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JOHDANTO

1 JOHDANTO

1.1 Ympäristäohjelman lähtökohdat,
tavoite ja rakenne
Kaakkois-Suomen tiepiirin ympäristöohjelma
osa Tielaitoksen ympäristöpolitiikan 197-20on
toteuttamiseen tähtääviä toimia. Ohjelman tavoitteena on antaa suuntaviivat aiemmin määriteltyjen,
Tielaitosta koskevien ympäristön toiminta-ko
linjojen, tavoitteiden ja kestävän kehityksen päämäärien toteuttamiseksi pliritasolla. Samalla konkretisoidaan piirin omassa ympäristöpolitiikassa
märitelyj
ympäristön toi mintalinjoja.
Ohjelman lähtökohtana ovat Tielaitoksen ympäristöohjelman osajulkaisut, Kaakkois-Suomen tiepiirin ympäristönhoidon periaatteet 1994-1996 -julkaisu, sekä tietuotannon osalta myös Tietuotannon
ympäristöohjelman luonnos. Ohjelman suuntaviivojen noudattamisessa huomioidaan käytettävissä olevat resurssit ja tienpidon yleiset suuntaviivat.
Tähän ohjelmaan on sisällytetty sekä tiehallinnon,
tietuotannon toimenpiteet. Tiehallinto vastaaetä
kuitenkin toimien koordinoinnista ja varmistaa yhteistyön tuotannon ja muiden yhteistyötahojen
kans.
Ohjelmassa on määritelty omat toimenpidekokonaisuudet kaikille niille tiepiirin toiminnoille, joilla on huomattavia vaikutuksia ympäristöön. Näitä
ovat tie- ja liikenneolojen suunnittelu, liikenteen
hallinta ja palvelut, hankesuunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Lisäksi on määritelty joitakin
toimenpiteitä, jotka ovat koko tiepiirin henkilöstön
yhteisesti toteutettavissa, toimialasta riippu matta.
jaon on toivottu selkeyttävänToimntkhase
vastuunjakoa ja helpottavan ohjelman lukemista.
Ohjelmassa on asetettu tavoitteita ja toimenpiteitä vuosille 1997-2000. Valtaosa toimenpiteistä on
käynnistettäviksi vuoden 1997 aikanatarkoieu
on jo käynnistynyt. Toimenpiteiden valmis- jaos
tumisen tavoitevuosi on 2000.

Yksittäisten toimenpiteiden käynnistämisen ja valmistumisen aikataulu on esitetty seuraavasti:
ei vuosilukua Toimenpide käynnistyy heti tai
on jo käynnistynyt.
esim. (1998-)
Toimenpide käynnistyy vuonna
1998.
Toimenpide valmistuu vuonna
esim. (1998)
1998.

Toimenpiteiden käynnistymistä ja tavoitteiden toteutumista seurataan ja tarkistetaan tarvittaessa
muuttuvia olosuhteita ja arvoja vastaaviksi.

Tielaitoksen ympäristäpolitlikka

Tiepilrin
ympäristöpofitlikka

Tielaitoksen
ympäristöohjelma

Tieplirin
ympäristöohjelma

Kuva 1.

Kaakkois-Suomen tiepiirin ympäristöohjelman kytkeytyminen Tielaitoksen ympäristöpo/itiikkaan.

1.2 Kaakkois-Suomen tiepiiri ja ympäristö
Tiestä ja liikenne

Kaakkois-Suomen tiepiiri vastaa yleisten teiden
Kymen ja Mikkelin lääneissä. Piirin tienpdosa
alueella on 56 kuntaa, joiden yhteenlaskettu väkiluku vuonna 1996 oli 540 093 asukasta. Piiri käsittää tällä hetkellä Kymen ja Mikkelin läänit eli Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakunnat sekä osan Päijät-Hämeen maakunnasta.
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Piirin alueella oli vuonna 1996 yleisiä teitä 9738
km, joista päällystettyjä 5650 km. Valta- ja kantateiden osuus yleisestä tiestöstä oli n. 15%. Siltoja
oli 1418 ja losseja 12. Liikennesuorite tiepiirin teillä oli vuonna 1996 noin 3 miljardia ajoneuvokilometriä, eli n. 11 % koko maan liikenteestä.
Tiepiirin kautta kulkee valtakunnallisesti hyvin
merkittäviä valtateitä, joilla on sekä kansainvälistä, valtakunnallista, että maakunnallista merkitystä. Erityisvaatimuksia tienpidolle asettaa lisäänty vä Venäjän liikenne.
Liikenne on Kaakkois-Suomen valtateillä vilkkaampaa kuin maassa keskimäärin. Kesäisin liikenne
kasvaa erityisen voimakkaasti Mikkelin läänissä ja
on Kymen läänissärasknlietou
suurehko.
Ympäristön tila

Kaakkois-Suomen tiepiirin ympäristön olennainen
ovat vesistöt. Piirin alueen pinta-alasta 21%osa
on vettä, joten vesistöt ovat vaikuttaneet voimakkaasti tiestön muodostumiseen ja niiden ympäristöön.
Tiepiirin alueelta on tehty yleisten teiden ympäristön tilaselvitykset melun, pohjavesien, ilmanlaa
--dun,masetjikupnsetä
väylien, sekä luonnon, maiseman ja kulttuurihistorian osalta.
Tehtyjen selvitysten perusteella on mm. nähty tärkeäksi vähentää suolan käyttöä liukkaudentorjunnassa. Käytetyn suolan määrä on lähes puolittunut viimeisen viiden vuoden aikana.
Typen oksidipitoisuuden ja häkäpitoisuuden ohjearvot eivät ylity piirin tieverkolla.
Liikenteen aiheuttamia meluhaittoja on selvitetty
vuosina 1992-1994. Selvitysten perusteella laadittiin meluntorjunnan 10 vuoden tarveohjelma. Kaakkois-Suomen tiepiirin yleisten teiden melualueilla
(yli 55 dB) asuu laskelmien mukaan 25 300 ihmistä.
Luonnon, maiseman ja kulttuurihistorian osalta on
tie-selvityarokhdnsjituea
verkkoon ja laadittu teiden maisemaluokitus. Nykyisillä teillä ei ole todettu sellaisia tekijöitä, jotka
vaarantaisivat kohteiden säilymisen.

1.3 Tielaitoksen ympäristöpolitiikka Ill
Tielaitoksen toimintaan ja toiminnan kehittämiseen
vaikuttavat keskeisesti kestävän kehityksen periaatteet. Tienpitäjänä Tielaitos vastaa tienpidon ja
osaltniek ympärstövaiuk.
Jokainen tielaitoslainen vastaa siitä, että ympäristötavoitteet ja -velvoitteet tulevat huomioon otetuiksi hänen omassa toiminnassaan. Laitos kouluttaa, opastaa ja kannustaa henkilöstöään toimimaan ympäristön, terveyden, turvallisuuden ja talouden kannalta vastuullisella tavalla.
Tielaitos kehittää liikennejärjestelmän suunnittelua,
laajassa yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Tavoitteena on liikennejärjestelmän ja ympäristön
välinen vuorovaikutus, joka tukee kestävän alueja yhdyskuntarakenteen muodostumista.
Parannettavat ja uudet tiet sovitetaan ympäristöön,
tavoitteena turvallinen, toimiva ja kaunis kokonaisuus.
Tielaitos kehittää ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. Rakentamisessa ja kunnossapidossa
ja kehitetään ympäristön kannalta ta- soveltan
loudellisesti käytettävissä olevaa tekniikkaa.
Tielaitos seuraa ja arvioi toimintansa laatua ja sen
vaikutsympärön,ektoiman
tuloksista yleisölle ja viranomaisille. Laitos kehittää arvioiden perusteella toimintaansa jatkuvasti.
Taulukko 1. Kestävä kehitys tienpidossa.
Ekologisesti kestävä kehitys on sopusoinnussa luonnon toi-

mintojen ja monimuotoisuuden sekä luonnonvarojen riittävyyden kanssa.
Taloudellisesti kestävä kehitysedellyttää, että käytetään

vähemmän voimavaroja tuotantoon, parannetaan hyödykkeiden laatua ja kestoa.
Sosiaalisesti kestävä kehitys lisää ja vahvistaa ihmisten
omaa elämänhallintaa.
Arvoiltaan kestävä kehitys on sopusoinnussa siihen osallistuvien ihmisten kulttuurin ja arvojen kanssa.
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Kaakkois-Suomen tiepiiri
Tieverkko ja kaupungit

Kuva 2.

Kaakkois-Suomen tiepiiri: Tieverkkoja kaupungit (1.1.1997).
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1.4 Kaakkois-suomen tiepiirin ympäristänhoidon periaatteet /2/
Ympäristönhoito on luonnollinen osa tiepiirin toimintaa ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Kustakin toiminnasta vastaava henkilö vastaa myös toimenpiteen vaikutuksista ympäristöön. Koko tiepiirin henkilökunta ottaa omissa tehtävissään huomioon ympäristönhoidolle asetetut tavoitteet. Piirissä kehitetään ympäristöasioiden hallintaa ja pyritään omaksumaan ympäristöjohtamisen periaatteet.
Tiepiirin toimintaa ohjaavat liikenneministeriön ja
Tielaitoksen keskushallinnon asettamat tavoitteet.
Toiminnan laatua ja tuloksellisuutta arvioitaessa
hyväksytään hyvien ympäristöolojen toteutuminen
samanarvoiseksi kriteeriksi tehokkuuden, taloudellisuuden ja teknisten seikkojen rinnalle. Ympäristöasiat tulevat osaksi laatujärjestelmää.
Tiensuunnittelun käytäntöön kuuluu hankkeiden
aiheuttamien ympäristövaikutusten selvittäminen
sekä YVA -lain piiriin kuuluvissa, että muissa hankkeissa. Hankkeiden vaikutukset selvitetään mahdollisimman aikaisessa suunnittelun vaiheessa.
Myös tienpidon ohjelmien ympäristövaikutukset
arvioidaan.
Tiensuunnittelun ja muun maankäytön välistä vuorovaikutusta lisätään myös liikkumistarpeen ja liikenteen haittojen vähentämiseksi. Suunnittelu tapahtuu yhteistyössä viranomaisten ja muiden
yhteistyötahojen kanssa.
Ympäristösuunnitelmien laatiminen tiensuunnittelun yhteydessä vakiinnutetaan. Erityishuomio
kiinnitetään taajamamaiseen ympäristöön. Tie ja
sen ympäristö suunnitellaan kokonaisuutena ja
osantjmkuv.

Yleisten teiden ympäristön tila -selvitysten tuloksia hyödynnetään ympäristön ongelmakohtien ja
toimenpdärlys.Sevitkäadtaan yhteenveto koko tiepiirin alueelta. Osallistutaan ympäristöselvitysten yhtenäistämiseen.
Rakennustöiden aikana syntyviä ympäristöhaittoja vähennetään noudattamalla laissa ja lupaehdoissa asetettuja velvoitteita ja järjestämällä tarvittaessa vaikutusten seuranta. Rakennustyössä
pyritään käyttämään kestävän kehityksen mukaisia menetelmiä ja materiaaleja. Työskentelytavoista valitaan sellaiset, jotka säästävät ympäristöä. Maisemoinnin ja verhoilun taso määritellään
ympäristön vaatimusten mukaisesti. Suositaan
luonnonmukaisia viheralueita.
Kunnossapidon työmenetelmiä, kalustoa ja kaluston ylläpitoa sekä materiaaleja kehitetään ympäristöä säästäviksi. Suolakuormitusta ja muuta ympäristökuormitusta vähennetään liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus huomioon ottaen. Kehitetään toimintatapoja, menetelmiä ja materiaaleja.
Tiesuolauksen vaikutuksia pohjavesiin seurataan
tärkeitä pohjavesialueita suojataan. Etsitään ja
optimiarvot käytettäville suolamäärille. Rakentamisen ja tieliikenteen meluhaitat torjutaan.
Tieympäristön laatua parannetaan hoitoa kehittämällä ja viherhoitoluokitusta soveltamalla.
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2 SUUNTAVIIVAT JA TOIMENPITEET 1997-2000
2.1 Tie- ja liikenneolojen suunnittelu

Tuetaan kaava- ja poikkeuslupalausunnoissa ja
neuvotlisajhdmketysunar-

Osaaminen
Järjestetään henkilöstön kattava ympäristökoulutus. Ympäristöasiat sisällytetään kiinteäksi
osaksi muuta koulutusta, työntekijöiden perehdyttämistä ja työnopastusta. Varmistetaan, että
henkilöstö tunnistaa ja osaa arvioida oman toimintansa ympäristövaikutukset.
Suunnittelusta ja rakentamisesta vastaaville tuotetaan peruskoulutuspaketti toiminnan ympäristövaikutuksista. Koulutusta suunnittelee ja koordinoi
piirin ympäristöpäällikkö, yhteistyössä keskushallinnon kanssa.
Hyödynnetään eri alueiden keskinäistä yhteistyötä esim. piirien yhteisten koulutustilaisuuksien
muodossa. Tehdään yhteistyötä eri oppilaitosten
ja
alueellisten ympäristökeskusten kanssa.
Varmistetaan, että kaikki toimeksiantojen toteuttajat ovat tietoisia piirin ympäristöohjelman tavoitteista ja noudattavat niitä.
Käytetään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntemusta. Tehdään yhteistyötä keskushallinnon kanssa riittävien asiantu ntijaresu rssien turvaamiseksi.
Tutkitaan uusrekrytoinnin mandollisuuksia.
Seurataan ympäristöjohtamisen kansainvälistä
kehitystä ja pyritään omaksumaan yleisesti hyväksyttyjä periaatteita osaksi omaa toimintaa.
Ympäristöä koskevat aiheet otetaan aloite- tai
kilpailutoiminnan erityiseksi kohteeksi.

Osallistutaan kaupunki- ja taajamaseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadintaan ja akti
-voidanekäystmi.Kheänoa
yhteistyövalmiuksia ja asiantuntemusta liikennejärjestelmäsuu nnittelun toteuttamisen tueksi.
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on tehty tai käynnissä Kouvolan ja Kotkan kaupunkiseuduilla vuoteen 2000 mennessä.
Kehitetään menettelyjä, joilla tienpidon suunnitelmat sovitetaan alueellisiin ja paikallisiin ympäristöohjelmiin ja -toimintalinjoihin. Kehitetään yhteisten lähtötietojen ja ennusteiden käyttöä sekä
tieliikenteen ympäristövaikutusten arviointia osana seutusuunnittelua.
Osallistutaan ympäristöohjelmien laadinnan yhteydessä käytäviin arvo- ja tavoitekeskustelui hin,
ja arvi-mikälneosvatpduniela
oidaan omien tienpidon ohjelmien vaikutukset asetettujen tavoitteiden toteutumiseen.
Seurataan ohjelmien tavoitteiden toteutumista
oman toiminnan osalta. Ohjelmia käsitellään läänikohtaisissa tiensuunnittelun ympäristöyhteistyöryhmissä.
Julkaistaan vuosittainen toimintakatsaus, jolla
informoidaan muita viranomaisia sekä yleisöä merkittävistä käynnistyvistä suunnitelmista ja rakennushankkeista. Katsaukseen sisällytetään suunnitelmien ja hankkeiden yleispiirteiset ympäristövaikutusarviot ja toimenpiteet ympäristöhaittojen
torjumiseksi. Katsaus julkaistaan myös sähköisissä viestimissä. (1998-)

Vuorovaikutus
Vaikutetaan yhdyskuntarakenteen kehittämiseen
eheämpään suuntaan yhteistyössä maakuntaliittojen, kuntien, teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kanssa. Pyritään tuottamaan tarvittavat
liikennepalvelut mandollisimman tehokkaasti ja
kanstloudeijärkvs tmän
energiaa ja luontoa. Tienpidon suunnittelussa pyritään hyödyntämään nykyistä tieverkkoa.

kenteen eheytymistä. Lausunnoissa kiinnitetään
huomiota siihen, että kaavoissa on hyvä liikenneväylien jäsentely, tarkoituksenmukainen kevyen ja
moottoriliikenteen erottelu ja hyvä toimintojen
sijoittelu sekä siihen, että estetään uusien ympäristöhaittojen synty.
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Kuva 3.

Savonlinnan ohikulkutien aatekilpailun satoa. Ki/pailuehdotus "Kirjava Satama".

Kuva 4.

Ympäristöohjelman toteutumisen yhteistyötahot.
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Tiestön sovittaminen ympäristöön

Tilaselvitysten pohjalta toteutetaan meluesteitä ja
muitaelnorj ,phavednsuoj-

Laaditaan ja toteutetaan ympäristön tilaselvitysten
yhteistyön pohjalta tieympäristön luonnon- jaja
maisenhot-jl.Oemaditnyhdessä ympäristöviranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
• Tienvarsien luonnon ja maiseman suojelusuunnitelmat (lakisääteiset ja suojeluohjelmien kohteet, 1997-99)
• Arvokohteiden hoitosuunnitelmat (1998-)
• Tieympäristön kunnostusohjelma (1999-)
Toteutetaan arvokkaiden eli nympäristöjen yhtenäisyyttä ja lajien elinmandollisuuksia tukevia ratkaisuja. VäItetään uusien teiden sijoittamista herkille luonnon alueille ja maisemallisesti arvokkaille
alueille.
Määritellään kaupunkien kanssa kaupunkiväylien
tilaselvityksen edellyttämät toimenpiteet kaupunkikohtaisesti tilaselvitysten, turvallisuustarkastelujen
pohjalta.
jarvotmluen
Taajamien tieverkkoa kehitetään lähtökohtana rakenteen eheyttäminen ja olemassa olevan verkon
elinkaaren jatkaminen tieverkon toiminnallisen
luokituksen vaatimusten mukaisesti.

toimia nykyisellä tiestöllä, taajamien laajoja parantamiskohteita sekä tiekohtaisia luonnon- ja maisemanhoitoprojekteja.
Varmistetaan nykyisillä teillä samaan kohteeseen
kohdistuvien meluntorjunta- ym. toimien yhteensopivuus. Selvitetään suojaustoimiin liittyvät mahdolliset ristiriidat yhdessä viranomaisten, asukkaiden ja tienkäyttäjien kanssa. Erityistä huomiota
kiinnitetään melusuojauksen ja maisematekijöiden
yhteensovittamiseen.
Ympäristöasioiden hallinta

Ylläpidetään ympäristöä koskevien lupien rekistena.
Lisätään televiestinnän mandollisuuksien hyödyntämistä ja siirrytään harkitusti kierrätystuotteiden
käyttöön. Vähen netään kertakäyttötarvikkeiden
käyttöä. Lajitellaan kertyvä jäte ja toimitetaan se

asinmuketäly.

Seurataan ympäristöohjelman toteutumista.
Seurataan maa- ja kiviaineksen ja tiesuolan käyttöä sekä läjitettävän maa-aineksen ja kaatopaikalle joutuvan jätteen määrää.

Osallistutaan elinkeinokeskusten, metsänhoitoyhdistysten ja muiden yhteistyötahojen vetämiin
yhteistyöprojekteihin tienvarsien maisemanhoidon
edistämiseksi.

Kootaan ympäristöraportin tietopohjaa tulosseurannan yhteydessä. Luovutetaan tiedot ympänistökeskuksille mandollisesti laadittavia alueellisia ympäristöraportteja varten. (1997)

Silta- ja tiearkkitehtuurin asiantuntijat ja ympäristöasiantuntijat osallistuvat hankkeiden tavoiteasetteluun ja suunnitteluun jo suunnitteluproses
alussa.
-sin

Sovelletaan tienpidon ja tieverkon suunnittelussa
ohjelmatason vaikutusarviointia.

Tarkistetaan pohjavesial ueiden riskikartoituksen
tulokset ja tarvittaessa aluekohtaiset toimenpidesuositukset. Päivitetään melun ja pohjaveden tilaselvitykset säännöllisin väliajoin ja määritellään
yhdessä ympäristöviranomaisten kanssa toimenpideohjelmii n sisältyvät hankkeet.

Selvitetään yhdessä seutu- ja yleiskaavoituksesta
javastienromkasvituen
tiensuunnittelun kytkentöjen ja vaikutusarvioinnin
vastuukysymykset. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tehdään yhteistyötä kaavoittajan kanssa.
(19)

Hankitaan tiedot päätieverkolla ja pohjavesialueilla
kuljetettavien vaarallisten aineiden reiteistä ja
informoidaan suunnittelijoita ja kunnossapitäjiä

Hoidetaan hankkeiden velvoiteseurannat ja toimitetaan tiedot keskitettyyn rekisteriin. (1998-)
nistä.Tehdyökuntieaslj-

tusten ohjaamiseksi turvallisilte reiteille.

14
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Pohjavesien suojaustarpeet ja
toteutuneet pohjavesisuojaukset

Kuva 5.

Pohja vesien suojaustarpeet ja toteutuneet pohja vesisuojaukset (1.1.1997).

Kaakkois-Suomen tiepiirin ympäristäohjelma Suuntaviivat vuosille 1997-2000
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Melu nsuojaustarpeet ja
toteutuneet melunsuojaukset

Kuva 6.

Melunsuojau.starpeetja toteutuneet melunsuojaukset (1. 1. 1997).

15
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Kuva 7.

59/70

73/71.

77/78

81/82

Joutsenonkankaalla on seurattu tiesuolan vaikutuksia pohja veteen.

Osallistutaan keskushallinnon tutkimus- ja kehittämisohjelmiin. Hankitaan, jaetaan ja hyödynnetään keskushallin non ja muiden tahojen tuottamaa
tutkimustietoa.

Jatkuva kehittäminen
Selvitetään ympäristöön vaikuttavien toimien osalta suunnitteluvalmius ja resurssitarpeet.
Kehitetään paikkatietojärjestelmien hyväksikäyttöä
varmistetaan, että tiedot ovat ajanmukaisia jaja
luoteavi.Snjärstelm öiä
päivittämisestä järjestelmien ylläpitäjien kanssa.
Systematisoidaan paikkatiedon yhteiskäyttöä muiden viranomaisten kanssa.
Hyödynnetään sähköisiä viestimiä, kuten sähköpostia ja I nternettiä vuoropuhelussa sidosryhmien
kanssa.

Vuosittainen ympäristöraportti lähetetään tiedoksi
yhteistyötahoille. Palautetta hyödynnetään oman
toiminnan ympäristölaadun arvioinnissa, ja sen
perustlahdyiäöksteoanplautteen antajalle.
Kehitetään hankkeiden ja suunnitelmien lopputarkastuksia ympäristönäkökohtien osalta.

18
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Kuva 8.

Vllhtyisät levähdysalueet yhdistettyinä tasokkaislln tien varsipalveluihin antavat tienkäyttäjälle hyvän kuvan tiepiiristä ja sen toiminnasta.

Kuva 9.

Rantasalmen taajamassa yhdistyvät lllkenneturvallisuus- ja ympäristönäkö kohdat.
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Vuorovaikutus
Edellytetään suunnittelua ohjaavien ryhmien toiminnalta laaja-alaista asiantuntijoiden käyttöä sekä vuorovaikutteisuutta kansalaisten ja muiden
yhteistyötahojen kanssa.
Teiden sovittaminen ympäristöön
Maisema

Edellytetään uusien hankkeiden suunnittelussa
teiden sovittamista maisemaan mandollisimman
hyvin. Varmistetaan, että maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot otetaan huomioon suunnittelussa.

Uusien teiden rakentamista väItetään valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla. Mikäli tietä
kuitenkin suunnitellaan arvokkailla maisema-alueilla, toimitaan yhteistyössä ympäristöviranomais
kanssa. Erityishuomiota kiinnitetään taajama--ten
hankkeiden ja vesistöylitysten maisemanäkö
-kohtin.
Määritellään tilausten yhteydessä ympäristö- ja
maisemasuunnittelun, luonnonsuojelun ja tieympäristön kokemisen asiantuntemuksen tarve suunnittelussa ja suunnitelmien sisältö. Mikäli hankkeella ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia, se todetaan suunnitelma-asiakirjoissa.
Järjestetään suunnittelukilpailuja ympäristön kannalta tärkeissä kohteissa.
Mittaustöiden tilauksissa sovitaan ympäristöön
syntyvien jälkien siistimisestä.

Kuva 10.

Ver/an si/ta Jaa/assa on osa perinteikästä miljöötä.
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Taajamat

Materiaalien ja energian käyttö

Määritellään tilausten yhteydessä kulttuuri- ja
rakennushistorian, sekä taajama- ja kaupunkisuunnittelun asiantuntemuksen käyttämisen tarve suunnittelussa. Varmistetaan suunnitteuyhteistyö kuntien, maanomistajien, elinkeinoelämän ja asukkaiden kanssa.

Suositaan tilauksissa kierrätettäviä materiaaleja,
sekä luonnonvaroja ja energiaa säästäviä
suunnitteluratkaisuja.

Luonnon monimuotoisuus

Määritellään tilauksissa keinot luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi suunnittelussa.
Meluntorjunta ja ilmansuojelu

Ympäristövaikutusten arviointi
Edellytetään kaikessa suunnittelussa ympäristövaikutusten arvioinnin Tielaitoksen ohjeiden mukaista soveltamista, sekä ympäristöasioiden
huomioimista. Osallistutaan hankkeiden
ympäristöselvitysten yhtenäistämiseen yhdessä
muiden tiepiirien kanssa.

Varmistetaan, että suunnittelussa otetaan huomioon meluntorjunnan ohjeet.

Selvitetään kaikkien hankkeiden ympäristövaikutukset mandollisimman aikaisessa vaiheessa suunnittelua. Kehitetään ympäristövaikutusten
arviointimenetelmiä ja arviointiyhteistyötä.

Määritellään tilauksissa keinot päästöjen ja ilman
epäpuhtauksien minimoimiseksi.

Ympäristäasioiden hallinta

Pohja vesi

Väitetään mandollisuuksien mukaan uusien teiden
linjauksia tärkeiilä pohjavesialueilla. Tehdään tarvittavat suojaukset.

Määritellään tilauksissa hankkeiden ja toimenpiteiden ympäristöä koskevien tietojen ja seurantatietojen dokumentoinnin ja toimittamisen tapa.
(198-)
Edellytetään tilauksissa ympäristöasioiden hallinnan varmistamista. Hallinta voidaan osoittaa standardien mukaisen hallintajärjestelmän tai esimerkiksi laatusuunnitelman muodossa, joka sisältää
ympäristö- ja työsuojeluasiat. (1999-)

Taulukko 2. Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista.
Ohjearvo

Aine

Tilastollinen määrittely

(2000, 1 atm)
20 mg/rn 3

Hiilimonoksidi (CO)

8 mg/rn3

Typpidioksidi (NO)

Rikkidioksidi (SO)

Hiukkaset, kokonaisleijuma (TSP)

Hengitettävät hiukkaset (PM

)

lo

Haisevien rikkiyhdisteiden kokonaismäärä (TRS)

tuntiarvo
tuntiarvojen liukuva 8 tunnin keskiarvo

150 ig/m3

kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste

70 ig/m3

kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

250 ig/m3

kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste

80 .ig/m3

kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

120 .tg/m3

vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste

50 .ig/m3

vuosikeskiarvo

70 g/m3

kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

10 p.g/m3

kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo, TRS
ilmoitetaan rikkinä
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x

Muifloismuisto
LuonnOn500jetuolue
tai -kohde

is

Voellus kai ojen
iwikureitti

Arvokas pienmøisama

Kuva 11.

'l l hIl hI I l h'

Esimerkki tiehankkeen ympäristöselvityksestä.

2.3.2 Konsultointi

Osaaminen
Varmistetaan, että suunnittelijoilla on käytössään
kaikki tarvittavat ym päristötietolähteet sekä osaaminen niiden hyödyntämiseksi. Järjestetään säännöllisin väliajoin suunnittelijoiden koulutusta ympäristöasioissa.
Koulutetaan suunnittelijoita ympäristövaikutusten
arvioinnin soveltamisessa, viestinnässä ja vuorovaikutustaidoissa.
Lisätään suunnittelijoiden koulutusta maisemanhoidosta, maisemansuojelusta, viherrakentamises
-taj
luonnon monimuotoisuudesta.
Lisätään mittaus- ja kartoitushenkilöstön osaamista toiminnan ympäristöhaittojen torjunnassa.

Käytetään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntemusta ja lisätään verkostoitumista tavoitteena
osaamisen tehokas hyödyntäminen.

Vuorovaikutus
Kehitetään ympäristöasioista tiedottamista suunnittelun ja hankkeiden yhteydessä ja palautteen
hyödyntämistä.
Hankkeiden suunnittelussa huomioidaan kaavoituksen tarpeet ja eteneminen. Tehdään tiivistä yhteistyötä kaavoituksesta vastaavien viranomaisten
kanssa.
Paran netaan tienkäyttäjien ja tienvarren asukkaiden mandollisuuksia osallistua tieympäristön muo
-toilun.

Kaakkois-Suomen tiepiirin ympäristöohjelma - Suuntaviivat vuosille 1997-2000

22

SUUNTAVIIVAT JA TOIMENPITEET 1997-2000

Rantasal ni
U ntuvesiensuojel uohjel ma

Iocik

24 6 8 10km

tjntuvesiensuqjeluohjelma
Kuva 12.

W1*E

Suunnittelussa voidaan hyödyntää paikkatietojärjestelmiä. Ku van kartta on tulostettu Suomen ympäristökeskuksen tiedostosta Arc View -ohjelmalla.
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Tiestön sovittaminen ympäristöön

Taajamat

Maisemanhoito

Kiinnitetään huomiota kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämiseen
ja
suojeluun suunnittelussa.

Otetaan huomioon maiseman edellytykset kaikissa tiensuunnittelun vaiheissa. Sovitetaan ratkaisut
kuhunkin maisematyyppiin.
Mikäli tietä tai tien parantamista suunnitellaan
arvokkailla maisema-alueilla, tapahtuu suunnittelu yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa.
Vesistöylitysten, kuten lossipaikkojen ja siltojen
suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota
maisemanäkökohtiin. Tie- ja siltaratkaisut sovitetaan yksityiskohtaisesti maisemakuvaan.
Hankitaan tiedot arvokkaista maisemakohteista,
muinaismuistolain perusteella ja rakennushistoriallisin perustein suojelluista kohteista. Arvokkaita kulttuurimaisema-alueita kohdellaan hellävaraisesti, niiden perinteistä ilmettä mandollisimman
vähän muuttaen. Pyritään säilyttämään miljööseen
kuuluvat puut, aidat, portit ym. yksityiskohdat mahdollisimman tarkasti.

Kuva 13.

Lisätään kaupunkisuunnittelun ja taajamakeskustojen suunnittelun asiantuntemusta hankkeissa.
Tehdään yhteistyötä kuntien, maanomistajien, elinkeinoelämän ja asukkaiden kanssa suunnittelun
alkuvaiheesta lähtien.
Vähennetään ydinkeskustan läpi kulkevien tai sitä
sivuavien ajoreittien estevaikutusta suunnittelun
keinoin.
Pyritään liikenneympäristön selkeyteen ja yhtenäisyyteen. Kiinnitetään rakenteiden, varusteiden ja
ja sijoittelussa huomiotalaitednmuos
omaleimaisen ja tunnistettavan kokonaisympäristön muotoutumiseen.
Taajamateitä suunniteltaessa kiinnitetään erityistä huomiota taajamakuvaan ja tiestön sovittamiseen ympäröivään miljööseen ja sen mittakaavaan.

Maantie 428 Mäntyharjulla sopii
hyvin maastonmuotoihin.

Tutkitaan mandollisuuksia ympäristötaiteen luomiseksi tärkeissä kohteissa. Hyödynnetään kasvillisuutta, maisemaa ja ylijäämämateriaaleja.
Siistitään mittaustöiden yhteydessä ympäristöön
syntyvät jäljet. Poistetaan kepit, liput ja signalointilevyt maastosta töiden päätyttyä.

Kuva 14.

Paikallistie 14545 Elimäellä on osa
arvokasta taajamakokonaisuutta.

Kaakkois-Suomen tiepilrin ympäristäohjelma - Suuntaviivat vuosille 1997-2000
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Kuva 17.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden altistumista liikenteen päästöille voidaan vähentää sijoit tamalla kevyen liikenteen väylät kauemmaksi ajoradasta.

Materiaalien ja energian käyttö

Selvitetään suunnittelun aikana suunnittelualueella
sijaitsevat arvokkaat kohteet. Arvioidaan hankkeiden ympäristövaikutukset.

Suunnitellaan rakenteet materiaaleiltaan ja ominaisuuksiltaan kestäviksi ja ympäristöä säästäviksi.

Ympäristäasioiden hallinta

Hyödynnetään suunnittelussa mandollisuudet
käyttää hyväksi vanhoja rakenteita ja tielinjalta
satvinek,ähtmunoinan, kuten teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä.
Lisätään sähköisen viestinnän osuutta suunnittelun vuorovaikutuksessa ja siirrytään kierrätystuotteiden käyttöön. Vähennetään kertakäyttötarvikkeiden käyttöä. Lajitellaan jäte ja toimitetaan
asianmukaisesti käsittelyyn.
se
Mittaustoimin nassa käytetään ympäristöystävällisiä materiaaleja ja menetelmiä.
Ympäristövaikutusten arviointi

Kehitetään ja ylläpidetään vaikutusarvioinnin osaamista erityisesti pienten hankkeiden suunnittelussa.

Sisällytetään ympäristöasiat osaksi laatujärjestelmää. Lisätään toiminta- ja työohjeisiin ympäristöasiat ja varmistetaan, että ympäristöasiat otetaan huomioon kaikissa suunnittelun vaiheissa.
(198-)

2.3.3 Tiehallinnon ja konsultoinnin yhteiset toimet
Kehitetään yhteistyössä suunnittelun vuorovaikutteisuutta, tehokkuutta ja päätöksenteon tasapuol isu utta.
Tarkastetaan mandollisuuksien mukaan ympäristöviranomaisten kanssa vanhojen suunnitelmien ratkaisut ja ympäristöselvitykset nykyisiä vaati muk
-sia
vastaaviksi ennen jatkotoimenpiteitä.
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Tieympäristön viihtyisyys ja siisteys

2.4 Rakentaminen ja kunnossapito
Tiehallinto

2.41

Osaaminen
Muodostetaan asiantu ntijatyöryh mä teettämisen
ympäristök en lyävart.
Kehitetään tuotannon ympäristöpalki ntokilpai lua
yhdessä yritysten, järjestöjen ja viranomaisten
kanssa.
Vuorovaikutus
Edellytetään rakentamista ohjaavien ryhmien
toimi nnalta laaja-alaista asiantuntijoiden käyttöä
sekä vuorovaikutteisuutta kansalaisten ja muiden
yhteistyötahojen kanssa.

Kuva 18

Kiinnitetään tukikohtien, levähdys-, palvelu- ja
pysäköintialueiden, taajamateiden ja kevyen liikenteen väylien, risteysalueiden, pysäkkien, maisemateiden ja lauttarantojen osalta huomiota niiden maisemaan, kalustoon, siisteyteen ja kohteiden viitoitukseen.
Ympäristön luonnonolosuhteet, kasvillisuus ja
eläimistö sekä asutus ja muut melulle ja päästöille
herkäto anisätrkemhuoajoija
vuorokaudenaikaisesta
oon töiden vuodentuksesta päätettäessä.
Erityisesti taajamateiden rakentamisessa mini
ympäristölle aiheutuvia haittoja pyrkimäl--moidan
lä lyhyeen rakennusaikaan ja varmistamalla, että
säilytettäviä puita ym. ei vahingoiteta.

Museotietja -si/lat sekä niiden ympäristö pidetään hyvässä kunnossa.
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Parannetaan tieympäristöä paikan henkeen sopivin istutuksin, erityisesti taajamissa ja niiden reuna-alueilla. Käytetään kasvillisuutta ja maastonmuotoja hyväksi ympäristötaiteen luomiseksi tärkeissä kohteissa.
Pyritään estämään teiden ja siltojen rakentamisessa eroosiolle herkkien alueiden syntyminen.
Tiehen kuuluvien ja tienkäyttäjiä palvelevien varusteiden ja laitteiden sijoittamisessa tieympäristööri ja muotoilussa kiinnitetään huomiota niiden
visuaaliseen soveltuvuuteen kokonaisympäristöön.
Pyritään poistamaan tienvarren häiriökohteet, kuten romuautot.

den ottamoilta ja muiden ylläpitämistä seurantakohteista. Jos suolan käyttötarve ylittää alueen pitkäaikaisen kestokyvyn, tehdään pohjavesisuojaukset tai taataan turvallisuus muilla tavoin.
Harkitaan suolan käytön tarpeellisuus tapauskohtaisesti ja ajoitetaan suolaus oikein. Kiinnitetään
huomiota sideaineiden valintaan.
Öljysorien käytöstä luovutaan laitoksen periaatteiden mukaisesti, poikkeuksena paikkaustöihin tarvittavat öljysoramassat. (1998)
Liuotinpohjaisista tiemerkintämaaleista ja maalausmassoista luovutaan mandollisuuksien mukaan. (1998)

Viherrakentaminen ja tienvarsimetsien hoito
Edellytetään tilauksissa maisema- ja viherrakennustöiden sekä kunnossapidon asiantuntemuksen
käyttöä. Valvotaan töitä huolellisesti. Käytetään
valvonnassa asiantuntijoita ja kehitetään laatujärjestelmien tuntemusta ympäristön osalta.
Osallistutaan arvokohteiden ympäristön metsänhoidon suunnitteluun yhteistyötahojen kanssa.
Viheralueiden hoidon painopisteet:
• taajamatiet
• risteysalueet
• levähdysalueet
• tukikohdat
lauttarannat ja
maisematiet.
Ympäristäkuormitus
Kartoitetaan pohjavesialueilla sijaitsevien tukikohtien ja varastojen riskit, ja siirretään ne tarvittaessa pois, kun se on taloudellisesti mandollista.
Kiinnitetään erityistä huomiota suolavarastojen ja
liuossäiliöiden turvallisuuteen, kaluston säilytyspaikkoihin, tukikohtien kuljetuksiin ja varastoihin
sekä viemäröintiin.
Seurataan suolan käyttöä pohjavesialueilla ja vähennetään käyttöä alueilla, joilla kloridipitoisuus on
kohams.Seurtnpohjavdlumissa seurantakohteissa ja kerätään tietoja pohjave-

Kuva 19.

Pohja veden suojaustyö käynnissä.

Ympäristäasioiden hallinta
Kehitetään urakka-asiakirjoja siten, että teiden rakentamis-, hoito- ja ku nnossapitourakoihin sisältyy selkeät vaatimukset siitä, kuinka, ja mitkä ympäristöasiat tulee ottaa huomioon toiminnassa.
Edellytetään tilauksissa ajanmukaisten ja luotettavien ympäristötietojen käyttöä. Selvitetään
tuottajille tiepiirin ja alueen ympäristönhoidon periaatteet ja painopisteet. (1998-)
Määritellään tilauksissa hankkeiden ja toimenpiteiden ympäristöä koskevien tietojen ja seurantatietojen toim ittamisen tapa (1998-)
Edellytetään tilauksissa ympäristöasioiden hallinnan varmistamista. Hallinta voidaan osoittaa standardien mukaisen hallintajärjestelmän muodossa
tai
muulla tavoin. (1999-)
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Sisällytetään tilauksiin ehdot ympäristön kannalta
parhaan mandollisen taloudellisesti käytettävissä
olevan tekniikan soveltamisesta. (1999-)

Hankitaan asiantuntemusta talvi- ja kesäsuolauksen ympäristövaikutuksista ja vaarallisten
aineiden kuljetusriskeistä.

Sisällytetään omaan toimintaan ympäristöasioiden
hallinta. (1998)

Kehitetään luonnonmukaisen maisema- ja viherraken nustöiden sekä ku nnossapidon osaamista.

Yhteistyö

Vuorovaikutus

Kehitetään ja jatketaan käynnissä olevaa jätehuoltoyhteistyötä kuntien kanssa. Erityishuomiota
kiinnitetään levähdysalueisiin ja jätteiden lajittelun kehittämiseen niillä.

Yl läpidetään aktiivista hankeryh mätyöskentelyä
toimivaa tiedonkulkua rakentamisen aikana. Lii- ja
tetään ympäristöosuus kaikkien suurten hankkeiden viestintään.

Järjestetään opastusta kulttuuri- ja luonnonympäristön kannalta tärkeissä kohteissa yhteistyössä
muiden tahojen kanssa.

Kehitetään yleisön ja sidosryhmien kanssa käytävää vuoropuhelua.
Kunnossapito ja rakentaminen

2.42 Urakointi
Luonnon monimuotoisuus
Osamine

Nimetään yksiköihin ympäristövastaavat, jotka
koordinoivat ja kehittävät yksiköiden ympäristöosaamista. (1997)
Kaikissa yksiköissä on saatavilla tietuotannon
ympäristötekijöihin liittyvä lainsäädäntö ja muut
ympäristöaiheiset asiakirjat.
Yksikön ympäristövastaava vastaa siitä, että yksiköissä tiedetään mistä saadaan tarvittavat tiedot
asiantuntija-apu ympäristöasioissa.
ja

Ajoitetaan työt siten, että niistä aiheutuu paikallisille ekosysteemeille mandollisimman vähän haittaa. Huomioidaan esimerkiksi kalojen ja rapujen
lisääntymisajat vesistöpengerryksiä tehtäessä.
Tie- ja siltarakenteiden kunnostuksessa ja huollossa väItetään kiintoaineksen ja muiden haitallisten aineiden joutumista vesistöön. Työt toteutetaan siten, että pinta- ja pohjavesien virtauksille
aiheutmndolsavähitmutoksia

Kehitetään ATK:n hyödyntämistä tiedon hankinnassa ja levittämisessä. (1998)

Minimoidaan kasvillisuusvaurioita suojaamalla
ja herkkää kasvillisuutta sekä väIttämällä pustoa
suuria pintaveden kulun muutoksia.

Kaikissa yksiköissä laaditaan koulutussuunnitelmat, jotka sisältävät ympäristöasiat. Ympäristökoulutus kohdennetaan henkilöstöryhmittäin erityisesti omiin työtehtäviin liittyen.

Noudatetaan aroilla alueilla varovaisuutta työkoneiden kanssa. Hoidetaan kasvillisuusalueita
myös rakentamisen aikana. Valvotaan töitä huolellisesti.

Selvitetään työmaiden henkilöstölle ja urakoitsi
ja alueen ympäristönhoidon periaat--joiletprn
teet.

Melu, pöly ja päästöt

Osallistutaan tuotannon ympäristökilpailuihin
Hankitaan aktiivisesti tietoa omaan toimintaan liittyvistä ympäristön tutkimus- ja kehittämisprojektien
ja käyttöön soveltamisesta.
tuloksia
Kehitetään tiedon soveltamista tuotteissa, työmenetelmissä, kalustohankinnoissa ja materiaalinkäytössä.

Varmistetaan, ette tuotannosta aiheudu melun tai
ilmanlaadun ohjearvojen ylityksiä, vesistöjen
pilaantumista tai pohjaveden pilaantumisriskiä ja
ja murskausasemilla nou- eritysäafldatetaan niiden ympäristönsuojelua koskevia ohjeita ja lupaehtoja.
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Alueilla, joilla leijuvan pölyn ohjearvot ylittyvät,
parannetaan ilmanlaatua suojauksilla ja puhtaanapidolla.
Töiden meluhaittoja torjutaan suunnittelemalla töiden vuorokausittainen ajoitus yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Kesäaikaisessa pölynsidonnassa vähennetään
suolan käyttöä ajoittamalla suolaus oikein ja
harkitsemalla tarkoin suolauskohteet. Kiinnitetään
huomiota sideaineiden valintaan.
Kiinnitetään huomiota suolavarastojen ja liuossäiliöiden ympäristöturvallisuuteen, kaluston säilytyspaikkoihin sekä tukikohtien materiaalivirtojen
vaikutuksiin ympäristöön.
Jätehuolto

Kuva 20.

Meluesteet toteutetaan ja pidetään
kunnossa niiden toimivuus ja kestä vyys varmistaen.

Rakennushankkeissa, joissa ympäristön rakennuksille on odotettavissa tärinähaittoja, rakennuksille
tehdään ennakkoon vauriotarkastukset.
Siltojen aiheuttamaa ympäristökuormitusta vähennetään valitsemalla kestävät maalausjärjestelmät
estämällä siltojen pudistuksesta aiheutuvan pö- ja
lyn leviäminen ympäristöön.
Pölyntorjuntaa tehostetaan etenkin asutuksen ja
puutarhaviljelysten läheisyydessä.

Erityistä huomiota kiinnitetään levähdys- ja pysäköintialueiden, linja-autopysäkkien ja lauttapaikkojen ympäristöihin, kevyen liikenteen väylien varsun sekä taajamateihin. Roskatja muut jätteet kerätään niin usein kuin tien tai muun alueen siistinä pysyminen edellyttää.
Listataan työmaiden jätteet ja suunnitellaan hankkeiden jätehuolto systemaattisesti. Huolehditaan
siitä, että jätettä syntyy mandollisimman vähän.
Selvitetään läjitettävien materiaalien koostumus ja
läjitysalueen pohja- ja luonnonolot, jotta pystytään
varmistamaan materiaalien mandollinen hyötykäyttö ja haitaton sijoittaminen. VäItetään läjitysaluei
-den
sijoittamista luonnon herkille alueille.
Lajitellaan ja kierrätetään puujätettä. Tehostetaan
korjaus- ja huoltotoiminnan jätteiden käsittelyä.
Jätteet loppusijoitetaan asianmukaisella tavalla.

Korjausmaalaustöissä syntyvän puhdistusjätteen
talteenottoa lisätään.
Polttoainesäiliöistä varastoinnin ja tankkauksen
yhtedsäaiuvnorgstehilyjn
määrät minimoidaan teknisin keinoin samalla kun
polttoainevuodot estetään.
Pohja veden suojelu

Teiden ja siltojen rakentamisessa, hoidossa ja
kunnostuksessa estetään haitallisten aineiden
pääsy maaperään.
Sijoitetaan ainoastaan poikkeustapauksissa
rakennuskoneiden huoltopisteitä, tukikohtia tai varastoja pohjavesialueille. Noudatetaan tällöin erityistä varovaisuutta ja tehdään tarvittavat
suojaustoimenpiteet. Estetään pohjaveden pinnan
haitlsenm.

Kuva 21.

Syväkeräyssäiliöt helpotta vat pysäköinti- ja levähdysalueiden puh
ja säästä vät kustannuk--tanpio
sia.
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Maa-ainesten otto

Hyödynnetään tielinjalta saatavat ainekset tehokkaasti rakentamisessa ja kunnossapidossa.
Maa-aineslupia haettaessa väItetään herkkiä luonnon alueita. Hakemuksiin liitetään alueiden ympäristöinventoinnit.
Seurataan maa-ainesalueiden käyttöä ja tilaa sekä pohjaveden laatua tiehallinnon ja ympäristökeskusten kanssa sovitulla tavalla.
Jätetään maa-ainesten ottoalueilla riittävä suojakerrospaksuus, jotta pohjavesille ei aiheudu riskiä.
Varmistetaan, että alueille ei tuoda jätteitä tai materiaaleja jotka vaarantavat maaperän tai pohjaveden laadun.
Kunnostetaan maa-ainesalueet suunnitelmaflises
mandollisimman pian käytön päätyttyä. Suurilla-ti
alueilla maisemointi suoritetaan käytöstä poistuneilla alueen osilla jo käytön aikana.

Kuva 23.

Tukikohtien ja kiinteistöjen hoidossa huomioidaan luonto ja ympäröivä asutus.

Viherrakentaminen ja -hoito
Suositaan luonnonmukaisia viheralueita.
Tieympäristöä parannetaan istutuksin pääasiassa
taajamissa tai niiden reuna-alueilla. Haja-asutusalueilla istutuksia toteutetaan parantamaan optista ohjausta ja estämään lumen kinostumista, sekä
kallioleikkausten ja siltojen yhteydessä.
Tieympäristön viheralueita hoidetaan viheralueiden
hoitoluokituksen mukaisesti. Myös luonnonmukaisia viheralueita hoidetaan. Jatkuvaa hoitoa vaativia istutettuja viheralueita tehdään taajamien ulkopuolelle vain rajoitetusti.
Maisemoidaan käytöstä poistetut tiet ja tien osat.

Kuva 22.

Käytöstä poistetut sorakuopat majsemoidaan.

Työmaiden ja tukikohtien hoito

Minimoidaan työmaakuljetuksista aiheutuvia haittoja. Pienennetään työnaikaisten kiertoteiden haittoja mm. riopeusrajoituksilla, päällystämisellä,
pölynsidonnalla ja puhtaanapidolla.

Kuva 24.

Kevyen liikenteen alikulut vaativat
maisemoivaa viherrakentamista.
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Han kin nat
Haitallisten liuotinten käytöstä luovutaan kaluston
pesussa mandollisuuksien mukaan. Mikäli niitä
kuitenkin tarvitaan, järjestetään talteenottojärjestelmät. Ko. aineet pyritään korvaamaan muilla
pesuaineilla. Selvitetään säännöllisesti markkinoille tulevat uusimmat vaihtoehdot. (1997)
Siirrytään polttoaineiden ja koneiden osalta ympäristöteknologialtaan kehittyneempiin ratkaisuihin
sitä mukaa, kun niitä saadaan käyttöön ja resurssit mandollistavat siirtymisen.
Varmistetaan, että hankittavissa koneissa käytetään luonnossa hajoavia hydrauliikka- ja voiteluaineita. Näihin siirrytään niissä käytössä olevissa
koneissa, joissa se on teknisesti ja taloudellisesti
mandollista.
Polttoaineiden ja koneiden käytössä siirrytään
ympäristöteknologialtaan kehittyneempiin ratkaisuihin sitä mukaa kun se on taloudellisesti mahdollista.

Yksiköt selvittävät ympäristöasioiden hallinnan
sertifioinnin edellyttämät toimet osana laatujärjestelmää. Ympäristöasioiden hallinta osoitetaan
standardinmukaisen hallintajärjestelmän avulla
tai
muulla tavoin.
Toimitetaan hankkeita koskevat ympäristölaadun
kriteerijärjestelmässä määritellyt tiedot sovitulla
tavalla tiehallinnolle. (1999-)
2.4.3 Tiehallinnon ja urakoinnin yhteiset

toimet

Menetelmien, laitteiden ja materiaalien kehittäminen

Muodostetaan tuotantomenetelmien ja materiaaliratkaisujen pilottihankkeita yhdessä tuottajien ja
materiaalitoimittajien kanssa.
Liukkaudenestossa pyritään optimoimaan suolan
käyttö ja siirtymään kehittyneempiin menetelmiin.

Suositaan hankinnoissa hiljaisia työkoneita.
Toiminnan ympäristövaikutusten arviointi

Tarkastetaan ennen rakennushankkeen käynnistämistä hankkeen ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat. Jos havaitaan ongelmia tai puutteita, niistä tiedotetaan välittömästi tilaajalle.
Varmistetaan, että ympäristön tilan ja toiminnan
ympäristövaikutusten seuranta toteutetaan.
Ympäristäasioiden hallinta

Kehitetään ympäristöasioiden hallintaa pilottikohteiden avulla rakentamiseen ja kunnossapitoon
sopivaksi. Liitetään ympäristöasiat yksiköiden
laatujärjestelmiin.
Parannetaan tietuotantoyksiköiden strategista
suunnittelua ympäristökysymyksissä ympäristöjohtamisen avulla. Pyritään sovittamaan ympäristötavoitteet yhteen yksikön muiden tavoitteiden
kanssa.

Kuva 25.

Tässä tehdään "uusioasfalttia".
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Taulukko 3. Tiehallinnon, tietuotannon ja muiden tahojen yhteistyönä kehitetään:
tietuotannon ohjeita ja menettelyjä
elinkaarianalyysin soveltamista toiminnan ympäristövaikutusten arviointiin
luonnonmukaisen maisema- ja viherrakennustöiden sekä kunnossapidon osaamista
tuotteita ja menetelmiä ympäristö säästäviksi ja varmistetaan materiaaleja ja tuotteita hankittaessa niiden sopivuus ympäristöön
rakentamisen ja kunnossapidon viimeistelytasoa laadukkaan ympäristökokonaisuuden saavuttamiseksi
rakenteita ja menetelmiä, jotka lieventävät tai torjuvat luonnon haitallisia muutoksia ja jotka soveltuvat käytettäviksi maisemallisesti arvokkailla alueilla
maisemointitekniikoita, pohjaveden suojelu- ja tarkkailumenetelmiä, sekä maa-ainesten ottoalueiden jatkokäyttömandollisuuksia
sekä materiaalien uudelleenkäyttöä
jätemateriaalien hyödyntämistä
yhteiskunnan ja teollisuuden sivutuotteiden ja jätemateriaalien hyödyntämistä kohteissa, joissa se on teknisesti ja taloudellisesti
mandollista
maatuvan jätteen kompostointia
vaihtoehtoisia voitelu-, liuotin-, sulatus-, liukkaudentorjunta- ym. aineita ja menetelmiä
soran ja hiekan käytölle vaihtoehtoisia ratkaisuja
väliaikaisia suojarakenteita rakennustyön melun ja tärinän torjuntaan sekä pohjavesiriskien vähentämiseksi
melua absorboivia päällysteitä
meluisimpien työmenetelmien meluntorjuntaa
meluntorjunnan, pohjaveden suojauksen ja muiden toimien tekniikkaa, joka sopii käytettäväksi nykyisten teiden varsilla. (1998-)
mentliä,joasdnyktäremislv teyuoamär
liukkauden ja sorateiden pölyämisen torjuntamenetelmiä, joilla suolan käyttö saadaan mandollisimman vähäiseksi
kunnossapitoa taajamien pälynpoiston tehon parantamiseksi ja sorateiden pölyämisen vähentämiseksi
taajamissa käytettäviksi soveltuvia varusteita, laitteita ja materiaaleja (1998-)
rakentamisen ja kunnossapidon yhteistyötä kunnissa tukevia toimintamuotoja. (1998-)

2.5 Projektit
Projektit suunnitellaan ja toteutetaan kokonaisuuksina, paikallisen ympäristön vaatimusten mukaisesti.
Projekteissa tehdään pääosin samat toimenpiteet,
kuin suunnittelussa ja rakentamisessa. Materiaalien, menetelmien, kaluston ja toimintatapojen kehittämiseen osallistutaan tarvittaessa.

Kuva 26.

Yks ityisko hdilla, materiaalivalinnoilla ja rakenneratkaisuilla on mahdollista vaikuttaa liikenne ympäristön viihtyisyyteen.
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Säästetään energiaa toimistoissa ja toimipisteissä.
ja muissa laitehankin- Suositankrenoissa vähän energiaa kuluttavia ja kierrätettäviä
laite.
Huomioidaan energian säästö kuijetusten suunnittelussa sekä kiinteistöjen hoidossa ja käytössä.
Laajennetaan henkilöstölle tarjottavaa koulutusta
energiaa ja ympäristöä säästävästä ajotavasta ja
ajoneuvpidst.Tanheklötym
räilyä.

käyttöä, jalankulkua ja pyö- -koilajuent

Ympäristöä koskevat aiheet otetaan aloitetoiminnan erityiseksi kohteeksi.

Kuva 27.

Lairna -projektin yhteydessä toteutettavaa ympäristötaidetta: "Jonossa virtaa vat vedet". Kuva pienoisrna/lista.

2.6 Kaikille yhteiset toimet
Parannetaan avoimen vuoropuhelun avulla henkilöstön tietoja, edistetään myönteistä suhtautumista ympäristöasioihin ja lisätään valmiuksia arvioida oman toiminnan ympäristövaikutuksia.
Ympäristöaiheista valistustoimintaa harjoitetaan
henkilökuntalehden välityksellä, sekä tiedotus- ja
koulutustilaisuuksien avulla.
Toimistoissa ja toimipisteissä siirrytään kierrätysmateriaalien käyttöön. Vähennetään kertakäyttötuotteiden käyttöä. Syntynyt jäte lajitellaan ja toimitetaan käsiteltäväksi.
Hyödynnetään sähköistä viestintää jokapäiväisessä toiminnassa. Minimoidaan paperitulosteiden
käyttö.

Kuva 28.

Toimistojätteiden lajittelu on tärkeä
osa tiepiirin ympäristönhoitoa.
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3 VASTUUNJAKO
Oheisessa kaaviossa on esitetty ympäristöohjelman toteutuksen vastuunjako Kaakkois-Suomen tiepiirissä.

Tiejohtaja
Tuotanto

Tiehallinto
Tie- ja Ilikenneolojen
suunnittelu

Konsultointi

,ympäristöohjelman toteutuksen koordinointi

» suunnittelun vuorovaikutteisuus

ja seuranta
ympäristöasioiden koordinointi ja kehittäminen
, vuorovaikutus ja yhteistyön
kehittäminen
ympäristön tilaselvitykset ja
niiden edellyttämät toimenpiteet

, hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi

»ohjelmatason vaikutusarvioinnit

ympäristöasioista tiedottaminen
tiemuseoasiat

lausunnot ja muut

viranomaistehtävät
liikenneturvallisuusasioiden ja ympäristöasioiden yhteensovittaminen

\

suunnittelun vuorovaikutuksen kehittämi
' ympäristöasioiden huomioimisen
varmistaminen suunnittelussa
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioin

kunnossapidossa

» materiaalien, menetelmien ja
toimintatapojen kehittäminen

. yhteistyön kehittäminen

ympäristösuunnittelu, vihersuunnittelu

» ympäristön tilanseuranta

suunnittelun laatujärjestelmän kehittäminen

Urakointi
rakentamisen ja kunnossapidon
ympäristöosaaminen
rakentamisen ja kunnossapidon yhteistyö

,. menetelmien, materiaalien ja laitteiden

,ympäristoasioiden huomioiminen
n

K

Rakentamisen ja kunnossapidon
teettäminen

varmistaminen rakentamisessa ja

teiden sovittaminen ympäristöön

kehittäminen
hankinnat

Suunnittelun teettäminen
, suunnittelun ympäristöosaaminen

rakentamisen ja kunnossapidon
ympäristöosaaminen
ympäristöasioiden huomioimisen

/1

suunnittelun ympäristäosaaminen

rakentamisessa ja kunnossapidossa
,. rakentamisen ja kunnossapidon
ympäristövaikutusten seuranta
ympäristön tilan seuranta tienpitoalueittain
rakentamisen ja kunnossapidon
laatujärjestelmä
, ympäristöasioiden hallintajärjestelmän
käyttöönotto

Projektit
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnit
suunnittelun ja rakentamisen
vuorovaikutteisuus ja yhteistyö
ympäristöasioiden huomioiminen
suunnittelussa ja rakentamisessa

Liikenteen hallinta ja palvelut
tieympäristön laatu

ympäristöä koskevat luvat

tie- ja liikennerekisteri

Kuva 29.

Ulkopuoliset konsultit ja urakoitsijat

Ympäristöohjelman toteutuksen vastuunjako Kaakkois-Suomen tiepiirissä.
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