysymyksiä  käsittelevät 
yhteistyöryhmät 

Ympäristövaikutusten arviointiprosessin  rinnalla toimivat läänikohtaiset 
yhteistyöryhmät, jotka käsittelevät tiensuunnittelun ympäristökysymyksiä. 
Ympäristöyhteistyöryhmissä käsitellään vuosittain käynnistyvät suunnittelu- 
hankkeet sekä  osa  vanhoista hankkeista  (tie-  ja rakennussuunnitelma  valmis-
tunut).  Osa  tarkastelun kohteeksi tulleista hankkeista  jää  ryhmien seurantaan. 
Ryhmät ottavat kantaa varsinaisten  YVA-hankkeiden määrittelyyn. 

Yhteistyöryhmien  toiminta keskittyy ympäristövaikutusten arvioinnin rajaukseen 
 ja  ohjaukseen. Hankkeen ympäristöseivitysten organisoinnin lähtökohtana  on, 

 että suunnittelevassa työryhmässä  ja  mandollisessa hankeryhmässä  on  jatku-
vasti mukana ympäristökysymysten asiantuntijoita. Ympäristökysymysten ala 

 on  laaja, eikä työryhmä  tai  yksittäinen suunnittelija voi hallita  koko  alaa. 
Tärkeintä  on,  että perustiedot hallitaan  ja  osataan käyttää niitä suunnittelun 
tarpeisiin. 

Kymen läänin yhteistyöryhmässä  on  edustajat Kymen lääninhallituksesta, 
Kymenlaakson liitosta, Etelä-Karjalan liitosta, Kymen vesi-  ja ympäristöpiiristä 

 sekä Kaakkois-Suomen tiepiiristä. Mikkelin läänin yhteistyöryhmässä  on  edus-
tajat Mikkelin lääninhallituksesta, Mikkelin läänin maakuntayhtymästä, Päijät- 
Hämeen liitosta, Mikkelin vesi-  ja ympäristöpiiristä  sekä Kaakkois-Suomen 
tiepiiristä (maakuntakonttorilta). Hankkeiden käsittelyn yhteydessä voidaan 
kokouksiin tarvittaessa kutsua myös kuntien  ja  muiden yhteistyöryhmien edus-
tajat tuomaan paikallista tuntemusta, esimerkiksi maankäytönsuunnittelustaja 
ympäristönsuojelun hallinnosta. 
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Ryhmien rakenne  ja  asema saattavat muuttua ratkaisevasti vuoden  1995 
 alusta voimaan  astuvan  aluehallintouudistuksen,  uuden  YVA-lain  ja  uudistu-

van  rakennuslain  myötä.  

Kuva  32.  
Näkymä Mikkelin ohikulkutielle Porrassalmenkadun kerrostaloista. 
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8  TIEPIIRIN YMPÄRISTÖ VASTUUN ORGANISAATIO 

Ympäristöasioiden huomioon ottaminen liittyy  koko  tiepiirin toimintaan,  ja 
 kustakin toiminnasta vastaava vastaa myös toimenpiteiden vaikutuksista 

ympäristöön. Henkilöstön tietoja, taitoja  ja  motivaatiota kehitetään yleisellä 
ympäristökoulutuksella  ja  tiedottamisella. 

Suunnittelu palvelut 

Ympäristöryhmä 

Ympäristöpäällikkö 
- Ympäristösuunnittelun organisointi  ja  

ympäristönhoidon  kehittäminen  
- Ympäristöryhmän  johtaminen  
- Tiensuunnittelun  ja  kunnossapidon  ym-

päristökysymysten asiantuntijana toimi-
minen  

- Ympäristöselvitysten  suunnittelu  ja  to-
teuttaminen  

- Ympäristökonsulttien  valvonta  
-  Yhteistyö  yhteistyöryhmien  kanssa  

Vihersuunnittelija 
- Tieympäristön  maisema-  ja  vihersuun-

nittelu 
- Viherrakentamisen  ja sen  hoidon seu-

ranta  

Tiemuseoyhdyshenkilö 
- Tiemuseokohteista  huolehtiminen  
- Museoesineistönjatieperinteen  keruu  

(Ympäristösuunnittelija) 

Pääsuunnittelijat 

-  Hankkeiden  ympäristöselvitykset  ja  ym- 
päristövaikutusten  arvioinnit  (YVA)  

- Ympäristösuunnittelu: maisemoinninja 
ympäristönsuojelutoimien  suunnittelu  
(esim.  melu-  ja  pohjavesisuojaukset) 

- Ympäristökonsulttien  valvonta  
-  Yhteydet  yhteistyöryhmiin  

Projektit 

-  Hankkeiden  ympäristöselvitykset  ja  
ympäristövaikutusten  arvioinnit  (YVA)  

- Ympäristösuunnittelu: maisemoinnin  ja  
ympäristönsuojelutoimien  suunnittelu  
(esim.  melu-  ja  pohjavesisuojaukset); 
ympäristörakentaminen 

- Ympäristökonsulttien  valvonta  
-  Yhteydet  yhteistyöryhmiin 

Tienpitoalueet 

-  Ympäristön tilan seuranta alueella  
— - Tieympäristönhoitoalueella 

- Ympäristönhoito  maa-ainesten otto- 
alueilla,  murskausasiat 

-  Tukikohtien ympäristön hoito 

Tekniset palvelut 

Kone-  ja  hankintaryhmä 
-  Materiaalihankinnat  

T 	Tuotantoryhmä 
- Ympäristölupien  hakeminen  

E 	- Päällysteasiat, materiaalipankki 

Maanhankintaryhmä  
0 	-  Maa-ainesalueiden  hankinta  
H  — - Maanlunastus-jakorvausasiat  

T 	Georyhmå  
A 	- Pohjavesiasiat:  mittaukset, seuranta  ja  
j 	suojaukset 

-  Geologiset  asiantuntijatehtävät:  maa- 
A 	perä-  ja  kalliotutkimukset,  hydro - 

geologia  
- Geotekniikka:  geologiset laskelmat  ja  

pohjatutkimukset  

N 
N 

N 
N 

N 
N 	 I 
NJ 

T 	Konsultit 
Urakoitsijat  

Kuva  33.  
Kaakkois-Suomen tiepiirin  ympäristönhoidon  ta  voiteorganisaa  tio  s(/oitettuna 

 tiepiirin organisaatioon vuonna  1994.  
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Tavoiteorganisaatiossa ympäristönhoidon  kehittämisestä vastaa suunnittelu-
yksikköön sijoittuva päätoiminen ympäristöpäällikkö. Ympäristöpäällikön apu-
na toimii vihersuunnittelija  ja  mandollisesti myöhemmin palkattava ympäristö- 
suunnittelija. 

Suunnitteluhankkeiden pääsuunnittelijat  ja  suunnitteluprojektien  projektipääl-
liköt vastaavat itsenäisesti hankkeiden ympäristösuunnittelun  ja  -  selvitysten 
toteutumisesta. Ympäristöpäällikkö avustaa hankkeita ympäristösuunnittelun 
käynnistämisessä  ja  valvonnassa. 

Rakennushankkeiden  ja  -projektien päälliköt vastaavat hankkeidensa 
ympäristötavoitteiden toteutumisesta. Jokaisella työmaalla tulisi olla käytettä-
vissään ympäristö-  ja  viherrakentamisen  tehtäviin  ja  valvontaan perehtynyt 
henkilö. 

Tienpitoalueet  järjestävät kunnossapidon ympäristötehtävien hoidon. 
Tiemestaripiirien työnjohdosta  ja  työntekijöistä perehdytetään henkilöt erityi-
sesti tieympäristön hoitoon. Alueelle sijoitetaan viheralan ammattikoulutuksen 
saanut henkilö asiantuntijaksi tiemestaripiirien  ja  työmaiden  käyttöön. 

Teknisissä palveluissa  on  myös ympäristöasiantuntemusta toimialaansa kuu-
luvista tehtävistä muun muassa maa-ainesasioita, pohjavesien suojelusta, 
kemikaalivarastoista, ongelmajätehuollosta  ja  ympäristölupahakemusten 
laadinnasta. 

Ympäristönhoidon erityistehtäviä  hoidetaan eri yksiköissä organisaatiokaavion 
mukaisesti. Toiminnasta  tai  hankkeesta vastaava vastaa toimenpiteiden ympä-
ristövaikutuksista. Ympäristöryhmä  on  erikoisosaamisen  palveleva tukiyksikkö, 
jolloin  se  vastaa omasta asiantuntemuksestaan  ja  antaa asiantuntija-apua 
tiepiirin muille yksiköille. Ympäristöryhmään kuuluvat ympäristöpäällikkö, 
vihersuunnittelija  ja  tiemuseoyhdyshenkilö. 
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Heinolan Tähti. Rakennusinsinöörien liitto valitsi Heinolan Tähti  -sillan  vuoden  1994  rakennus-
insinöörityöksi. Siltaa kiite tt/in paitsi rakennusteknisesti Suomen vaativimmaksi myös ym  pä-
ristöön sopeutuvaksi. 
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