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ALKU SANAT 

Tiet ovat kulkemista varten. Liikenteestä  ja tiepitotoimista  aiheutuu erilaisia 
ympäristöhaittoja. Jotta näitä ympäristöhaittoja voidaan vähentää  on  tunnettava 

 ja  ymmärrettävä miten luonto toimii. Hyvä ympäristö lisää elämän laatua, niin 
myös hyvä tieympäristö. 

Tämä yleisopas  on  tarkoitettu kaikille tienpitäjille ikään, ammattiin  ja  työtehtä-
vään katsomatta. Yleistajuinen opas pyrkii käymään läpi yleisimpien tienpidossa 

 ja  liikenteessä esille tulevien ymparistökysymysten ympäristötiedon perusteet. 
Kultakin tienpidon ongelma-alueelta  on  olemassa tarkempaa tutkimustietoa  ja 

 julkaisuja, joista löytyy täydentävää  ja  yksityiskohtaisempaa tietoa,  mm. Tie - 
laitoksen omista julkaisuista, sitä ammattikäyttöön tarvitseville. 

Tekstin  on  pääosin laatinut fil.yo Anu Saarelainen. Työtä  on  ohjannut Kaak-
kois-Suomen tiepiirin ympäristöpäällikkö Anni Panula-Ontto-Suuronen, joka 

 on  myös täydentänyt opasta eräiltä osin. Julkaisun  on taittanut  toimistosihteeri 
Pirjo Rautanen. 
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1  LUONTO  
1.1  Yhteyttäminenja ravintoketfu  

Kaiken  elämän perusta maapallolla  on  kasvien yhteyttäminen. Yhteyttamisessä 
auringonvalon vaikutuksesta kasveissa hiilidioksidi (CO 2)  ja  vesi  (1-1,0)  yhtyvät 
hiiiihydraateiksi (C2H 1206) eli ravinnoksi kasveja syöville eliöille  ja hapeksi  (0,) 

 jota  kaikki hengitämme. 

Ravintoketjussa  tuottajien eli kasvien tuottama ravinto siirtyy kuluttajille, kasveja 
syöville eläimille, Petoeläimet, jotka syövät kasveja syöviä eläimiä, ovat 
sekundäärisiä kuluttajia. Hajoittajat  (mikro-organismit,  bakteerit  ja  sienet) palaut-
tavat orgaaniset  ja epäorgaaniset  aineet kiertoon perustaksi uudelle elämälle. 

Kuluttaj  at  ja hajoittajat poittavat hiilihydraattej  a energiakseen  (hengitys): 
C2H1206  +  602  —>  6CO2  +  6H,0  +  energiaa  

1)  4  
Kuva  1. 
Ravintoketju 
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1.2  Ekosysteemi 

Ekosysteemi  on  tietyn alueen eliöyhteisön  ja sen  elottoman ympäristön muodos-
tama kokonaisuus, jossa esiintyy lukematon määrä erilaisia vuorovaikutus- 
prosesseja. Luonnon kiertokuluista tärkeimpiä ovat huilen,  veden ja typen  kierrot.  

HIILEN KIERTO  
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Kuva  2.  
Hiilen kierto.  Vedessä ja  maa-alueella tapahtuvat kierrot liittyvät toisiinsa  veden ja  ilmakehän  

välisen kaasunvaihdon  kautta. Kehyksessä  on  esitetty kierron  pää penaate.  

Hillen kierto  on  tärkein suurista kierroista. 
Ilmakehässä hiilidioksidina oleva  hull  sitoutuu yhteyttämisessä eli fotosynteesissä 
kasvien orgaanisiin hiiliyhdisteisiin.  Osa  hiilestä palautuu eliöiden hengityksen  ja 

 hajottajien  toiminnan tuloksena ilinakehään hiilidioksidina.  Osa  kuolleesta 
eloperäisestä aineksesta kerrostuu fossii1isiksi-polttoaineiksi Niidensisältämä hii]i 
voi palautua kiertoon ihmisen toimesta. 

Ihminen  on  viime vuosikymmeninä muuttanut hiilen luonnollista kiertoa 
polttamalla runsaasti fossiilisia polttoaineita sekä raivaamalla metsiä  ja  muuta 
kasvillisuutta. Tämä  on  vähentänyt hillen sitoutumista kasvillisuuteen. 

ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvu aiheuttaa kasvihuoneilmiötä, joka 
aiheuttaa  mm.  ilmaston lämpenemistä, mannerjään sularnista  ja  tulvia sekä pai-
koin kosteampaa, paikoin kuivempaa ilmastoa. 



Ympanstotiedon  perusteet, opas  tiepitäjille 

 LUONTO  

TYPEN  KIERTO 

Ilmakehässä  on  typpeä yli  78 tilavuusprosenttia.Typen  kierrolle oleellista  on 
 bakteerien toimin.... typensitojabakteerit sitovat ilmakehän vapaan  typen  (N2)  

nitraateiksi tai ammoniakiksi,  joissa muodoissa kasvitkin kykenevät typpeä 
käyttämään. Eläimet saavat tarvitsemansa  typen  erilaisina typpiyhdisteinä kasveis-
ta  tai  toisista eläirnistä. Kuolleista kasveista  ja  eläimistä sekä eläinten eritteistä 
typpeä palautuu maaperään, jossa bakteerit muuttavat  typen  taas nitraatiksi  tai 
ammoniakiksi.  

Maaperässä  on  myös denitrifikaatiobakteereita, jotka palauttavat maaperään 
sitoutunutta typpeä takaisin ilmakehään. 

Huomattavan osan typpipäästöistä ilmakehään aiheuttavat tiellikenteen pako-
kaasupäästöt  (typen  oksidit).  
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Kuva  3.  
Typen  kierto. Kierrolle oleellista  on  bakteenen  toiminta.  Kehyksessä  on  esitetty  pää  prosessit.  

VEDEN  KIERTO 

Maapallon vesivaroista  on 
-  97,2 % valtamerissä 
-  2,1 %  sidottuna lumeksi  ja  jääksi 
-  0,6 % pohjavetenä 
-  0,009 % pintavetenä 	 - 
•  0,00 1 % vesihöyrynä  

Vettä haihtuu valtameristä, vesistöistä, kasvillisuudesta  ja  maaperästä ilmaan 
vesihöyryksi. ilman viiletessä vesihöyry tiivistyy vesipisaroiksi, jotka paino- 
voiman vaikutuksesta satavat maanpin.nalle  tai merlin. 
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Pintavesi  valuu vesistöjä myöten  merlin tai  vajoaa pohjavedeksi maaperään. Myös 
hitaasti virtaava pohjavesi päätyy lopulta  merlin, pintavesiin tai vesihöyryksi 
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Kuva  4. 
 Veden  kierto.  
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Kuva  5.  
Veden  kiertokulku sateesta pohja vedeksi 
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1. 3 Tienpidon  vaikutukset luontoon  

Kuva  6. 
Tienpidolla  on  moninaisia vaikutuksia luontoon  ja  ympäristöön. 

MAANKAMARA  

Tien  rakentamiseen käytetään luonnonvaroja, kuten soraa  ja kallioainesta.  Ener-
giaa kuluu  tiemateriaalien  valmistuksessa  ja  itse tien teossa. Myös tien  alle  tai  sen 

 läheisyyteen jäävien luonnonvarojen  käyttömandollisuudet  muuttuvat, nämä 
luonnonvarat eivät  uusiudu.  

Maa-ainesten otto  ja  teiden linjaus  harjualueella  aiheuttavat haittaa 
 pohjavesivarastoille  sekä vaikuttavat maisemaan.  

Poistettaessa  maan  pintakerrosta  menetetään hyvin pitkän ajan kuluessa muodos-
tunut  maannos,  joka vaikuttaa  sade- ja valumavesistä  muodostuvan pohjaveden 
laatuun.  Maannoksessa  tapahtuu myös maaperään  joutuvien likaavien  aineiden 
tehokas puhdistaminen. 

Maa-  ja kallioleikkaukset  sekä soran  ja  hiekan  kaivu  muuttavat maankamaraa  ja 
 maaperän koostumusta.  
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KAS  VILLISUUS  
Tien  rakentaminen pirstoaa  tai  voi jopa tuhota kasvuston elinpaikan, esimerkkinä 
harjualueilla viihtyvä kangasvuokko. Kasvillisuus muuttuu tienvarsien  ja  soran-
ottopaikkojen ympärillä, kun muuttuneista olosuhteista hyötyvät kasvit 
syrjäyttävät alueen alkuperäislajistoa. Myös tien varsien koneellinen niittäminen 

 ja  raivaaminen vaikuttavat kasvillisuuden laj irakenteeseen  ja  -runsauteen.  

Tien  rakennusvaiheessa kasvustolle voi aiheutua vahinkoa  mm.  seuraavilla tavoil-
la: 
-  veden ja  ravinteiden  saanti vaikeutuu (pohjaveden  pinnan  lasku, pintamaan 

raivaus) 
-  valaistus-  ja  tuuliolot  muuttuvat => suojaus häviää (metsänkaato, maanotto) 
- juuristo  tai  kasvusto  vaurioituu (yliajo, kaivu, maantäyttö  ja  tiivistyminen)  

Huonosti suunniteltu jätemaiden läjitys voi haudata alleen kasvihisuudeltaan 
arvokkaita alueita, kuten pienvesiä, soita  ja  lehtoja. 

Tiesuolaus  aiheuttaa esim. neulas-  ja  jäkälävaurioita tienvarsimännyissä  sekä estää 
suolaa sietämättömien lajien menestymisen teiden varsilla. 

Liikenteen päästöt voivat vaurioittaa tienvarsikasvillisuuna  tai  vähentää esim. 
marjojen  ja  sienien kelpaarnista ravinnoksi.  

Kuva  7.  
Yhtenäisen  luontoalueen halkaiseva  tie  lisää  reunavyöhykkeen  pinta-alaa suhteessa  t,e - 

alueeseen.  

ELAIMISTÖ  

Tie  katkaisee useiden eläinlajien luonnolliset liikkumisreitit  ja  pirstoaa  niiden 
elinympäristöä. Erityisen herkkiä tien rakentamisen haitoille eläimet ovat reviirin- 
muodostus-  ja  pesintäaikaan huhti-  kesäkuussa. 
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Tien  estevaikutusta  voidaan pienentää ns. ekologisilla käytävillä, joiden kautta 
eläimet voivat kulkea aiheuttamatta liikenteelle vaaraa. Edellytyksenä tälle  on 

 tuntea tarkasti eläinten vaellusreitit. Myös hirviaidoilla saattaa olla estevaikutus; 
yleensä aitaan  on  kuitenkin jätetty aukkoja kulkureiteiksi. 

Lapissa tiet kulkevat porojen laidunalueiden halki. Tieluiskien kasvillisuus hou-
kuttelee niitä, paksu lumi talvella  ja  sääsket kesällä pakottavat niitä tulemaan tielle 

 ja  ne saavat suolasta hivenravinnetäydennystä. Vuosittain Lapissa tapahtuu noin 
 3000  porokolaria.  

Tienvarsille jätetty tiheä pensaikko voi aiheuttaa eläinten (hirvet, linnut, 
pikkunisäkkäät)  ja  autojen yhteentörmäyksiä. Liikennekuolemat saattavat 
vaikuttaa lajin  kannan säilymiseen (esim.  suu).  Tienvarsimetsien hoito  on  erityi-
sesti hirvivaaran  ja  muiden eläinonnettomuuksien ehkäisemistä. 

Liikenteen melu häiritsee tien lähialueen eläimistöä  ja  etenkin arat linnut saattavat 
hävitä. Tienvarsien niitto  ja  raivaus puolestaan voivat tuhota luiskissa pesivien 
lintujen poikueita. 

Vesistöi.hin  rakennetut tienpenkereet saattavat muuttaa  veden virtaussuuntia ja 
 vaikuttavat siten kalojen kutualueisiin  ja vaellusreitteihin.  

PINTA  VEDET  

Tien  rakentaminen muuttaa pintaveden valuma-  ja virtaussuuntia  sekä  veden 
kiertokulkua.Tiepenkereet ja  maa-ainesten läjitykset aiheuttavat pintavesien 
virtauksille esteitä, jotka voivat johtaa vettymisvahinkoihin. Liian  alas  asennettu 
tierumpu voi tyhjentää lampia  ja kuivattaa pienvesiä ja  soita.  

Tien  katkaistessa  valuma-alueen vesistöön tuleva vesimäärä  ja veden  vaihtuvuus 
vähenee. Valuma-alueen pienentyessä landenpohjukat  ja allikot  voivat rehevöityä 
ja/tai kasvaa umpeen. Tästä  on  seurauksena  veden  laadun heikkeneminen  ja 

 kalakannan muuttuminen. 

Vesistöjä ylitettäessä voivat penkereiden massoissa olevat hienoainekset 
(yli  10  %  savea) johtaa  veden  tilapäiseen samentumiseen yhdessä pengertämisen 
pohjasta irrottaman aineksen kanssa. 

POHJA VEDET 

Tärkeät pohjavesialueet sijaitsevat yleensä reunamuodostuma-  ja harjualueilla. 
 Nämä ovat puolestaan luonnollisia kulkureittejä  ja rakennettavuudeltaan  hyvää 

pohjaa tielle. Siksi pohjavesi muodostuu usein kriittiseksi tekijäksi sekä tien- 
rakentamisessa että maa-ainesten hankinnassa.  

Tie  voi kuivattaa ympäristöään  ja  vähentää pohjaveden imeytymistä, josta seu-
rauksena voi olla pohjaveden  pinnan  aleneminen. Maankaivu pohjavesipinnan 
tasoon  tai  sen  alapuolelle voi johtaa pohjaveden laadun heikentymiseen 
(samentuminen, erilaatuisten vesien sekoittuminen)  ja  uusien virtausreittien 
muodostumiseen. 
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Tiesuolaus  aiheuttaa pohjavesien kloridipitoisuuksien kasvua. Vesiliukoisen 
suolan vaikutusaika vesistöissä  on  pitkä,  sillä  se  vähenee  vain  laimentumisen  
myötä. 
Myös vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuudet ovat riski pohjavesien 
puhtaudeile  ja  juomaveden käynökelpoisuudelle. 

-. 

	

Lba 	 ___ 
?  

d4 	ii'L  
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pohjaveden  muodos- - 
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 paikkoja  

pohjavesiputki  

Kuva  8.  
Karttakuva  tärkeästä pohja vesialueesta. 

1.4 Tien  vaikutuksille herkät luontotyypit 

METSÄTYYPIT 

PKASVUPAIKKATYYPPI 	 ETELÄ-SUOMI 

Karukkokangas  
Kuiva kangas 
Kuivahko kangas 
Tuore kangas 
Lehtomainen  kangas 
Lehto 

Jäkälätyyppi 
Kanervatyyppi 
Puolukkatyyppi 
Mustikkatyyppi 
Käenkaali-mustikkatyyppi 
Käenkaali-oravanmarjatyyppi 

Metsätyypit  voidaan tunnistaa pintakasvillisuuden koostumuksen  ja  rakenteen 
perusteella. Metsien maaperä, kosteus, ravinteet  ja  ilmasto vaikuttavat 
metsätyyppiin. 

Metsien kulutuskestävyyteen vaikuttavat kasvipeitteen laatu (metsätyyppi), 
maaperän laatu, vetisyys  ja  ihmisen toiminta. Metsätyypeistä kestävin  on  tuore 
kangas (mustikkatyyppi). Siitä kulutuskestávyys heikkenee sekä rehevämpään 
että karumpaan suuntaan. Kangasmetsissä tavalliset soistumat  ja  pintavesien 
valumisuomat  ovat maaston heikkoja kohtia. Kivikkoisuus, lohkareisuus  ja 

 jyrkät rinteet huonontavat kulutuskestävyyttä. 
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Luonnonvaraisista havupuistamme kuusi  on arm. Täysikasvuinen kuusikko  ei 
useinkaan kestä rakentamista. Jalommat  tai puutarhamaisesti  hoidetut puut 
kestävät muutoksia paremmin kuin luonnonpuut; havupuut ovat näistäkin arim-
pia. Lehtipuut kestävät pölyä  ja  muita ilmansaasteita havupuita paremmin, koska 
lehdistö uusiutuu vuosittain. 

Metsän halkaiseva tielinja muuttaa useiden puiden valaistus-  ja tuulioloja  kohta-
lokkaasti (esim. varjossa  ja tuulensuojassa  kasvamaan tottunut kuusi).  
Tien luiskien  voimakasta metsän/vesakon kasvua aiheuttaa  mm.  tien kuivatus, 
ravinteisuuden lisääntyminen  ja  valoisuuden lisääntyminen. 

Lehdot ovat runsaslajisimpia, mutta lajistoltaan arimpia metsätyyppejä. Lehtoja 
pirstovan tien vaikutukset ovat havaittavissa lähinnä kasvillisuus-  ja 
lajistomuutoksina.  Varjoa  ja  kosteutta vaativat lehtokasvit vähenevät tien lähi- 
alueilla  ja korvautuvat  paremmin valoa  ja kuivumista kestävillä metsälajeilla. 

Kuva  9. 
Käenkaali, ketunleipä  viihtyy hyvin Iehtomaisissa metsissä. 

Kalliot ovat yleensä kasvillisuudeltaan niukkalajisia  ja  heikosti kulutusta kestäviä. 
Teiden rakentaminen  on pirstonut  suuria kallioalueita. Maa-ainesten otto  ja 
kallioleikkaukset  muuttavat luontoa palautumattomasti. 

Harjualueila  kasvaa pääasiassa kuivia  tai karuja  puolukka-  ja kanervatyypin 
 ryhmiin kuuluvia kangasmetsiä joilla  on  heikko kulutuskestävyys. 

Teiden rakentaminen  on  muuttanut harjuluontoa voimakkaasti etenkin Etelä- 
Suomessa. Harjuja pitkittäis-  ja poikittaissuunnissa pirstovat  tiet ovat aiheuttaneet 
palautumattomia muutoksia luonnon tilaan  ja  laskeneet harjujen suojeluarvoa. 
Tienrakentaminen  ja soranotto  ovat tuhonneet harvinaisten harjukasvien kasvu- 
paikkoja  ja  aiheuttanut osaltaan niiden uhanalaistumista (!nm. kangasvuokko). 
Soranotto  on  tuhonnut harjumuodostumia varsinkin Uudellamaalla  ja  Varsinais- 
Suomessa. 
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Kuva  10 	 Kuva Il  
Harjualueilla  viihtyvät harjusinisiipija  kan  gasvuokko  ovat kärsineet elinympänstöjen tuho  ut  u-
misesta soranoton  ja  hakkuiden vuoksi. 

Suon  kasviyhdyskunnat muodostavat itse kasvualustansa, turpeen. 
Soiden päätyyppiryhmiä ovat korvet, rämeet, nevat  ja letot.  Yksinäinen suo 
koostuu yleensä useista suotyypeistä. Rehevät  ja ojittamattomat  suot ovat herkem-
piä tienpidon vaikutuksille kuin karut  ja ojitetut suotyypit. Rehevillä  soilla pohja-
veden  taso  on  korkea  ja jo  pieni muutos vesiolosuhteissa saattaa vaikuttaa 
herkimpien tyyppien kasvillisuuteen.  

Tien  rakentaminen suolle  tai kosteikolle  vaatii järeää maaperän vahvistamista, 
kaivamista, ojitusta, läjittämistä  ja massanvaihtoa.  Nämä toimenpiteet kuivattavat 
maaperää  ja  sitä kautta muuttavat suoalueen kasvillisuuna. Tienvarsisoiden reuna- 
alueilla  on  havaittu puuston sekä kenttä-  ja pohjakerroksen kangasmetsälajien 

 lisääntymistä.  

Kuva  12.  
Sinipunakukkainen  suo-o,vokki viihtyy  mm.  rehevissä  korvissa  ja  letoilla. 
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VESISTÖT  
Tien  rakentaminen aiheuttaa muutoksia vesistön valuma-  ja virtausoloihin  sekä 

 veden  laatuun. Etenkin kapeisiin lahtiin  tai salmiin penkereille  rakennettujen 
teiden  ja  siltojen  on  havaittu aiheuttavan samentumista sekä ravinne-, suola-  ja 
happipitoisuuksien  muutoksia. Pysyvät  veden  laadun muutokset voivat muuttaa 
vesiekosysteemejä rajustikin  mm. nopeuttamalla  sulkeutuvien landenpohjukoiden 
umpeenkasvua. 

Penkereille  rakennetut tiet pirstovat vesialueiden eliöiden elinympäristöjä  ja 
vaellusreittejä. Pengerrykset  vaikuttavat myös vesistöjen valuma-  ja virtausoloihin 
ja  muuttavat vesistöjen luontaista tulvakäyttäytymistä esim. Pohjanlanden ranni-
kolla. 

Erityisen herkkiä ympäristömuutoksille ovat  pienvedet  eli purot, lähteet  ja  pienet 
lamxnet. Tierakenteen vaikutuksesta niiden vesitasapaino  ja  laatu muuttuvat 
herkästi.  Tien  rakennus-  ja parannustöiden  yhteydessä  on pienvesiä  käytetty 
läjitysalueina  ja  täytetty maamassoilla, mikä  on  tuhonnut niiden luonnontilan 
täydellisesti. Teillä  on  myös pienvesialueita pirstova vaikutus.  

Kuva  13.  
Jokileinikki  esiintyy matalavetisissä puroissa  ja jokirannoilla. 

Melualueilla  (yli  55 dB)  lintuvesien  pesimälinnustossa saattaa tapahtua muutoksia 
melulle herkkien suo-  ja vesilintujen  vähentyessä  ja korvautuessa  osittain melua 
paremmin sietävillä lajeilla. Melu kantautuu avosoille  ja järville  esteettä  ja  häiritse-
vä vaikutus ulottuu kauas. 
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Kuva  14.  
Silkkiulkku  pesii Etelä-ja  Keski-Suomen  reheväkasvuisilla lintujärvillä. 

Eläimistöltään  arvokkaat alueet:  

Eläimistön  kannalta tärkeitä alueita ovat 
-  laajat luonnontilaiset ympäristökokonaisuudet 
- pesimä-, kutu-  ja  poikastuotantoalueet 
-  uhanalaisten eläinten esiintymisalueet 
- eläimistön suojelualueet  ja  rauhoituskohteet 
-  vaellus-  ja  kulkureitit 

Elinympäristöjensä  suhteen vaateliaiden nisäkkäiden kannat ovat eristyneet 
tieverkoston rakentamisen myötä. Esim. liito-orava  on harvinaistunut  vanhojen 
sekametsien vähentyessä. 

Erittäin uhanalaisen valkoselkätikan elinalueen halkaisevat tiet heikentävät 
linnun säilyinismandollisuuksia  mm.  Pohjois-Karjalassa. Valkoselkätikka pesii 
rehevissä lehtimetsissä  ja  lehtipuuvaltaisissa sekametsissä,  joissa  on  muun puuston 
ohella myös iäkkäitä lehtipuita.  

Kuva  15. 	 Kuva  16.  
Lilto-ora  va. 	 Valkoselkätikka. 
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Soranottoalueilla  ja hiekkatörmissä pesivien törmäpääskyjen  säilymistä uhkaavat 
alueiden maisemointi  ja luiskaus. 

Kuva  17. 
 Törmäpääsky 

Kasvillisuudeltaan  arvokkaat alueet:  

Kasvillisuudeltaan  arvokkaita alueita ovat  mm.  lehdot, kosteikot, pienvedet  ja 
 suot. Uhanalaisten  ja  harvinaisten kasvien kasvupaikkoja  on  tuhoutunut tien 

rakentamisen (tielinja, läjitys)  ja tienpidon (niitto, soranotto)  myötä  varsin  paljon. 
Tiet  ja soranotto  ovat tuhonneet erityisesti harjukasvien, kuten kangasvuokon, 
esiintymiä.  

67  

Kuva  18 	 Kuva  19.  
Harjumasmalo. 	 Hämeenkylmänkukka.  

Har) umasmalon  saattaa nähdä valoisissa harjumänniköissä  tai  sorakuopissa. 
 Harvinainen hämeenkylmänkukka viihtyy myös hari ualueilla. 

Kymen läänissä tieympäristön uhatuimmat luontotyypit ovat harjut, kalliot, suot 
 ja  vesistöt. Mikkelin läänissä harjut, kalliot, lehdot, suot  ja lintuvedet  ovat herkim-

piä alueita. 
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Suojelualueet:  

Natura  2000  suojeluverkosto  
Euroopan unionin luonnonsuojelun kannalta tärkeiden alueiden verkosto. Sisältää 
luonto-  ja lintudirektiivin luontotyyppien ja  lajien alueet. Tavoitteena  on  estää 
haitalliset luonnontilan muutokset  ja  myös ulkopuolelta aiheutuvat vaikutukset 

 suojelukohteisiin.  

Kansallispuistot  (luonnonsuojelulaki, LSL)  
Luonnonpuistot  (LSL)  
Muut  luonnonsuojelualueet (LSL) 
Soidensuojelualueet 
Lehtoj ensuojelualueet  
Erämaa-alueet  (erämaalaki)  
Valtion retkeilyalueet  (ulkoilulaki) 
Valtionmaiden  ja yksityismaiden luonnonsuojelualueet (LSL) 

 Maisema-alueet  (LSL) 
Suojeliut luontotyypit (LSL) 
Valtionmaiden  ja yksityismaiden luonnonmuistomerkit (LSL) 
Koskiensuojelun  mukaiset vesistöt 

Valtioneuvoston  vahvistamat suojeluohjelmat 
Kansallis-  ja luonnonpuistoverkon  kehittämisohjelma  (LSL)  
Harjujen  suojeluohjelma  (maa-aineslaki) 
Lintuvesien  suojeluohjelma (LSL) 
Lehtojensuojeluohjelma (LSL) 
Soidensuojeluohjelma (LSL)  
Vanhojen metsien  suojeluohjelma (LSL) 
Rantojensuojeluohjelma (LSL)  
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet  ja perinnemaisemakartoituksen 

 kohteet  

Suojellut luontotyypit (Luonnonsuojelulaki  29  ja  30  )  
Seuraaviin  uontotyyppeihin  kuuluvia  luonnontilaisia  tai  luonnontilaiseen verrattavia  alueita ei saa 
muuttaa niin, että  luontotyypin ominaispiirteiden  säilyminen kyseiseltä alueella  vaarantuu.  

luontaisesti syntyneet, merkittävin osin jaloista  lehtipuista  koostuvat  metsiköt 
' pähkinäpensaslehdot 
' tervaleppäkorvet 
* luonnontilaiset hiekkarannat 
* merenrantanLityt 
* puuttomat  tai  luontaisesti  vahäpuustoiset hiekkadyynit 
' katajakedot 
' lehdesniityt 
*  avointa maisemaa hallitsevat yksittäiset puut  ja puuryhmät 
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1.5  Maisema  

Maisemalla  tarkoitetaan sitä fyysistä kokonaisuutta, jonka ihminen näkee  ja 
 kokee. Maisema koostuu luonnosta, kulttuurielementeistä sekä ympäristön 

rakennetuista osista. Tietyn alueen maisemarakenteen muodostavat maa-  ja 
kallioperä,  ilmasto  ja vesiolosuhteet,  kasvillisuus  ja eläimistö  sekä kuinuuri-
elementit. 

Tiensuunnittelun  kannalta maisemarakenteen oleellisin  osa  on  maa-  ja kallioperä 
 sekä näiden muodostama topografia. Suomen maastonmuodot ovat tavallisesti 

melko loivia  ja pyöreäpiirteisiä. 

Selänteet  ovat maastonmuotojen korkeimpia osia, jotka muodostuvat kallioista, 
moreenista, sorasta  tai hiekkamaasta.  Ne ovat tavallisesti vedenjakajia, pohjaveden 
muodostumisalueita  tai  pintaveden lähtöalueita. Topografian vaihtelevuus  ja 
metsäinen  maisema vaikeuttaa usein tien linjausta. 

Laaksot  ovat alimpia kohtia topografiassa. Laaksojen hienojakoiset maalajit  ja 
 pehmeä maaperä soveltuvat huonosti tierakennukseen. 

La,aksojen  ja  selänteiden  väliset rinteet ovat maisemallisesti monipuolisia  ja  myös 
luonnonoloiltaan sopivia alueita teiden rakentamista varten. 

MAISE.MATYYPIT  

Maisema voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: luonnonmaisemaan  ja  kulttuurimai-
semaan. Näiden väliin mahtuu monia erilaisia maiseman muotoja. 

Luonnonmaisemassa  ei ihmisen vaikutusta ole havaittavissa. 
Suomessa luonnonmaisemia ovat ne metsät, vesistöt, suot  ja harjualueet,  joissa 
ihmisen toiminnan jälkiä ei näy. Kaupunkien kasvun  ja  rakentamisen myötä ovat 
luonnontilaiset alueet saaneet väistyä. Esim. nykyään metsistämme  on  talous- 
metsinä suurin  osa,  eikä luonnontilaisia metsiä löydy juuri muualta kuin 
luonnonsuojelualueilta. 

Kulttuurimaisemat ovat syntyneet ihmisen  ja  luonnon vuorovaikutuksesta. 
Maalaismaiseman pellot, rakennukset, tiet  ja  niityt muodostavat tyypillisen 
maaseudun kulttuurimaiseman, johon yleisesti liitetään positiivinen arvovaraus. 
Maiseman viihtyisyyteen liittyvät läheisesti esteettiset, historialliset  ja 
virkistykselliset  arvot, joita ihminen kokee etenkin vanhoissa tasapainoisissa 
kulttuurimaisemissa. 
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Kuva  20.  
Maaseudun kulttuurimaisema. 

Kaupunkimaisema käsittää yksinomaan  tai  voittopuolisesti ihmisen rakentamaa 
ympäristöä. Kaupunkimaiseman sijaan käytetään yleensä nimitystä näkymä. 

HERKAT MA1SEMATYYPIT  

Kulttuurimaiseman reunavyöhykkeet sisältävät usein sopusointuisen rakennus-
kannan sekä rikkaan kasvi-  ja  eläinlajiston.  Nämä maisematyypit eivät juuri siedä 
muutoksia  tai  toimenpiteitä, jotka horjuttavat niiden tasapainoa. 

Maisemalliselta kestokyvyltään arkoja ovat myös sellaiset alueet, joiden 
ekosysteemit ovat erikoistuneet pitkälle tietyn alueen olosuhteisiin. 

KESTÄVÄT MAISEMATYYPIT 

Maisemallisesti muutoksia paremmin kestäviä ovat alueet, joilla  on  hyvä 
uudistumiskyky  ja  ekologinen kehitys nuorta. Näitä ovat esim. tuoreen kankaan 
talousmetsät. 

ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET  JA  KULTTIJLJRIYMPÄRISTÖT  

Arvokkaita maisema-alueita ovat  mm.  tietyt (esim.) 
- jokilaaksot  (Kymijoen laakso) 
- saariston kulttuurimaisemat 
-  saaret 
-  kosket 
- maisematiet 
-  harjut (Punkaharju) 
-  maaseudun kulttuurimaisemia 

- nhltyt 
- kaskimetsät 
- hakamaat 
- laidunalueet 
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Rakennetun  kulttuuriympäristön arvottamisperusteita ovat arkkitehtoniset 
arvot, historialliset arvot  ja ympäristöarvot.  Rakennettuja kulttuuriympäristöjä 
ovat esim. 

-  kylä-  ja kartanoympäristöt 
-  teollisuusalueet 
-  puistot  ja  puutarhat 
-  huvila-alueet 
- kirkonkylät,  pappilat  ja  keskiaikaiset kirkot 
-  koulut 
-  museot 
-  varuskunta-alueet  ja kasarxnit 
- puolustusvarustukset (Salpalinja) 
-  linnat, linnanrauniot  ja linnoituslaitteet 
-  vankilat 
-  liikenteen luomat ympäristöt 

- maantiet 
-  sillat 
-  kanavat 
-  rautatieasemat 
-  maj  akat 
-  satamat, laiturit 

TIEMAISEMAN OMINAISUUT(SIA  

Tiemaisemalla  tarkoitetaan sitä ympäristökokonaisuutta, jonka tienkäyttäjä 
näkee tiellä liikkuessaan. Tämän lisäksi tiemaisema käsittää tien ympäristöstä päin 
nähtynä sekä tien tieltä katsottuna. 

Maisematilalla  tarkoitetaan rajattua, nähtävää tilaa, jonka "kehykset" muodostu-
vat maastonmuodoista, kasvillisuudesta  ja esim.  rakennuksista. Maisematilan 
hahmottarniseen vaikuttaa erityisesti tilassa liikkuminen, kuten ajonopeus. 
Maisematilat voivat olla avoimia (järvet  ja  pellot), puoliavoimia (puistot)  tai 

 suljettuja (metsät) tiloja. Esim. metsän läpi kulkeva  tie  muodostaa tieympäristöön 
suljetun tilan. Näkymät erilaisiin maisematioihin muodostavat maisemakuvan eli 
maiseman ulkonäön. 

ijiijjia.  

Ympäristöön  alistuva  silta 	 Silta  maisemallisena kokokohtana  

Kuva  21.  
Sillan  suhde maisemaan  
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Maiseman reunavyöhykkeet  ovat rajoja kanden erityyppisen maisematilan, 
kuten pellon  ja  metsän, välillä. Reunavyöhykkeet määräävät suurelta osin 
maisematiojen luonteen  ja selkeyttävät  maiseman visuaalista rakennetta. Reuna- 
vyöhykkeet ovat myös monipuolisia eläin-  ja kasvilajien esiintymispaikkoja ja 

 herkkiä muutoksille, joita esim. tien rakentaminen liian lähelle aiheuttaa. 

Maiseman  solmukohdat  ovat eri maisematekijöiden leikkauspisteitä  tai  kohtaus- 
paikkoja. Ne voivat olla esim. harjujakson  ja  vesistön leikkauskohtia  tai  selän- 
teiden  ja  laaksojen leikkauspisteitä. Maiseman  huippupisteet  taas voivat olla 
maisematiloja hallitsevia  ja luonnonoloiltaan  edullisia kohtia. Maiseman solmu- 
kohdat  ja huippupisteet  ovat usein ympäristöltään mielenkiintoisia  ja  tien 
kokemusmaailmaa rikastuttavia paikkoja.  

Tie  sopii parhaiten maisemaan,  jos sen geometria  noudattelee maiseman aallonpi-
tuutta.  Maastonmuotoja rikkova linjaus aiheuttaa tielle turhia maansiirtoja, 
leikkauksia  ja pengerryksiä.  

Maiseman rytmi koetaan liikuttaessa maisematilan läpi. Rytmi  on  sarja erilaisen 
keston  ja painoarvon  omaavia tapahtumia  tai vaikutelniia.  Jokaisen tien rytmi  on 

 omaleimainen johtuen yksilöllisistä maaston  ja maisematiojen  luonteesta sekä 
tiellä käytetystä geometriasta. Monipuolinen  ja virikkeellinen  tien rytmi ylläpitää 
tiellä liikkujan mielenkiintoa, eikä aiheuta ikävystymistä. Liian virikkeellinen tien 
rytmi aiheuttaa puolestaan stressiä  ja  sekaannusta. 

TIENSUUNNITTELU  SUHTEESSA MAISEMAAN 

Tiensuunnittelun  tärkeät näkökohdat ovat:  tie  tieltä, maisema tieltä  ja  tie  maise-
masta.  Tien on  oltava miellyttävä sekä tiellä liikkujan kannalta että 
sovittumisessaan osaksi maisemaa.Tien maisemaan sovittamisessa  on  huomioitava 

 nun. maisematyypin  herkkyys, maiseman reunavyöhykkeet, arvokohteet, aallon-
pituus  ja  rytmi sekä liikkujan mielenkiintoon  ja kokemusmaailmaan  vaikuttavat 
seikat.  
Tien  maisemaan sovittamisen lähtökohtana  on  suuntauksen suunnittelu. Maaston- 
muotoilu (maasto-  ja kallioleikkaukset, pengerrykset ja luiskan  muotoilu) sekä 
tienvarsikasvillisuuden  ja  rakenteiden (sillat, valaistus, kaiteet  ja meluesteet) 

 suunnittelu ovat puolestaan luonteeltaan viimeistelyä  ja  tien maisemointia ympä-
ristöönsä sopivaksi. 

Kuva  22.  
Leikkausluiskien pyöristyksen  vaikutus  tiemaisemaan. 

- - 	-- 
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TIENVARSIMAISEMAN  HOITO  JA  VIHERALIJEET 

Tieympäristöön  kannattaa panostaa. Viheralueet ovat näkyvä luonnolliseen 
suomalaiseen kulttuuriin  ja  perintöön kuuluva kokonaisuus, myös  tie- 
ympäristössä. Kauneus, viihtyisyys, monimuotoisuus, omaleimaisuus ovat laaduk-
kaan tieympäristön tunnuskuvia. 

Tienvarsien, viheralueiden  ja levähdysalueiden  tasokas hoito  ja puhtaanapito 
 yhdessä muiden toimien kanssa ovat tienkäyttäjien palvelua  ja  myönteinen viesti 

matkalaisille. Liikenneympäristön hoito kokoajan koettavana  ja  arvioitavana  on 
 selkeä imagotekijä. Ympäristäimagoon vaikutetaan tehokkaimmin yleisellä 

siisteydellä  ja järjestyksellä.  Maiseman hoito vaikuttaa "yrityksen" julkiseen 
kuvaan, imagoa ei voi luoda kuin aidoilla asioilla, Tiealueella olevien kohteiden 
puhtaanapito vaikuttaa yleiseen siisteyteen  ja  sitä kautta viihtyisään  tie- 
ympäristöön. 

Vähimmillään tienvarsikasvillisuuden  hoidolla turvataan näkemien säilyminen. 
Taajamaympäristössä viheralueiden hoito  on  erityisen tärkeää. Viherhoidolla 
tuotettu viihtyisyys vaikuttaa tunnetasolla ajomukavuuteen, liikenne- 
turvallisuuteen  ja  jopa terveyteen: esim. oikea-aikainen niitto vähentää 
allergisoivien kasvien aiheuttamia terveyshaittoja. 
Oikea-aikainen niitto ketoalueilla  on  elokuun puolenvälin jälkeen. Pujon, joka  on 

 yleinen tienpientareilla  ja  voimakkaasti allergisoiva, oikea niittoaika  on  heinä-
kuussa. Pujoa ei yleensä kasva ketoalueilla vaan usein rakennetun ympäristön 
reuna-alueilla. 
Niitettäessä  kauniiden kukkaryhmien jättäminen tienpientareelle luo tien- 
käyttäjille silmäniloa. Niittorajoituksia  on ketokokeilualueilla,  kasvien 
siementenkeruualueilla  ja  alueilla, joissa kasvaa rauhoitettuja  tai  uhanalaisia 
kasveja. 

Tiempäristössä ympäristötaidetta  on  usein toteutettu pienimuotoisena, pienillä 
konsteilla. Taiteella voidaan  mm.  luoda uutta ilmettä. korostaa, pehmentää, 
peittää  tai  tuoda esille. Ympäristötaiteessa pitää huomioida visuaalisuuden  ja 

 elämyksellisyyden lisäksi myös liikenneturvallisuus. 

TIENVARSIMETSIEN  HOITO 

• Mets  ess uomessavaltaDsateisTä  kulkee erilaisten metsäjaksojen halki, joten 
tienvarsimetsien hoito  on  erityisen tärkeää  mm.  liikenneturvallisuuden  ja  maise-
man viihtyisyyden kannalta.  
Tien  rakentaminen metsään synnyttää reunavyöhykkeen  ja  näin  ollen  muuttaa 
metsän kasvuolosuhteita. 
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Tienvarsimetsien  hoidon tavoitteet  ja  keinot: 

TAVOITTEET KEINOT 

Liikenneturvallisuus 
-  hyvä näkyvyys erityisesti  - vesakonraivaus, niitto,  liian lähellä 

risteys-  ja liittymäalueilla  tietä olevien puiden poisto  
- hirvivaaran  ehkäisy  - tiealueen  laajentaminen,  

luiskien loiventaminen 
-  tienkäyttäjien  havaintokykyyn - tienvarsipuiden  optinen ohjaus:  mm  

vaikuttaminen kaarteissa puut tien  ulkoreunassa 
-  tuulen, vesi-  ja luinisateen  suoja  - suojapuusto  ja pensaskasvillisuus  

Maisemallinen hoito 
-  siisti  ja  hoidettu näkymä tieltä  -  tienvarsien  siistiminen (raivausjättei- 

ympäristöön  den poiskuijetus) 
-  vaihteleva, ilmava  metsänreuna -  metsän  harventaminen  käsityönä  
-  hyvä näkyvyys metsään  ja  metsästä 

tielle  

Tierakenteen  säilyttäminen 
=  tien,  luiskien,  ojan  ja pientareen - 	kasvillisuus  maansitojana luiskissa  

kunnossapito  

Näkösuoja 
-  maisemaan  sopeutumattomien - tienvarsimetsä näkösuojana esim.  

kohteiden suojaaminen  soranottamon  ja  tien välillä  
-  maisemaan  sopeutumattoniien - näkösuoja asuinalueen  ja  tien välillä  

tierakenteiden  suojaaminen (näkymättömissä olevan melu- 
lähteen häiritsevä vaikutus 
pienempi kuin näkyvän)  

Tienvarsikasvillisuus  vähentää myös pölyn leviämistä tieltä ympäristöön. 

Joskus kasvillisuus  on  tarpeen katkaisemaan  näköyhteyden  liikenteen  häiritsevään 
vilinään.  

Kuva  23. 
Tien varsipuiden  optinen ohjaus: 
Suora  tielinja  mäen yli ei anna mitään  vilt  että jatkosta (kohta  1). 

 Puut tien varrella osoittavat tien suunnan mäen takana (kohta  2). 
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2  PÄÄSTÖT  
2.1  Ympäristöongelmat  

Tielaitoksen  toimintojen  ja  tieliikenteen välittömästi  ja  välillisesti aiheuttamat 
ympäristöongeimat ovat 

- kasvihuoneiiniön  voimistuminen 
- otsonikerroksen oheneminen 
-  happamoitumisen lisääntyminen 
- biodiversiteetin väheneminen 
- pintavesien rehevöityminen 
- pohjavesien pilaantuminen 
-  ympäristömyrkkyjen leviäminen 
- uusiutumattomien  luonnonvarojen ehtyminen 

kiinteiden jätteiden syntyminen 
-  ilman epäpuhtauksien  ja melun  lisääntyminen 
-  maisemien muuttuminen  

Ympäristöhaittojen ehkäisemisessä  yleisesti käytetään seuraavia vakiintuneita 
käsitteitä: 

- varovaisuusperiaatteita  toimien suunnittelussa, haitan ei tarvitse olla 
tieteellisesti todistettu 

- elinkaariajattelua,  jossa tuotannon  ja  tuotteen käytön eri vaiheet otetaan 
huomioon ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Näitä vaiheita ovat 
raaka.aineiden valinta, tuotantoprosessin suunnittelu, päästöjen  ja 

 jätteiden hallinta, tuotteiden kuljetus sekä niiden käyttö  ja  käytöstä 
poisto 

-  haittojen syntymisen ennalta ehkäisyä 
-  läheisyys periaatetta, jossa haitat pyritään torjumaan niiden 

syntylähteillä 
- aiheuttamis  periaatetta, jossa haitan aiheuttaja  on  vastuussa haittojen 

estämisen kustannuksista.  

KAS  VIHUONEILMIÖ 

Kasvihuoneilmiöllä  tarkoitetaan vesihöyryn  ja  eräiden kaasujen, kuten hiilidioksi-
din, kykyä imeä itseensä  ja  muuttaa lämmöksi maanpinnalta takaisin heijastuvaa 
auringonsäteilyä. Kasvihuoneilmiö  on  elämän edellytys; ilman kasvihuoneilmiötä 
maapallon keskilämpötila olisi  35 °C  nykyistä alhaisempi. Kasvihuoneilmiö ei siis 
ole ympäristöongeima. Ongelma  on  ilmaston lämpenemistä aiheuttavien kaasujen 
pitoisuuksien kasvu ilmakehässä. Tällaisia kaasuja ovat hiilidioksidi, metaani, 
freonit  ja typpioksiduuli.  Merkittävin näistä  on hiiidioksdi,  jota  pääsee ihmisen 
toimesta ilmaan (fossiilisten polttoaineiden käyttö, metsien hakkuut ym.) 

Uusimpien ennusteiden mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vähitellen 
noustessa kaksinkertaiseksi vuoteen  2030  mennessä, ilmakehän keskilämpötila 
nousee  1,5 °C.  Etelä-Suomessa tämä saattaa merkitä  4 - 8  oG  talvisen keskilämpöti-
ian  nousua. Maailmanlaajuiset vaikutukset ovat erittäin vaikeasti ennustettavia. 
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Ilmeisesti  rajumyrskyt,  tulvat  ja  ilmaston ääri-ilrniöt  lisääntyisivät huomattavasti 
 ilmastotasapainon  muuttuessa.  

Tielaitoksen  toiminnoista erityisesti  rakentarnishankkeet  käyttävät suuria määriä 
 fossiilisia  polttoaineita. Myös hoidon  ja  kunnossapidon energiatalous  perustuu 

 öljytuotteisiin. Tievalaistus  käyttää merkittäviä määriä sähköä, josta  osa  on 
 tuotettu kivihiiltä  poittamalla. Liikennemäärien  kasvaessa kasvavat myös tielii-

kenteen  hiilidioksidipäästöt.  

OTSONIKERROKSEN OHENEMINEN 

Ilmakehän  otsonista  valtaosa,  90 %, on  stratosfäärissä  n. 20 - 30  km:n korkeudes-
sa. Otsonikerros suojaa luontoa  ja  ihmisiä  UV -  säteilyn  haittavaikutuksilta 
(ihosyöpä, immuunijärjestelmien  heikkeneminen, perimän muutokset, kasvin 
toiminnan heikkeneminen). 

Stratosfäärissä otsonia syntyy kun  happimolekyylit  (02) auringonvalon  vaikutuk-
sesta hajoavat vapaiksi  happiatomeiksi  (0),  jotka välittömästi yhdistyvät  mm. 
happimolekyyleihin  muodostaen otsonia  (03). Otsonimolekyylillä on  taipumus 
luovuttaa herkästi ylimääräinen  happiatomi  jollekin toiselle  yhdisteelle -  vaikkapa 

 kloorille  (Cl), jos  sitä sattuu olemaan  lähettyvilä. 

Yläilmakehän otsonikerrosta  uhkaavat erilaisten  otsonikaasua hajottavien  ainei-
den päästöt, jotka lisäävät vapaan  kloorin  ja typen  oksidien  määrää ylä- 
ilmakehässä. Tällaisia ovat  mm. CFC-aineet, joita käytetään  aerosoleissa,  vaahto- 
muovien valmistuksessa,  kylmäkoneissa  ja  ilmastointilaitteissa. 

Tienpito  vaikuttaa välillisesti otsonikerroksen  ohenemiseen: liikennemäärien 
 kasvaessa kasvavat myös tieliikenteen  typen  oksidien  päästöt. 

HAPPAMOITUMISEN LISÄÄNTYMINEN 

Happamoittavat  yhdisteet ovat peräisin fossiilisten polttoaineiden (öljy,  huh, 
 maakaasu  ja turve)  poltosta. Vapautuneet  typen ja  rikin oksidit reagoivat ilmassa 

 veden  kanssa muodostaen typpi-  ja  rikkihappoa, jotka alentavat sadeveden  pH:ta. 
 Hapan  sade  aiheuttaa  kasvillisuusvaurioita,  syövyttää rakennuksia  ja 

 happamoittaa  vesistöjä  ja  maaperää. Maaperässä happamoituminen muuttaa 
metalleja  helppoliukoisempaan  muotoon, jolloin näitä siirtyy  veden ja  elintarvik-
keiden välityksellä myös ihmisiin.  

Osa  päästöistä  ajautuu  ilmavirtojen  mukana  esim.  metsään  ja  tarttuu 
 kasvipeitteeseen kaasumaisena  tai partikkelimaisena.  Tätä osaa kutsutaan 

 kuivalaskeumaksi. Kuivalaskeuman  tehokkuus riippuu  epäpuhtauden  ja pinnan 

 kemiallisista, fysikaalisista  ja  biologisista ominaisuuksista.  
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PINTAVESIEN REHEVÖITYMINEN  

Vesistöjen rehevöityminen johtuu levänkasvua kiihdyttävien kasvinravinteiden, 
lähinnä  typen ja fosforin,  liian korkeista pitoisuuksista vesissä. Sisävesissä  fosforin 

 puute rajoittaa usein levien kasvua, kun taas Itämeressä  typen  puute  on  suurim-
man osan vuotta levänkasvua rajoittava tekijä. 

Rehevöityminen  kuluttaa vesien happivarantoja.  Sen  tuloksena vesissä myös. 
syntyy voimakkaita sinileväkukintoja, jotka alentavat vesistöjen virkistysarvoa. 

Tienpidossa  erityisesti ruoppaaminen  ja penkereiden  rakentaminen vaikuttavat 
pintavesien tilaan hajottaessaan pohjaan sedimentoitunutta ainesta.  Typen 
oksidien  päästöt lisäävät osaltaan rehevöinävää ilmalaskeumaa.  

2.2  Tieliikenteen päästöt 

Liikenteen energiankulutus  on  yli  15 %  koko  Suomen energiankulutuksesta. 
Vaikka autojen energiataloudellisuus  on  parantunut,  on  energiankulutus kuiten-
kin kasvanut autokannan kasvamisen myötä. 

Maailman öljyvaroista huomattava  osa  kuluu liikenteessä. Suomessa  n. 40 % 
 öljystä käytetään liikenteeseen. 

Autojen käyttämät polttoaineet sisältävät enimmäkseen hiiltä  ja  vetyä. Loppu  on 
 pääasiassa typpeä, happea  ja  rikkiä. 

Polttoaineen  ja  ilman täydellisessä palamisreaktiossa syntyy typpiyhdisteitä, 
hiilidioksidia  ja vesihöyryä.  Moottorissa tapahtuva palaminen ei kuitenkaan ole 
täydellistä, vaan pakokaasut sisältävät hiilidioksidin  ja vesihöyryn  lisäksi 
palamattomia  tai epätäydellisesti palaneita  yhdisteitä sekä palamisen sivutuoneita. 
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Polttoaine, 	-p  
moottoriöljy 

 ja  niiden 
lisäaineet 

+ 	 -  

ilma  

—4  

Lopputuotteet 
*  hiilidioksidi 

' vesihöyry 

Sivutuotteet 
*  typen  oksidit 
*  rikkidioksidi 

* lyijy 

Epätäydelliset palamistuotteet 
*  hiilimonoksidi 

' aldehydit 

* ketodit 
* hapot 

Palamattomat 
* parafiinit 

* olefiinit 

* aromaatit 

Kuva  24.  
Poittomoottorin pakokaasujen  yhdisteitä.  

Pakokaasujen  merkittävimpiä haitallisia yhdisteitä ovat  typen  oksidit (NOr), 
hiiidioksidi (GO 2), hiilimonoksidi eli häkä  (GO),  hiilivedyt  (HG)  sekä erilaiset 
hiukkaset. Lyijypäästöt ovat lyijyttömän bensiinin käytön yleistyessä pienenty-
neet. Suomessa rikkidioksidin  (°2)  kokonaistuotannosta  on  liikenteen osuus 

 vain 1  -  2  %. 

flman epäpuhtauspitoisuuksiin  vaikuttavia tekijöitä ovat 
- liikenteen päästöt 
- taustapitoisuus 
-  energiantuotannon  ja  teollisuuden päästöt 
-  sää  (tuuli, lämpötila, suhteellinen kosteus) 
- maasto, katutila 

Matalat päästölähteet, kuten autoliikenne, saattavat aiheuttaa päästömääräänsä 
nähden korkeita ilman epäpuhtauspitoisuuksia. Rakennukset  ja  maaston vaihtelut 
estävät saasteiden leviämistä  ja laimenemista.  Sää  ja  erityisesti tuulisuus vaikuttaa 
päästöjen sekoittumiseen ilmaan. 
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AJOWEUVOEN 1I.TA POL1TOArnWI  

ILMAAN NTATTAMA I4AiKnMANEN 

PØLY H4lliUy 

PAICOICAASUT 

PEPNCAZDEN  JA Pk&tÅ.Y1ESH 
JANMUJEN KULIMUNEN KULUIANEN 

Situmi 

A.t4  

Kuva  25.  
Auton  päästÖ!ähteet.  

flmansaasteet kulkeutuvat  ilmakehässä ilmavirtausten mukana hyvinkin kauas 
päästölähteestä. Kulkeutum.isen aikana yhdisteet voivat muuttua toisiksi 
yhdisteiksi  ja  synnyttää uusia yhdisteitä. Esim.  typen  oksidit  ja hiilivedyt  reagoi-
vat auringon valon vaikutuksesta  ja  uutena yhdisteenä muodostuu alailmakehän 
otsonia. 
Vähitellen ilmansaasteet tulevat maahan joko kuivana  tai  markanä laskeumana. 
Sadevesi  on  happamoitunut  typen ja  rikin oksidien määrän lisääntyessä ilmassa. 
Laskeuma happamoittaa maaperää  ja  vesistöjä. 

ilman epäpuhtauspitoisuuksien  ja  laskeuman vaikutukset kohdistuvat ihmisten 
terveyteen, viihtyvyisyyteen, kasveihin, eläimiin, materiaaleihin, maaperään, 
vesistöihin, pohjaveteen  ja  ilmastoon. Vaikutusten mittakaava vaihtelee paikalli-
sista maailmanlaajuisiin. Vaikutukset voivat ilmetä korkeiden lyhytaikaisten 
epäpuhtauspitoisuuksien aikana  tai  pitkäaikaisen kuormituksen seurauksena. 

Autojen pakokaasujen haitallisimpia yhdisteitä ovat syöpää aiheuttavat hiilivedyt 
 ja hengitystiesairauksia  aiheuttavat  typen  oksidit. Pakokaasujen haju  ja  liikenteen 

nostattama pöly vähentävät usein viihtyisyyttä. Vaikutukset luontoon  ja 
materiaaleihin  aiheutuvat lähinnä  typen oksideista ja  hiukkasista. Hiilivedyt 
aiheuttavat haittoja kasvillisuuteen lähinnä otsonin välityksellä.Hiukkaset likaavat 
kasveja  ja  maaperää. 

Autojen pakokaasut sisältävät myös hiilidioksidia, joka ei ole haitallinen ihmisten 
terveydelle eikä myöskään luonnolle suoraan. 



30 
	 Ymparistotiedon  perusteet, opas  tienpitäjille 

PAASTÖT  

Häkä muuttuu ilmakehässä vähitellen hiilidioksidiksi. Hiilidioksidi vaikuttaa 
välillisesti kasvihuoneilmiön kautta ympäristöön, ilman epäpuhtauksien aiheutta-
mien haittojen ehkäisemiseksi  on  ohjeena,  että hiilimonoksidin, typpidioksidin, 
rikkidioksidin  ja  hengitettävien  hiukkasten pitoisuudet sekä kokonaisleijuma 
ulkoilmassa alueilla, missä asuu  tai  oleskelee ihmisiä  ja  missä ihmiset saattavat 
altistua ilman epäpuhtauksille, ovat enintään seuraavat: 

EPÄPUHTAUS  AIKA 	OHJEARVO 

Hiilimonoksidi 	tunti 	 20  mg/rn3  
(CO) 	 8 h 	 8  mg/rn3  

Typpidioksidi 	tunti 	 150  jig/rn3  (1  

(NO2) 	 vuorokausi 	70  jig/rn3  (2  

Rikkidioksidi 	tunti 	 250  jig/rn3  (1  

(SO2) 	 vuorokausi 	80  jig/rn3  (2  

Hiukkaset 	vuorokausi 	120  jig/rn3  (3  

(kokonaisleijuma,  vuosi 	 50  jig/rn3  
TSP) 

Hengitettävät 	vuorokausi 	70  p./m2 	(2  

hiukkaset 
 (PM 

1) 1  %  tuloksista saa ylittää arvon  30  vrk:n  aikana  
2) yksi vrk-keskiarvo saa ylittää arvon  30  vrk:n  aikana  
3) 2  % vrk-keskiarvoista  saa ylittää arvon vuoden 

mittausjaksolla 
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Vaikutusaluc  Hiki Hiilivcdyt.  Typen  oksidit Hiukkaset 
Hiilidioksidi  (HC) (NOx) _________________ 

HMJNEN  Heikentää  veren  Lisaasyöpäriskia.  Lisää  hengitysteiden Lisaa 
hapenkuljetuskykyä.  Vähentää viihtyisyyttä  infektioherkkyyttä. Arsyttuä hengitysteita.  
Heikentää (hajut) Aiheuttaa saunaa. Vähentää viihtyisyyttä  
himaranäköä ___________________ ___________________ ___________________  

RAKENNETTU  Syövyttaä matertaale;a Lika.a  ja  vaurloittas 
fMPÄRISTÖ, (korroosio)  materiaaleja. 
MATERIAALIT  ___________ ___________ ___________ ___________ 
(ETSÄT  Heikentää kasvien  Happamo&ttaa  maa- Heikentää  kasvieii  

RAVINTO-  elintounintoja  perää. Edistää otsonin  elintoimintop.  
TUOTANTO. Edistää otsonin  muo-  muodostumista maan-  Likas  maaperää  
(ASVILUSUUS dostumista  maan- pinnalla 

pinnalla  

ESISTÖ Happamoitsaa  Heikentää eliöstön  
vesistöji  mandollisuuksia  

_________________ _________________ __________________ (raskasmetallit) 

.UONNON  Hiilidioksidi edistää Tuhoaa  yläilmakehän  Tuhoaa  yläilmakehän  Vähentää  näkyvyymtä.  
KIERTOKULKU kasvihuoneilmiötä  otsonikerrosta. otsonikerrosta.  Lisiä pilvien muodot- 

Edistää Edistää  tumista 
kasvihuoneilmiöti kasvihuoneilmiöta  

Taulukko  1.  
Pakokaasujen  vaikutuksia ympäristöön  pähkinänkuoressa. 

Katalysaattorien  yleistyminen autoissa vähentää typenoksidipäästöjä merkittäväs-
ti, mutta lisää sitä vastoin typpioksiduulin eli ilokaasun  (N20)  päästöjä. 
Typpioksiduuli  on n. 100  kertaa hiilidioksidia tehokkaampi kasvihuonekaasu,  ja 

 se  tuhoaa myös yläilmakehän otsonikerrosta. 
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00S' 

vs 	u s.. 

t1  
?rTI'I 77"  t'1 r1 

lo 	 10 	C 	 10 	 60 	 70 	 77 	70 	 10  s.awq  

Kuva  26. 
Diagrammi  osoittaa kuinka pitkälle pääset energiamäärällä  1 kWh.  Laskennassa  on  käytetty 

keskimääräisiä käyttöasteita 

	

NERG1ANIWLU  I  LIS cL ULJTP IUU 	'JLL,rJL.JrIc I 

6 

4 

2  

lo 	.. 	 100  
HENKILOWKU  

Kuva  27.  
Eri liikennemuodoilla  on  oma omlnaisdlLfeer7sa tarkast&tae3serr9TgiaTrkUhJtUSta henkilöki-

lometriä kohti tehokkuuden kannalta. 
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2.3  Epäpuhtaudet maaperässäja vesistöissä 

Tienpidosta  ja  liikenteen pakokaasupäästöistä pääsee haitallisia aineita maaperään 
sekä  pinta-  ja pohjavesiin. 

Tienpidossa  käytetään kemikaaleja erityisesti kalustohuoltotoiminnassa  ja  siltojen 
pintakäsittelytöissä. Välillisesti  se on osavastuussa tieliikenneonnettomuuksissa 

 ympäristöön  j outuvista kemikaalikuormituksista.  

Tienvarsien viherrakentamiseen  ja  -hoitoon saatetaan käyttää lannoitteita, jotka 
aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä sekä pohjavedessä laatumuutoksia. Kemialli-
nen vesakontorjunta  on  korvautunut mekaanisella vesakonraivauksella. Luonnol-
le haitallisia rikkakasvien torjunta-aineita tulee myös välttää. 

VAARALLISTEN AINEIDEN  TIEKULJETUKSET  

Vaarallisella aineella tarkoitetaan aineita  tai  esineitä, jotka räjähdys-, palo-  tai 
säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä tai  muun sellaisen 
ominaisuutensa vuoksi saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, omaisuudelle  tai 

 ympäristölle. 

Vaarallisten aineiden aiheuttamia onnettomuuksia ovat palo  ja  räjähdys, kaasu- 
purkaukset, syövytys sekä valuminen maaperään  ja  pohja-  ja pintavesiin.  Yleisin 
vahinkotyyppi  on  aineen valuminen esim. törmäyksen, ylitäytön  tai venttiilivian 

 vuoksi. 

Vaarallisten aineiden kuijettamiseen tarkoitetuila teiliä tulee ympäristön 
suojaukseen kiinnittää erityistä huomiota. Taajama-alueilla onnettomuusriskit 
ovat suurempia  ja  onnettomuuden sattuessa vaaralle alttiiksi joutuu enemmän 
ihmisiä kuin avoimessa maastossa. Myös pohjavesialueet tulee ottaa huomioon. 

POHJA  VESISUOJAUKSET 

Tielaitos  suojaa pohjavesiä pääasiassa tiesuolan vaikutuksilta. Pelkästään vaarallis-
ten aineiden kuljetusten takia ei pohjavesisuojauksia yleensä tehdä, koska tielaitos 
ei ole vastuussa kuljetusonnettomuuden seurauksista, ellei syy onnettomuuteen 

- ole.tenpid&sa.  Vaarallisten aineiden kuletusonnettomuuksista vastaa kuljetus- 
liike. 
Vaarallisten aiheiden kuljetusonnettomuuden sattuessa hälytetään paikalle lähin 
palokunta. 
Onnettomuuden sattuessa Tielaitos  on  velvollinen avustamaan onnettomuuden 
haittavaikutusten torjunnassa,  jos  apua pyydetään. 
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HAITALLISTEN AINEIDEN KÄYTTÄYTYMINEN MAAPERÄSSÄ 

Liikenteen päästöt  ja  erityisesti haitallisten aineiden kuljetusonnettomuudet 
saattavat muuttaa maaperän kemiallista koostumusta. 

Maahan joutunut kemikaali voi hajota maaperässä  tai  sitoutua eri yhdisteisiin. 
Aikojen kuluessa  se  voi joutua pohjaveteen. 

//  I  

O?O kMIAL1INt.I 

j EIOOSIO . 
KULXCUTUMINIH 
tUuLEN  JA  VEDEN  
MUKANA  

	

KULKEUTUMINEN K4SVtII4IN 	
- NAItALLINEN  AINE 

KEMIALLINEN  HA.IOAUINEN  

N\ 	
VALITYKSELLA 

LIOKENEMINEN PIAJOAM  IN EN  

IMErrPMINEN 	KIINTEIDEN  
JA  KEMIALLINEN  EIIUKKATEN 

	

HUUE(TOUTUMINEN 	SAOSfl)MIP1(w 	SUODATTUMINEN  

Poll  JAYES  I  

Kuva  28.  
Haitallisten aineiden käyttäytyminen maa perässä.  

2.4  Tiesuola 
Tiesuolaa (NaC1) käytetään liukkauden torjuntaan talvikuukausina. Suolauksen 
määrä vaihtelee alueellisesti  ja sääolojen  mukaan. Tiesuola levitetään yhä enene-
vässä määrin liuoksena  tai kasteltuina rakeina,  jolloin suolamäärä  ja  siten myös 
pohjavesien pilaantumisriski  on  pienentynyt. 

Kesäaikana sorateiden pölynsidonta-aineena käytetään kalsiumkloridia (CaCi)  tai 
kalsiumkloridiliuosta. Pölynsidonnan  tarkoituksena  on  sitoa tien kulutus- 
kerroksen hieno aines  ja  estää  sen pölyäminen ja pinnan  rikkoutuminen. 
Pölynsidontaan käytetään satunnaisesti myös magnesiumkioridia MgC1. Myös 
puumelassia  on  kokeiltu, mutta  se  voi aiheuttaa ajoneuvojen sotkeutumista  ja 
pintavesien rehevöitymistä.  

YMPÄRISTÖ VAIKUTUKSET  JA  KORROOSIO  

Suurin ympäristöhaitta tiesuolan käytöstä kohdistunee  pohjaveteen. 
Vesiliukoisina  ja  hyvin liikkuvina ioneina kloridit kulkeutuvat helposti pohjave-
teen lisäten hitaasti  sen suolaisuutta. Osa  suolasta saattaa vajota 
pohjavesimuodostuman pohjalle. 



Ympäflstötiedon  perusteet, opas  tiepitajille 	 35  

PAASTÖT  

Tiesuolan  ja pohjavesialueen geohydrologiset  yhteydet vaikuttavat ratkaisevasti 
suolan kulkeutumiseen: suola voi vajota tien lähistöllä maakerrosten läpi pohjave-
teen  tai  kulkeutua pintaveden mukana kauemmas vesistöön, joka taas voi olla 
yhteydessä pohjavesivarastoon. Tiesuolaus  on  haittatekijänä  erityisesti harjujen 
vedenottamoalueilla. Noin viidesosa maamme tärkeimmistä pohjavesialueista  on 

 vaarassa suolautua.  

Pohjavesien suojaustarpeet  Ja 
 toteutune.t pohjaveslsuojaukset 

Kuva  29.  
Pohjaveden  suojaustarpeet  ja  toteutuneet -suojaukset  Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella 
vuonna  1996. 

Jo  pienetkin suolapitoisuudet aiheuttavat  korroosion  lisääntymistä putkistossa  ja 
vesisäiliöissä.  Tämän seurauksena haitallisia metalleja, kuten kuparia, liukenee 
juomaveteen. Korroosiota voidaan ehkäistä  mm.  veden alkaloinnilla  
tai  esim.  vaihtamalla muoviputket kupariputkien tilalle. Korroosion aiheuttamat 
haitat: 

-  veden  laadun heikkeneminen 
-  lisääntynyt putkistotukosten  a  putkirikkojen  riski 
- putkiston käyttöiän lyheneminen 

Maantiesuolan  käyttö lisää myös autojen  ja  teiden rakenteiden, kuten siltojen  ja 
 rumpujen, korroosiota. 
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Haitallisin aine kasveille tiealueella  on  suola. Tiesuola vaikuttaa suoraan kasvien 
pintaan  ja  maaperän kautta juuristoon.  
Natrium ja  kioridi kertyvät tienvarsikasveihin  ja  liian suurina pitoisuuksina 
aiheuttavat kasveille ulkoisia oireita  ja  hienorakennevaurioita, esim.  kasvin lehdet 
ruskistuvat lehtien reunoilta keskustaa kohti  tai  kasvien silmut  ja  kukkasilmut 

 eivät aukea keväällä.  Natriumin  vaikutuksesta kasvin  veden ja  ravinteiden  saanti 
maaperästä vaikeutuu. 

Kasvien suolansietokyky  on  hyvin yksilöllinen. Useimmat yksivuotiset kasvit 
sietävät suolaa monivuotista paremmin,  sillä  natriun  kertyy monivuotisten kasvi-
en juuristoon. Lehtipuut kestävät suolausta paremmin kuin havupuut,  sillä 

 lehtien putoamisen myötä puut vapautuvat lehtiin kertyneestä saastekuormasta. 
 Mm.  lehtien paksu vahakerros, paksut silmusolmut, paksu kuori  ja  karvaisuus 

 parantavat kasvin suolansietoa. Suolan kasveile aiheuttamat vauriot rajoittuvat 
yleensä  alle  20  metrin etäisyydelle tiestä riippuen palj  on paikallisita  maasto- 
olosuhteista, käytetyistä suolamääristä sekä liikenteestä.  

30 000 

25 000 

20 000 

15 000 

lo  000 

5 000  

lsj 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  

Kuva  30.  LiukkaudentorjuntaSUOlan  käyttö vuosina  1987-1996  
Sääolot  vaikuttavat  liukkaudentorjunnan  tarpeeseen. Kuvassa ei ole 
huomioitu  sääindeksiä  
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2.5  Melu  

Melulla  tarkoitetaan yleensä ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä  tai 
häiritsevänä.  Melu voi vaikuttaa monella tavalla haitallisesti ihmisen terveyteen, 
hyvinvointiin  ja  elinympäristön viihtyisyyteen. Ihmisten välillä  on  suuria eroja 
niin herkkyydessä kuin sopeutumisessa meluun, mutta ihmisellä ei ole fysiologisia 
edellytyksiä tottua voimakkaaseen meluun.  

Tie-  ja  katuliikenne  on  ympäristön huomattavin melulähde. Yleisillä teillä melu- 
ongelmat keskittyvät pääväylien varsille sekä taajama-alueile. 
Melukuormitukseen  vaikuttaa liikennemäärä, nopeus, ajotapa, maastonmuodot, 
päällysteen laatu  ja  ajo-olosuhteet. Moottoriajoneuvojen melu syntyy pääasiassa 
moottorin käymisestä, voimansiirrosta, renkaista  ja  ilmavirtauksista. 

Tielaitoksen  toiminnan välittömiä meluvaikutuksia aiheutuu kivenmurskaa-
moista, työkoneista  ja  rakentamisesta. Liikenteen aiheuttama melu  on välillinen 
tielaitoksen  toiminnasta aiheutuva vaikutus. 

Huonetila 	 Päivällä  klo  7  - 22 	Yöllä  klo  22 - 7 

Asuinhuoneet 	 35 	 30  
Potilashuoneet 	 35  
Maj  oitushuoneet 	35  
Opetus-  ja  kokoontumistilat  35  
Liike-  ja  toimistohuoneet 	45  

Taulukko  2.  Valtioneuvoston meluohjearvoja ulkoatulevasta melusta sisätiloille dBA 

Alue Päivällä Yöllä 

Asuntoalueet  55 50  vanhat 
Virkistysalueet  taajamissa  55 45  uudet 
Hoitolaitokset  55  
Oppilaitokset  55 
Loma-asutus  45 40  
Leirintäalueet  45  
Virkistysalueet  taajamien 
ulkopuolella  45  
Luonnonsuojelualueet  45  -  

Taulukko  3.  Lääkintöhallituksen meluohjearvoja ulkotiloille cIBA. 
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MELULTA  SUOJAUTUMINEN 

Uusilla rakennettavilla teillä  ja  parannettavilla  teillä meluntorjunta tehdään  tie- 
suunnitteluvaiheessa tehtyjen meluselvitysten pohjalta.  

Tien  suunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi sekä liikennemelun aiheutta-
miin häiriöihin että melualueen leveyteen. Melun ohjearvot eivät saisi ylittyä 
asuinalueila eikä erityistoimintojen alueilla. Melulle herkät luontokohteet tulisi 
myös kiertää riittävän kaukaa. 

Rakennetussa ympäristössä  vilkas  liikenteiset ohikulkutiet  olisi hyvä sijoittaa 
teollisuusalueiden  tai  vastaavien tuntumaan, pois asutusalueilta.  Aj  oneuvoj  en 

 huolto  ja  nopeusrajoitusten alentaminen vähentävät melutasoa. Maaston muotoja 
kannattaa käyttää hyväksi  ja  sijoittaa ajorata leikkaukseen aina, kun siihen  on 

 luonteva mandollisuus.  

Tien  rakentamisessa käytettäviä meluesteitä ovat meluvallit, -aidat, -seinät 
 ja  - kaiteet.  

Kasvillisuuden vaikutus: 
-  näköyhteys melulähteeseen katkeaa 

=>  psykologinen merkitys meluntorjunnassa 
-  melua vaimentava vaikutus 

=>  100  metrin matkalla tiivis kasvillisuus torjuu melua  n.  yhden 
dB:n verran 

TARINA 

Tärinä  on kiinteissä  aineissa  ja  rakenteissa esiintyvää värähtelyä, joka syntyy  mm. 
räjäytyksistä, tieliikenteestä  ja  erilaisten koneiden käytöstä. 

Tieliikenteen aiheuttama tärinä voi kulkeutua rakennuksiin kandella eri tavalla: 
maaperän tärinänä  ja  ilmaäänenä. Tärinään  vaikuttavista tekijöistä tärkeimpiä ovat 
tienpinnan tasaisuus  ja  maaperän ominaisuudet. Tienpinta säätelee tärinälähteen 
voimakkuutta  ja  maaperä tärinän leviämistä. 

Tärinän häiriövaikutukset  voidaan jakaa kolmeen asteeseen: havaintokynnys, 
 psykologiset  vaikutukset  ja  fysiologiset vaikutukset.  Uni ja  keskittymistä vaativa 

työ voivat häiriintyä  jo hava  tsemisky yksentienoillv  ihmisestä riippuen. 
Pitkäaikainen voimakas altistus voi aiheuttaa ihmiselle terveyshaittoja, mutta 
tieliikenteen maaperään aiheuttama tärinä ei ole niin voimakasta. Kun melu  ja 

 tärinä  esiintyvät yhtaikaa,  on yhdistelmän  havaittu olevan huomattavasti 
häiritsevämpää kuin melu yksinään. 

Tärinän havaintokynnyksen  arvo vaihtelee taajuudesta riippuen. Liikenteen 
aiheuttaman tärinän taajuusalueella  5 - 50 Hz on  nopeuden havaintokynnys  
0,1 - 0,3 mml's. Tärinä  voi vaurioittaa rakennuksia  ja  rakenteita, kun nopeus  on 

 yli  3 mmls. Ohjearvoja on  olemassa kokokehon tärinän häiritsevyydelle  ja 
 tärinän aiheuttamille rakennusvaurioille,  mutta ne eivät ole vielä yleisessä käytös- 

sa.  
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Kuva  31.  
Melunsuojausfarpeetja loteutuneet suojaukset  Kaakkois-Suomen tiepilrin alueella 
vuonna  1996. 

2.6  Jätteet  
Suomi kierrättää vain 16 - 18 % yhdyskuntajätteestään.  Tästä suurin  osa  on 

 paperia, lasia  ja  metallia. Ylivoimaisesti suurin  osa yhdyskuntajätteestä,  eli noin 
 80%,  päätyy kaatopaikoille. Loput  n. 3 %  poltetaan jätteenpoittolaitoksessa  tai 

 käsitellään biokaasulaitoksessa. 
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JÄTELAJIT 

* YHDYSKUNTAJÄTFEET 
-  käsittelyn järjestää kunta 
- esim. 	erityyppisten  kiinteistöjen jätteet 

vaarattomat  teollisuuden jätteet (kohtuulliset määrät) 
maa-  ja  metsätalouden jätteet 
rakennustoiminnan jätteet 

* HYÖTYJÄTTEET 
-  voidaan käyttää uudelleen omassa  tai  jonkun muun toiminnassa 
- esim. 	paperi 

pahvi 
puu 
lasi 
muovi 
metallit 

* ERITYISJÄTFEET  
käsittely edellyttää erityisiä toimenpiteitä, esim. 
esikäsittelyä  ennen varsinaista käsittelyä 
välitöntä peittäm.istä 
erillistä varastointia  tai  käsittelyä 
esim. ongelmajätteet 

lietteet 
asbestijätteet 

JATE  VERO  

J  äteveroa  suoritetaan kaatopaikalle viedystä jätteestä. Jäteveroa ei suoriteta maa- 
aineksista, erilliskerätystä biojätteestä eikä ongelmajätteestä. 

RAKENNUSJÄTTEET 

Rakennushankkeet  poistavat rakennusjätteet maastosta. Jäte hyödynnetään,  jos  se 
on  teknisesti mandollista eikä aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia. 

Päällystys-  ja päällysteainekset 

Bitumi,  öljyt sisältävät liuotintyyppisiä aineita  5  -  10  o,/o,  joista pääosa haihtuu 
ilmaan.Oljysoraa ollaan korvaamassa emulsiopohjaisella sideaineella. Poistettava 
vanha päällyste voidaan käyttää uudelleen päällystystöiden yhteydessä 
(uusiokäyttö). Pääliystysainesten  paras  varastointi-  ja  läjityspaikka  on  kallioalue. 
Oljysoraa läjitettäessä  ennen varsinaista päällystystyötä saattaa liueta vähäisiä 
määriä bitumiöljyä maahan. Maaperään liukenemisen osalta tilanne  on  pahin 
karkeita maa-aineksia sisältävillä maapohjila. 
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Murskauslaitosten  toiminta  on  viranomaisten tarkasti valvomaa toimintaa, joka 
 on  määritelty lupaehdoissa. Murskauksen yhteydessä ympäristöön leviää pölvä  ja 

 melua.  Se on  kuitenkin tilapäistä, laitoksen toiminnan aikaista. 
Murskausajankohdan valinnalla voidaan joitakin ympäristöhaittoja minimoida. 
Myös pölynpoisto  on  tärkeää asfalttiasemilla. 

Koneiden toiminnassa käytenävän kevyen polttoöljyn säiliöt pitää suo;ata lujilla 
 ja tiiviillä  suoja-altailla. Liuottimien, lisäaineiden  ja  polttoaineiden säiliöiden 

alustat  on  myös suojanava. 

Koneiden hydrauliöljyinä voidaan käyttää rypsiöljyä. Öljyjä vaihdenaessa  on 
 muistettava, että eri öljylaatujen sekoittaininen aiheutttaa koneille vaurioita. 

Jäteöljyt pitää säilyttää eri astioissa, koska sekoittunutta öljyä ei voi hyödyntää 
jätteiden käsittelyssä. 

Tielaitos  tuottaa merkittäviä määriä ylijäämämaa-aineita. Läjityksen vaikutukset 
näkyvät  veden antoisuuden ja koostumuksen muutoksina, esim. rautapitoisuus 

 lisääntyy. Läjitysmaista voi liueta haitallisia aineita pohjaveteen, varsinkin  humus- 
ja savipitoisista  maista. Läjitysalueelta valuvat vedet vaikuttavat myös lähialueen 
pintavesien laatuun. 

ONGELMAJATTEET 

Ongelmajäte  on  jäte, joka kemiallisen  tai  muun ominaisuuden takia voi aiheuttaa 
vaaraa  tai  haittaa terveydelle  tai  ympäristölle. 

Tiepiirin toimialueella ongelmajätteitä ovat  akut, jäteöljy, öljynerotuskaivojäte, 
 maalit, liimat, liuottimet sekä kyllästys-  ja  torjunta-aineet. 

Ongelmajätteet  on pakattava  asiallisesti  ja  säilytettävä niin, ettei ole vaaraa niiden 
joutumisesta luontoon. Eri laatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä 
muihin jätteisiin. 

Tärkeiksi luokitelluilla pohjavesialueilla ei tule säilyttää ongelmajätteitä eikä 
suojarakenteenomia pölnoöljysäiliöitä. Tärkeillä pohjavesialueilla ei myöskään 
sallita jätevesien imetysratkaisuja.  

x  
Kuva  32.  
Nämä merkit kertovat tuotteen olevan ongelmajätettä. 
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AUTON JÄTTEET 

Autoista aiheutuu runsaasti jätteitä. Huomattava  osa  niistä  on  ongelmajätteitä  tai 
 muuten hankalia kuten  akut,  autossa käytettyjä aineita sisältävät kanisterit  ja 

 pullot, pakkasnesteet, jarrunesteet, jäteöljyt, öljyiset vaihto-osat, pvc-muovit, cfc-
eristeet, renkaat, pinnoitetut johdot, kaapelit jne. 

Vaikka aikaisempaa suurempi  osa  jätteistä saadaan nykyään jätehuollon piiriin, 
romuautot  ja  muut auton jätteet ovat edelleen melkoinen ympäristöhaitta  koko 

 Suomessa. 

TIEN VARSIALUEIDEN JATEHUOLTO  

J  ätehuollon  yleiset tavoitteet:  
1) Jätteiden määrän vähentäminen  
2) Jätteiden hyödyntäminen  ja  kierrätys  
3) Jätteiden asianmukainen käsittely 

Yleisten teiden, samoin kuin niiden tienvarsi-  ja liitännäisalueiden  jätehuolto 
kuuluu Tielaitoksen tehtäviin. 

Tienvarsialueiden  jätehuollon keskeisimmät ongelma-alueet ovat pysäköinti-  ja 
levähdysalueet,  jotka  on  tarkoitettu palvelemaan tiellä liikkujien satunnaisia 
tarpeita. Kuitenkin  haja- ja  erityisesti  loma-asutusalueilla pysäköinti-  ja 
levähdysalueiden  jätehuolto  on  joutunut myös paikallisen väestön ei-satunnaiseen 
käyttöön. Tämä  on  vaikuttanut suurelta osin roskaantumis-  ja likaantumis

-ongelmaan pysäköinti-  ja levähdysalueilla.  

Säännöllinen tienvarsialueiden jätehuolto ehkäisee jätteiden leviämistä ympäris-
töön  ja  pitää maiseman siistinä.  On  havaittu, että ilkivaltaa esiintyy vähiten hyvin 
hoidetuilla alueilla. 

Ympäristön toimenpideohjelmassa.an  1997  -  2000  Tielaitos  pyrkii  mm.  

*  kehittämään  mm.  levähdys-,  palvelu-  ja pysäköintialueiden 
 ympäristön laatua  ja  kalusteita 

*  tehostamaan tienkäyttäjiä 	nikaiestipalvelevaa4ätehuoltoa tien 
varsialueilla 

*  tehostamaan jätehuoltoa työmailla  (mm.  purkujätteiden  lajittelu  ja 
 kierrätys, maatuvien jätteiden kompostointi, korjaus-  ja  huoltotoiminnan 

jätteiden käsittelyn tehostaminen) 
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AUTOILIJAN KEINOJA YMPÄRISTÖHAITTOJEN VÄHENTÄMISEKSI 

Tieliikenteen ympäristöhaitat ovat moninaiset. Autoilija voi monin tavoin vähen-
tää saastumista. Esimerkiksi: 

Aja katalysaattori autolla. 

Huolia autosi. Hyväkuntoinen  auto  kuluttaa vähemmän polttoainetta  ja 
 päästöt pienenevät. 

Tankkaa  lyijytöntä, runsashappista bensiiniä  tai  ns.citydieseliä.  

Aja kiireettömästi. Joustava  ja  rauhallinen ajotapa kuluttaa vähemmän 
polttoainetta kuin kiireinen  ja  ohituksia hakeva. 

Väitä suuria nopeuksia. Nopeuden lisääminen kasvattaa erityisesti 
 typen oksidien  päästöjä.  

Älä  aja ruuhkaan. Hidas  ja nykivä  ajo lisää saasteita. 

Poista turha kuorma. Suksiboksit  ja raskas  kuorma tavaratilassa lisäävät 
polttoaineen kulutusta 

Väliä kylmäkäynnistystä. Käytä lohkolämmitintä  jo,  kun lämpötila 
laskee  alle +  50  C:n.  

Älä  lämmitä turhaan. Nollakelillä riittää puolen  tunnin  lämmitys, kovilla 
pakkasilla kaksi tuntia. 

Huolehdi autokeniikaaleista.  Vie  käytetyt  akut, jäteöljyt, pakkasnesteet, 
rasvanpoisto- ja ruosteensuoja -aineet ongelmajätekeräykseen. 

Tarkista rengaspaineet, liian aihaiset rengaspaneet lisäävät  rengas- 
kustannuksia  ja polttonesteenkulutusta. Alä osta  leveitä renkaita. 

Vaihda ajoissa isommalle vaihteelle  ja  väitä tyhjäkäyntiä. 

Väitä tarpeetonta ajoa. Kävele  ja pyöräile, jos  mandollista, niin kunto- 
sikin kohenee  tai  käytä joukkoliikennevälineitä. 
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3  YMPÄRISTÖVAIKU- 
TUSTEN  ARVIOINTI  
YVA-MAARITELMA  

YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 

Arviointimenettelyssä  tarkastellaan hankkeen  ja sen toteuttainisvaihtoehtojen 
 merkittäviä, haitallisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutuksia ovat hank-

keen  tai  toiminnan aiheuttamat väiittömät  ja  välilliset vaikutukset Suomessa  ja sen 
 alueen ulkopuolella 

'  ihmisten terveyteen, elinoloihin  ja  viihtyvyyteen, 

*  maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden 
keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin  ja  luonnon monimuotoisuuteen, 

* yhdyskuntarakenteeseen,  rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan  ja 
kulttuuriperintöön ja 

*  luonnonvarojen hyödyntämiseen.  

YVA-menettelyyn  kuuluu arviointiohjelman  ja  -selostuksen tekeminen sekä 
viranomaisten  ja  niiden kuuleminen, joiden oloihin  tai  etuihin hanke saattaa 
vaikuttaa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluu myös vaikutusten 
seuranta. 

Tiehankkeet 

Lakisääteinen YyA-menettely liittyy suunnitteluun aina, kun yhtenä 
kehittämisvaihtoehtona  on  uusi moottoritie  tai  moottoriliikennetie. Myös nykyi-
sen maantien parantaminen moottori-  tai moottoriliikennetieksi  tulkitaan uudeksi 
hankkeeksi. Lisäksi ympäristöministeriö voi päättää, että menettelyä sovelletaan 
muissa hankkeissa,  jos  näistä todennäköisesti aiheutuu merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia.  YVA-direktiivi  on  muuttunut koskemaan myös yli  10 

 km:n pituisia teiden nelikaistaistamisia. 

VIRANOMAISET YyA-LAISSA 

Hankkeesta vastaava 	toiminnanharjoittaja  tai  viranomainen, joka  on  vastuus- 
sa hankkeen valmistelusta  ja  toteuttamisesta. 

Yhteysviranomainen =  viranomainen, joka valvoo hankkeen ympäristö- 
vaikutusten arviointimenenelyn järjestämistä. Tiehankkeessa yhteysviranomainen 

 on  alueellinen ympäristökeskus. 
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Päättävä viranomainen  = viranomainen, joka käsittelee hankkeesta tehdyn 
lupa-  tai  vastaavan hakemuksen  ja  päättää  sen hyväksyrnisestä  tai  hylkäämisestä. 

PAKOLLINEN  JA  VAPAAEHTOINEN YYA  

YVA-menettelyä koskeva laki tuli voimaan Suomessa  1.9.1994.  Laki määrää 
menettelyn pakolliseksi suurten, ympäristöön merkittävästi vaikuttavien hankkel

-den  suunnittelussa. Tällaisia ovat esimerkiksi moottoritiet, paperitehtaat, suuret 
satamat voimalaitokset, kaatopaikat  ja jäteveden puhdistamot.  Hankkeet, joissa 

 YVA-menettely  on  aina pakollinen, luetellaan  YVA-menettelystä annetussa 
asetuksessa. 

Laki voi kuitenkin koskea myös muita hankkeita.  Jos  hankkeella, esim. joen 
ruoppauksella,  on  mandollisesti vastaavanlaisia merkittäviä vaikutuksia kuin 
asetuksessa mainituilla hankkeilla, voi YYA-menettely olla pakollinen. 
Pakollisuudesta päättää tällöin ympäristöministeriö. 

Laki ei velvoita käyttämään ympäristövaikutusten arviointimenettelyä hankkeis-
sa, joilla  on "vain"  paikallista  tai seudullista  merkitystä. Mutta mikään ei myös-
kään estä soveltamasta YVAa tällaisiin hankkeisiin. Menettelyä kannattaisikin 
monesti soveltaa vapaaehtoisesti,  sillä  pienenkin hankkeen "pienet" vaikutukset 
saattavat olla paikallisesta näkökulmasta katsottuna merkittäviä. Koska YYA 
tähtää nimenomaan ympäristövaikutusten perusteelliseen selvittämiseen, kannat-
taisi sitä käyttää apuna kaikenkokoisissa hankkeissa. 

ARVIOINTIOHJELMA  JA ARVIOINTISELOSTUS 

YYA-menettely jakautuu kahteen vaiheeseen, arviointiohjelma-  ja  arviointi-
selostusvaiheeseen. 

Arviointiohjelma 

Arviointiohjelmassa  on  tiedot siitä, miten hankkeen  ja sen alustavieri  vaihtoehto-
jen ympäristövaikutukset selvitetään  ja  arvioidaan. Hankkeesta vastaavan  on 

 toimitettava arviointiohjelma yhteysviranomaiselle mandollisimman varhaisessa 
vaiheessa suunnittelua. 

Arviointiohjelmassa  on  
-  tiedot hankkeesta 
-  hankkeen eri toteuttamisvaihtoehdot, joista yhtenä  on  tarvittaessa 

hankkeen  tai  suunnitelman toteuttamatta jättäminen 
-  tiedot kaavoitustilanteesta 
-  tiedot laadituistaja suunnitelluista selvitvksistä 
-  tiedot hankkeen edellvttämistä luvistaja muista niihin rinnastettavista 

päätöksistä sekä 
-  suunnitelma tiedottam  isen  järjestämisestä. 
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Yhteysviranomaisen  on  ilmoitettava arviointiohjelmasta niille, joiden oloihin  ja 
 etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Mielipiteen esittämisen  on  oltava mandollista 

hankkeen  koko  vaikutusalueella. 

Vireilläolosta  ilmoitetaan kuntien ilmoitustauluilla  ja  ainakin yhdessä hankkeen 
vaikutusalueelia yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Yhteysviranomaisen ilmoi-
tuksessa kerrotaan, miten mielipiteitä voi esittää (suullinen/kirjallinen). 
ilmoitus voidaan katsoa tarpeettomaksi,  jos  hankkeesta  on  jo  muussa yhteydessä 
tiedotettu riittävästi. 

Mielipiteiden  ja  lausuntojen toimitusaika yhteysviranomaiselle  on 30 - 60  päivää. 
Lausuntojen  ja  muiden kannanottojen perusteella yhteysviranomainen antaa 
arviointiohjelmasta oman lausuntonsa. Lausunnossa kerrotaan, mihin selvityksiin 
hankkeesta vastaavan  on  erityisesti keskityttävä.  

Lain takaama  kansalaisten vaikuttamismandollisuus  on  siis mielipiteiden  ja  lausun-
tojen esittäminen. 

Arviointiselostus 

Arviointiselostuksessa  kerrotaan, miten arviointiohjelmassa esitetyt toimet  ja 
 selvitykset  on  toteutettu  ja  mitä tuloksia niistä  on  saatu. Seloksen tulisi antaa 

lukijalle tiedot hankkeesta  ja sen  vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden 
ympäristövaikutuksista. 

Arviointiselostuksessa  esitetään 

-  selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen  ja sen  vaihtoehtojen ympäris - 
tövaikutuksista, 

-  tietoa epävarmuustekyöistä  ja  riskeistä, 
-  toimet, joilla voidaan estää, vähentää  tai  lieventää haitallisia vaikutuk  

sia, 
-  vaikutusten seurantaohjelma sekä 
- heippotajuinenja havainnollinen tiivistelmä.  

Viranomaisilla  ja  kansalaisilla  on  mandollisuus sanoa mielipiteensä myös 
arviointiselostuksesta  ja  tehtyjen selvitysten riittävyydestä. 

Yhteysviranomainen  antaa oman lausuntonsa arviointiselostuksesta saatuaan 
muiden esittämät mielipiteet  ja  lausunnot. Yhteysviranomaisen lausunto  on 
maksullinen.  Nykyisin  n. 5000 - 20 000  mk. Tämän jälkeen yhteysviranomainen 
toimittaa arviointiselostuksen lausuntoineen ym. liitteineen hankkeesta vastaaval-
le  ja  hanketta käsittelevile viranomaisille.  

Lain  mukaan  YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon. Tämän 
jälkeen tapahtumat etenevät  sen erityislain  mukaan, minkä alainen hanke  on. 
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YMPÄRISTOASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMA  

YMPÄRISTÖ  VAIKUTUSSEL VITYS  

YVA-käsitenä  käytetään  vain  niistä hankkeista, joissa sovelletaan  YVA-menette-
lyä. Muiden hankkeiden vaikutusten arvioinnista käytetään nimitystä ympäristö-
vaikutusselvitys. Selvitys  on periaatteiltaan YVA:n  kaltainen. Työn toteuttamisen 
vaihtoehtoja tosin  on  enemmän, koska lakisääteistä menettelyä ei tarvita.  

4  YMPÄRISTÖASIOIDEN 
HALLINTAJÄRJE  S  TELMÄ 
Ympäristötietoisuus  ja  ympäristöongelmien saama julkisuus ovat saaneet aikaan 
muutoksia organisaatioiden  ja yrityksien  toiminnassa. Enää ei riitä pelkkä lainsää-
dännön vaatimusten täyttyminen vaan organisaatiot joutuvat ottamaan ympäris-
töasiat huomioon entistä laajemmin. Hyvä ympäristönhoito tarkoittaa organisaa-
tiossa sitä, että ympäristötietoisuus saadaan osaksi jokapäiväistä toimintaa. Hyvä 
keino ympäristönhoidon varmistamiseksi  on  kehittää toimiva ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmä (ympäristöjärjestelmä) organisaatioon. 

Viralliset standardit:  
* EMAS  (Environmental Management and Audit Scheme) 
*  BS 7750  
*  ISO 14000  

Standardi määrittelee vaatimukset ympäristöasioiden hallintajärjestelmän kehittä-
miselle, toteuttamiselle  ja ylläpidolle. Hallintajärjestelmän  tarkoituksena  on  näin 
varmistaa, että yrityksen ympäristöpolitiikkaa  ja  -päämääriä toteutetaan. 

Ympäristöjärjestelmän  tulee sisältää sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen  ja 
 ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn. Myös lainsäädännön  ja  määräysten vaati-

musten täyttäminen kuuluu järjestelmään. 
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YMPÄRISTÖASIODEN HALLINTAJÄRJESTELMA  

F __________________________________________________________________________________ 

18 uTLI 	I  
- VAUSTELEVA] 
KATSEMUS  

JOHDON 	 POUTUKKA H  ORGAMSAAflOJA 

IKAELilUKsT 	 pn,ot.bSTÖ 

AUD1TONWIT 	
. ITUSTEH ARVCtNTI  

4 	
fARKISTERÖI*4T 

_____________ 	
SAANNOKSET  J  

Kuva  33. 
Ympärislöasioiden  hallin tajarjesleltnän toteutusvaiheet  kaavamaisesti  esztettynä.  

Ympäristöasioiden  hallinnan auditoinnit ja  katselmukset kuuluvat järjestelmään, 
mutta ne ovat  sen  erillisiä osia.  Auditoinneila  arvioidaan sekä ympäristöasioiden 

 hallintajärjestelmän  tehokkuus että  ympäristöpäämäärien  toteutuminen. 
 Katselmuksilla  tarkastetaan, onko  ympäristöpolitiikka asianmukaista,  onko 

 ympäristövaikutusten arvionti  ajan tasalla  ja  onko  auditointi  ja  seuranta tehokasta.  
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YMPÄRISTÖASIOIDEN  HALLINTAJÄRJESTELMA 

Tielaitoksen ympäristöpolitiikka 

Tielaitoksen  toimintaa  ja  toiminnan  kehztthmzsta  ohjaavat kestävän kehityksen 
periaatteet.  Tienpitäjänä Tielaitos  vastaa  tienpidon  ja  osaltaan  tieliiken  teen 

 ympärz.stövaikutuksista.  

Jokainen  tielaitoslainen  vastaa siitä, että  ympäristötavoitteet  ja  -velvoitteet  tOteutuvat 
 hänen oman toimintansa osalta. Laitos kouluttaa, opastaa  ja  kannustaa  henkilöstöään 

 toimimaan ympäristön, terveyden, turvallisuuden  ja  talouden kannalta vastuullisella 
tavalla.  

Tielaitos  kehittää  liikennejä7estelmän  suunnittelua laajassa yhteistyössä eri osapuolten 
kanssa. Tavoitteena  on  liikennejärjestelmän  ja  ympäristön välinen vuorovaikutus, 
joka tukee kestävän alue-  ja  ybdyskuntaraken  teen  muodostamista.  

Parannettavatja  uudet tiet sovitetaan ympäristöön, tavoitteena turvallinen, toimiva 
 ja  kaunis kokonaisuus.  

Tielaitos  kehittää  yinpäristöasioiden hallintajärjestelmaa.  Rakentamisessa  ja 
 kunnossapzidossa  sovelletaan  ja  kehitetään ympäristön kannalta parasta taloudellista 

käytettävissä olevaa tekniikkaa.  

Tielaitos  seuraa  ja  arvioi toimintansa laatua  ja sen  vaikutuksia ympäristöön, sekä 
kertoo toiminnan tuloksista yleisölle  ja  viranomaisille. Laitos kehittää arvioiden 
perusteella toimintaansa jatkuvasti.  
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