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-man 1997-2000  toteutuksessa  [Miljöprogram och samverkan, samarbete i genomförande av 

Vägverkets åtgärdsprogram för miljön  1997-2000  /  Environmental policy and co-operation, 
partnership in implementing the 1997-2000 environmental action plan of the Road Admini-
stration].  Tielaitoksen  selvityksiä  31/1 996, 22 s.  hEL  3200399, ISSN 0788-3722, ISBN 951-
726-232-9  

Aiheluokka 	01, 05, 30, 40  
Asiasanat 	ympäristö, yhteistyö  

Tiivistelmä 

Tielaitoksen  toiminnassa yhteistyöllä  on  keskeinen merkitys, toiminnan 
ympäristölaadun kehittämisessä  se on  ratkaisevaa. Tielaitoksen johtokunta 

 on  päättänyt laitoksen ympäristöohjelmasta  ja  siihen sisältyvästä, yksiköiden 
toiminnan suunnittelua palvelevasta toimenpideohjelmasta toukokuussa 

 1996.  Tähän julkaisuun  on  koottu toimenpideohjelman  1997-2000 yhteis-
työnäkökohtia.  Julkaisun tarkoituksena  on  kertoa sekä Tielaitoksen henkilös-
tölle että yhteistyökumppaneffle, minkälaisia odotuksia toimintaan kohdis

-t-uu.  

Sammanfattning 
Nyckelord 	miljö, samarbete 

Samverkan har  en central roll  i Vägverkets verksamhet och  den är  avgöran-
de för hur verksamhetens  mil jökvalitet  utvecklas. Vägverkets direktion 
beslöt i maj  1996  om verkets miljöpolitiska  program. I  det miljöpolitiska 
programmet ingår ett åtgärdspro  gram 1997-2000. Åtgardsprogrammet 

 betjänar Vägverkets enheters verksamhetspianering. Denna publikation be-
handlar samarbetsfrågor i anknytning  till  åtgärdsprogrammet. Avsikten  är 

 att berätta både för verkets  personal  och för våra samarbetspartners om  de 
 förväntningar som ställs.  

Abstract 
Key words 	environment, co-operation 

Co-operation is prominent in Road Administration activity and essential to 
improving the environmental quality of the administration's work. The 
board of the Road Administration adopted a revised environmental policy 
in May, 1996. The policy includes an environmental action plan for the years 
1997-2000, to be utilized in the planning of the administration's units. This 
publication reviews co-operation in implementing the action plan. The 
objective is to inform both our personnel and our partners about these 
aspects. 
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Yhteistoiminta  ympäristöohjelman  perusteena  

Tielaitos  vaikuttaa laajalla alueella. Yhteistyöllä  ja vuorovaikutuksella 
 on  laitokselle olennainen merkitys. Ympäristöasioissa yhteistoiminnan 

merkitys korostuu.  Kunnat, ympäristöviranomaiset,  asukkaat, yrityk-
set  ja  monet muut ovat laitoksen keskeisiä kumppaneita aina, kun 
tavoitteena  on  toiminnan ympäristölaadun kehittäminen. 

Tielaitoksen ympäristöohjelman  1996  laadinta käynnistyi vuonna  1994. 
 Ohjelmassa tarkistetaan  ja täydennetään  vuoden  1992 ympäristöpoli-

tiikkaa.  Ohjelman liki joka kohdassa  on  maininta yhteistyöstä: Tielai
-toksen  kannalta esitetään ehdotuksia siitä, miten yhteistyötä kehittä-

mällä voidaan edistää yhteisten ympäristöpäämäärien toteuttamista. 

Yhteistyö  on  myös ollut ohjelman laadinnan perusteena. Tiepiirien, 
laitoksen keskushallinnon yksiköiden  ja palvelukeskusten  lisäksi 
ohjelmatyöhön ovat osallistuneet laaja joukko Tielaitoksen valtakun-
nallisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat myös esittäneet näkemyksi-
ään tämän julkaisun luonnoksesta. 

Julkaisuun  on  koottu ympäristöohjelmaan sisältyvän Tielaitoksen 
ympäristön toimenpideohjelman  1997-2000 laadinnassa  esille tulleita 
yhteistyönäkökohtia. Toimenpideohjelma  on  yhtenä yksiköiden 
toiminnan suunnittelun lähtökohtana. Julkaisun tarkoituksena  on 

 kertoa sekä Tielaitoksen henkilöstölle että yhteistyökumppaneile, 
minkälaisia odotuksia toimintaan kohdistuu. 

Julkaisun  on  laatinut arkkitehti  Anders HI-i Jansson Tielaitoksen 
kehittämiskeskuksessa.  

Helsingissä,  15.5.1996  

Jukka  Isotalo 
Suunnittelujohtaja 
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1 	YHTEISTYÖN TAUSTA  

Tielaitoksen  yhteistoiminta rakentuu laitoksen toiminnan kohteiden  ja 
 organisaation varaan. Organisaatiota uusitaan parhaillaan. Liikenne-

ministeriön työryhmä  on  keväällä  1996 viimeistellyt  ehdotuksen 
laitoksen jakaantumisesta tiehallintoon (keskushallinto  ja tiehallinto

-piirit)  ja  Suomen Tielaitos-liikelaitokseen (Liikenneministeriön jul-
kaisuja  16/96, 27.3.1996).  Muutos vaikuttaa siihen, miten yhteistyö 
järjestetään  ja  kuka  on  siitä vastuussa. 

Tielaitoksen ympäristöohjelman  lähtökohta  on  nykyisessä Tielaitokses
-sa,  mutta ohjelmaa laadittaessa  on  tehty alustavia oletuksia siitä, 

miten yhteistyötä hoidetaan uudessa organisaatiossa. Muutoksen 
valmistelun edetessä tiedot täsmentyvät. 

Tielaitoksen ympäristöpäämäärät  koskevat tienpidon  ja  tieliikenteen 
ympäristövaikutuksia  ja  laitoksen oman tuotannon ympäristövaiku-
tuksia.  

Tien  pidon  ja  tieliikenteen  ympäristövaikutukset kohdistuvat  koko 
 yhteiskuntaan. Yhteistyön kenttä  on  laaja:  kunnat ja  niiden elimet, eri 

viranomaiset  ja  järjestöt, asukkaat, tienkäyttäjät, maanomistajat, 
yritykset. 

Useissa asioissa yhteistyön perusteena  on  vastuun jakautuminen mo-
nelle eri osapuolelle. Tiensuunnittelu  on  osa yhdyskuntasuunnittelua, 
ja  yhdyskuntasuunnittelun keskeinen väline  on  kuntien kaavoitus. 
Autoliikenteen määrään, energiankulutukseen  ja päästöihin  vaikutta-
vat monet tahot; yhteistyön kenttä ulottuu tässä kansainvälisten 
sopimusten toteuttamiseen saakka. 

Tuotannon kehittämisessä Tielaitos  on  samassa asemassa kuin muutkin 
tuottajat.  On  kyse tekniikasta, materiaaleista, prosesseista, tuotteista  ja 

 palveluista. Tässä yhteistyökumppaneita löytyy yrityksistä sekä niistä 
viranomaisista, jotka valvovat  ja  kehittävät ympäristöasioiden hallin-
taa. 

Tässä julkaisussa ei tarkastella sisäistä yhteistyötä eri tasojen  tai sekto
-reiden välillä, mutta laajassa organisaatiossa sisäisen  ja  ulkoisen 

yhteistyön kehittäminen kytkeytyvät toisiinsa. 
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Hyvin toimiva organisaatio, joka tukee henkilöstönsä osaamista  ja 
 vastuuta,  ja  jossa sisäisen tiedonkulun esteitä raivataan määrätietoises-

ti,  on tulokseilisen  yhteistyön edellytyksenä.  Jos  organisaatiossa 
esiintyy jäykkyyttä  tai epäselviä vastuusuhteita,  ne kuvastuvat yhteis-
työssäkin. 

Tienpidon  organisaatioita ympäristöohjelma edellyttää vastuullisuutta, 
osaamista  ja hallintajärjestelmän aukottomuutta.  Kaikelle toiminnalle 

 on  löydyttävä vastuunkantaja, jonka vastuu  on  selkeästi määritelty. 
Vastuun kantajalla  on  oltava tarvittavat tiedot  ja  taidot,  tai on  oltava 
selvillä, miten niitä hankitaan.  On  varmistettava, että tavoitteet kulke-
vat toteutukseen  ja  tieto toteutuksesta  ja  siitä aiheutuvista tarkistus- 
tarpeista kulkee  sinne,  missä tavoitteet  on  asetettu. 

Toimenpideohjelmassa  oletetaan tienpidon organisaation kehittyvän 
seuraavanlaiseksi: 

TIEHALLINTO  
Vastaa  ympäristäohjelman 

 toteuttamisesta  

Keskushallinto 
toimintalinjat,  ohjeet, tavoitteet 

 kehittämiskokonaisuudet 
 resurssit  

Aluehallinto: 
tienpidon  ja sen  hankkeiden 
toteuttaminen 

SUOMEN  TIELAITOS 
 Muodostaa oman ympäristö-

asioiden  hallintajärjestelmänsä 

JYhtymäjohto  ja  tuki 	I  
Konsultointi: 
Suunnittelu, asiantuntija

-palve  lut,  mittaus  ja maap. 

Urakointi:  
Rakentaminen 
Kunnossapito  

ILossit 	 I  

Tiehallinto  "huolehtii  ja  vastaa yleisten teiden tienpidosta  ja tieliiken-
neolojen  toimivuudesta  koko hikennejärjestelmän  osana, kehittää 
tieliikenneoloja  ja  huolehtii tieliikenteen tarvitsemien palvelujen 
järjestämisestä sekä edistää tieliikenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta 
ottaen huomioon ympäristönäkökohdat" (LMn työryhmän ehdotus). 
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Tiehallinnon  tehtävät  on  jaettu keskushallinnon  ja  aluehallinnon, 
tiehallintopiirien kesken. Keskushallinnon vastuulla  on toimintalinjo-
jen, kehittämiskokonaisuuksien  ja  resurssien muodostaminen. Piirit 
vastaavat siitä, miten tienpito  ja sen  hankkeet toteutetaan. 

Suomen Tielaitoksen tehtäviin kuuluvat "maa-  ja  vesirakennusalalla 
 pääsääntöisesti liikenneväylien suunnittelu, rakentaminen  ja  kunnos-

sapito, näihin liittyvät tuotteet  ja  palvelut sekä tieliikenteen ohjaus-  ja 
 hallintopalvelut.  Suomen Tielaitos huolehtii palvelujen tarkoituksen-

mukaisesta tarjonnasta  ja  kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten 
mukaisesti" (LMn työryhmän ehdotus). 

Liikelaitos kehittää omien palvelujensa  ja  tuotteidensa ympäristölaa-
tua.  Alustavien suunnitelmien mukaan liikelaitoksessa konsultointi 
tekee tiensuunnittelua, tutkimusta  ja  kehittämistä, mittausta sekä 
vastaavaa asiantuntijatyötä. Ympäristön toimenpideohjelmassa  on 

 tarkasteltu urakoinnin, ts. rakentamisen  ja  kunnossapidon,  toimenpi-
teitä. 

Yksityiset yritykset, konsuittitoimistot, rakermusyhtiöt  ja  urakoitsijat, 
 vastaavat merkittävästä osasta tienpidon konsultointia  ja  urakointia. 

Tielaitoksen  organisaation uudistuksen yhtenä tavoitteena  on  kehittää 
kilpailua alalla edelleen, jolloin Suomen Tielaitos kehittyy yhdeksi 
muiden kanssa tasavertaiseksi kilpailijaksi. 

Tässä julkaisussa käytetään sanaa "Tielaitos" kuvaaman  koko  sitä 
organisaatiota, joka nyt vastaa yleisten teiden tienpidosta. Mikäli 
organisaation uudistus toteutuu siten kuin tässä  on  hahmoteltu, nämä 
Tielaitoksen vastuut kuuluvat pääasiassa tiehallinnolle. 
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2 	ASUKKAAT,  TIENKAYTTAJAT  JA  
MAANOMISTAJAT  

Asukkaina  ja tienkäyttäjinä thmiset  kohtaavat useimmiten Tielaitoksen 
silloin, kun uutta tietä tehdään  tai  vanhaa parannetaan, kun aurataan, 
niitetään  tai  muuten pidetään tietä kunnossa, kun käytetään lossia  ja 
palvelualuetta,  tai  kun  on  selvittävä opastuksen  ja viitoituksen  avulla 
perille. Tiestön hoito  ja  omaan ympäristöön vaikuttavat hankkeet ovat 
perinteisiä yhteydenpidon kohteita. 

Toimenpideohjelman  mukaan tiedottamista toiminnan ympäristövai-
kutuksista  ja ympäristölaadun  kehittämisestä lisätään. Aluehallinto 
julkaisee projektikatsauksia, joilla informoidaan muita viranomaisia 
sekä yleisöä merkittävistä käynnistyvistä suunnitelmista  ja raken-
nushankkeista. Keskushallinto  tiedottaa kulku-  ja  ajotapojen  ja  ajoneu-
von kunnon vaikutuksista polttoaineen kulutukseen, päästöihin  ja 

 ajoneuvon kestoikään. Tuotannon ympäristöasioista tiedotetaan  ja 
 vuoropuhelun tueksi järjestetään keskustelutilaisuuksia. Isojen hank-

keiden viestintään liitetään aina ympäristöosuus. 

Tielaitos  varmistaa että yhteistyöosapuolten  ja  yleisön palaute saadaan 
käyttöön  ja  että  sen  perusteella tehtävistä päätöksistä vuorostaan 
tiedotetaan palautteen antajalle. 

Vaiheittaisen tiensuunnitteluprosessin kehittyessä vuoropuhelu hank-
keiden suunnittelussa  on  parantunut, etenkin ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn myötä. Yhteistoiminta asukkaiden  ja  tienkäyttäjien 
kanssa ei rajoitu tiedottamiseen  ja  kannanottojen kirjaamiseen. Vaiku-
tus ulottuu sithen, mitä suunnitellaan  ja  päätetään. Päätöksistä ollaan 
harvoin yksimielisiä, mutta selvittämällä kantansa esittäneille päätök-
sen perustelut  ja  se,  missä määrin  kanta  on  siinä voitu ottaa huomi-
oon, parannetaan päätöksenteon julkisuutta  ja ymmärrettävyyttä. 

Toimenpideohjelmassa  tuodaan esiin tarve kehittää yhteistyötä myös 
- 	liikennejärjestelmän  ja taajamakeskustojen  suunnittelussa 
- 	tieympäristön  muotoilussa 
- 	nykyisten teiden ympäristön tilan parannustoimien suun- 

nittelussa 
- 	suojaustoimlin, esim. meluesteiden  tekoon, liittyvien 

mandollisten ristiriitojen selvittämisessä. 
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Tienpidon  toimet perustuvat ohjelmointiin, toiminnan suunnitteluun, 
 tie-  ja liikennepoliittiseen  päätöksentekoon. Tässä kansalaisjärjestöt 

toimivat välillisen osallistumisen kanavina. Tähän asti osallistuminen 
ohjelmatason suunnitteluun  on  ollut rajoitettua, vaikka siinä ratkais-
taan perusteet, joilla esim.  tie  tehdään  tai  jätetään tekemättä. 

Ohjelmatason ympäristövaikutusten arviointimenettely, kaildden yIn-
päristöön  merkittävästi vaikuttavien viranomaisohjelmien  ja  suun-
nitelmien järjestelmällinen arviointi,  on  vasta keKitteilä. Kehitys tekee 
tästä suunnittelusta uudella tavalla julkisen. Siitä tiedotetaan entistä 
laajemmin, vaihtoehtoja  ja  vaikutuksia selostetaan paremmin. Parempi 
tiedon saanti lisää kansalaisten mandollisuuksia ottaa kantaa  ja 

 osallistua työhön. 

Tiensuunnittelun  yhteydet kaavoitukseen ovat kehittyneet  koko  ajan. 
Suunniteltaessa seudun  tai  kunnan liikennejärjestelmää,  tai  sen  osana 
tieverkkoa,  paras  tapa selvittää vaikutuksia  ja  yhteyksiä muuhun 
maankäyttöön  ja  ympäristöön  on seutukaava tai  yleiskaava.  

Jos maakuntaliittojen  ja  kuntien kanssa voidaan sovittaa suunnittelun 
aikataulut  ja  resurssit siten, että selvitys todella tapahtuu osana 
kaavan laadintaa, rakennuslain kuulemistavat toimivat kansalaisten 
osallistumisen perusteena. Tämä kuulemisen muoto  on  usein tutumpi 

 ja ymmärrettävämpi  kuin Tielaitoksen erilliset menettelyt. 

Tavoitellessaan kestävää kehitystä Tielaitos kohtaa samoja asenteiden 
 ja  toimintatapojen muutosvaatimuksia kuin kaildd muutkin. Laitoksen 

toimintaa ohjaavat arvot  ja  tavoitteet eivät ole ristiriidattomia. Toi-
menpideohjelmassa esitetään, että niistä käydään keskustelu muuta-
man vuoden välein. Keskusteluun liittyy ympäristöpolitilkan tarkista-
minen. Keskustelua  on  nyt käyty lähinnä hallinnon tasolla, mutta 
kansalaisten kasvava ympäristötietoisuus  ja  paremmat yhteydenpidon 
kanavat tulevat tuomaan yhä laajempia piirejä mukaan. 

Tielaitoksen  tiedot tieliikenteestä  ja sen ympäristövaikutuksista 
 palvelevat yleistä keskustelua kestävästä kehityksestä. Laitoksen 

tavoitteena  on  tiedottaa yhdessä muiden informaatiota tuottavien 
tahojen kanssa kulku-  ja  ajotapojen sekä ajoneuvon kunnon vaikutuk-
sista ympäristöön  ja  turvallisuuteen  ja  osallistua hankkeisiin, joiden 
kautta tienkäyttäjille tarjotaan ympäristöystävällisiä toimintamalleja. 
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Muun yhteistyön kehittyessä ei voida ohittaa maanomistajan asemaa 
tiealueen luovuttajana  tai  tien naapurina. Tieympäristöä kehitetään 
yhdessä maanomistajien kanssa.  Tien  lähialueen maiseman paramtuk

-sia,  esimerkiksi metsänhoitoa, voidaan suunnitella  ja  toteuttaa yhdes-
sä. Tiensuunnittelussa maanomistajien esittämillä näkökannoilla, huo-
mautuksilla  ja  muistutuksila  on  perinteisesti keskeinen merkitys. 

Taajamatiehankkeissa kauppiaila  ja  muilla yrittäjilä  on  tärkeä rooli 
palvelutason  ja  kokonaisympäristön  kehittämisessä, liikennejärjestel-
mähankkeissa joukkohikenteen harjoittajilla,  kuljetusliikkeilä  ja 

 suurilla työpaikoilla. Elinkeinoelämän kytkentää hankkeiden suunnit-
teluun voidaan vielä huomattavasti tehostaa. 
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3 	KUNNAT  JA  YHTEISÖT  

Kunnat  vastaavat alueidensa käytöstä  ja  asukkaidensa elinoloista. 
Useiden tiehankkeiden lähtökohtana  on  kunnan esittämä  kanta ja 
kunnat  osallistuvat hankkeiden suunnitteluun. Tiesuunnitelmaa ei 
vahvisteta,  jos  se on  ristiriidassa asema-  tai  rakennuskaavan kanssa. 
Tielaitoksen  ja  kuntien yhteistyöllä  on  vahva perusta. Toimenpideoh-
jelmassa  on  lähinnä tuotu esiin asioita, joissa yhteistyötä voidaan 
kehittää edelleen. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa  kunnilla  on  päävastuu. Tielaitos 
tukee kaupunki-  ja taajamaseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelua ja 

 osallistuu suunnitelmien laadintaan. Suunnittelun tavoitteita  on 
 vähentää auton käytön tarvetta, turvata joukkoliikennettä sekä paran-

taa pyöräilyn  ja jalankulun  turvallisuutta  ja palvelutasoa. 

Tiensuunnittelun  ja  kaavoituksen yhteyksistä  on  mainittu edellä. 
Tielaitos haluaa myös tarjota asiantuntemustaan kaavoituksen käyt-
töön samalla kun  se  kehittää oman henkilöstönsä maankäytön asian-
tuntemusta. Laitos tukee kaava-  ja poikkeuslupalausunnoissa ja  neu-
votteluissa johdonmukaisesti yhdyskuntarakenteen eheytymistä  ja  sitä, 
että kaavothin saadaan hyvä liikenneväylien jäsentely, tarkoituksen-
mukainen kevyen  ja moottoriiikenteen erottelu ja  hyvä toimintojen 
sijoittelu sekä estetään uusien ympäristöhaittojen synty. 

Taajamateiden toimenpidetarpeen  määrittely  ja taajamahankkeiden 
 suunnittelu tapahtuu yhteistyössä kuntien kanssa. Toteutuksessa  on 

 vielä etsittävä toimintamalli, joka vähentää hallinnollisten rajojen 
merkitystä. Etenkin kevyen liikenteen järjestelyt ovat vielä liian 
riippuvaiset siitä, sopivatko ne Tielaitoksen perinteiseen toimintakent-
tään. Yhtenäinen verkosto, suorat yhteydet, keskusta-alueiden rauhoit-
tammen vaativat toteutuksen uusia malleja. 

Tiehankkeiden  suunnittelua ohjaavien hankeryhmien toimintaa kehi-
tetään siten, että eri osapuolten osallistuminen ryhmän työhön tehos-
tuu  ja  päätöksenteon tasapuolisuus varmistuu. Erityistä huomiota 
kiinnitetään eri työryhmien väliseen tiedonkulkuun.  

Kunnat  selvittävät  ja  suunnittelevat alueensa meluntorjuntaa. Tielai
-toksen meluntorjuntaohjelmat  on  muodostettu kuntien kanssa. 
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Nykyisten teiden meluntorjunnan toteuttamisesta vastaavat Tielaitos 
 ja kunnat  yhdessä. 

Tielaitoksen  ohjeet  ja käytännöt  vaikuttavat kuntien toimintaan. Erityi-
sesti taajamateiden, kaupunldväylien  ja  kevyen liikenteen suunnitte-
lun ohjeita kehittäessään Tielaitos tulee kiinnittämään entistä enem-
män huomiota niiden soveltuvuuteen kuntien tarpeisiin. 

Rakentamisen  ja kunnossapidon  yhteistyö voi tehostua uuden organi-
saation myötä. Mandollisuudet sopia tarkoituksenmukaisesta tehtävä- 
jaosta esimerkiksi taajamaväylien kunnossapidossa  ja jätehuollossa  pa-
ranevat. Menettelytapoja voidaan kehittää yhdessä. 

Kunnanvaltuustolla  ja kunnanhallituksella  on  hankkeissa olennainen 
asema päätöksentekijöinä  ja  lausunnon antajina. Näiden lisäksi kun-
nallishallinnossa  on  monta toim.ialaa  ja  päätöksenteon tasoa.  Tien- 
suunnittelun kehittämisessä ne edustavat paikallista asiantuntemusta. 

Teknisen lautakunnan  ja  viraston lisäksi kaavoituksella, ympäristön- 
suojelulla  ja rakennusvalvonnalla  on  selvät  kytkennät hankkeessa esil-
le tuleviin näkökohtiin.  Palo-  ja pelastustoinii  vastaa onnettomuuksien 
yhteydessä mandollisten vaarallisten aineiden päästöjen torjunnasta. 
Vesilaitokset valvovat pohjaveden tilaa vedenottamoillaan. Yhteydet 
sosiaali-, opetus-, terveys-, kulttuuri-  ja  vapaa-ajantoimeen eivät ole 
olleet yhtä tiiviitä. Ne edustavat arvokasta asiantuntemusta yhteisöstä 

 ja yhdyskunnasta.  Koulut  ja kansalaisopistot  toimivat tietojen välittäji-
nä  ja  kansalaisten toimintamandollisuuksien kehittäjinä. 

Yhdistykset  ja  järjestöt 

Kunnissa toimii monta yhdistystä  ja  muuta järjestöä. Kyläkunnat, 
omakoti-  ja asukasyhdistykset, luonnonsuojeluyhdistykset  jne. osallis-
tuvat hankkeiden suunnitteluun  ja  esittävät omia aloitteitaan tienpi

-don tai  tieverkon kehittämiseksi. Yhdistyksillä  on  tietoja paikallisista 
elin-  ja luonnonoloista,  toiminnoista  ja arvokohteista.  

Yhdistyksillä  on  myös merkittävä rooli alueensa ympäristön hoitajina. 
 4H-yhdistykset kehittävät luonnonsiementen hankintaa. Adop-

tiotiehankkeessa tutkitaan mandollisuuksia kehittää tienvarsien 
siivousjärjestelyjä  mm.  yhdistysten  ja  koulujen kanssa. 
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4 	YHTEISTYÖ ALUETASOLLA 

Päävastuu aluetason yhteistyöstä  on  Tielaitoksessa aluehallinnolla, 
 mutta etenkin tutkimus-  ja kehittämistoiminnassa keskushallinto 

 osallistuu aluetason hankkeisiin. 

Maakuntaliitot  ja  alueelliset ympäristökeskukset  osallistuvat tiensuunnitte-
lun hankeryhmiin. Maakuntallitto  on  aluekehittämisviranomainen  ja 

 vastaa seutukaavan laaclinnasta. Pääkaupunkiseudulla yhteistyöval-
tuuskunta (YTV) vastaa  mm.  seudullisen joukkoliikenteen  ja jätehuol

-ion  järjestämisestä, seudun yhteisistä ilmansuojelutehtävistä  ja  liken
-nejärjestelmäsuunnittelusta.  Alueellinen ympäristökeskus  on  ympä-

ristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomainen  ja  vastaa 
alueensa ympäristön tilan selvittämisestä  ja  seurannasta. 

Maakuntaliittojen  ja  alueellisten ympäristökeskusten kanssa  on  lukui-
sia yhteistyön kohteita: 
- 	ympäristövaikutusten arviointimenettelyn  kehittäminen 
- 	alueellisten ympäristöohjeimien laadinta 
- 	aluekehittämisohjelniien  ja  seutukaavojen laadinta, yhteis- 

ten lähtötietojen  ja  ennusteiden kehittäminen 
- 	taajamaseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmien  laadinta 
- 	taajamateiden  suunnittelun toimintalinjojen kehittäminen 
- 	luonnon monimuotoisuuden, maiseman  ja  kulttuurihisto- 

rian kannalta tärkeiden kohteiden kartoittaminen, suojelu- 
ja hoitosuunnitelmien  laadinta, pohjavesialueiden riski-
kartoitukset 

- 	meluntorjunnan, pohjavesien  ja pintavesien  suojelun rat- 
kaisujen kehittäminen 

- 	aiemmin laadittujen suunnitelmien ympäristöselvitysten 
tarkastaminen  ja täydentäminen 

- 	maa-ainesten oton  ja läjityksen  kehittäminen 
- 	ympäristön tilan seurantamenetelmien kehittäminen  (mm.  

pääkaupunkiseudulla yhteistyö ilmanlaadun valvonnassa) 
- 	ympäristötiedon rekisterien  muodostaminen  ja  käyttö 
- 	ympäristökoulutus. 

Maakuntamuseoiden  kanssa selvitetään kulttuurihistoriallisesta arvok-
kaita alueita, arvotaajamia, muinaismuistoja  ja  tärkeitä rakennusko-
konaisuuksia koskevia toimintalinjoja  ja  ratkaisuja. 
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Alueelliset  ympäristöyhteistyöryhmiit  perustettiin tiensuunnittelun 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kehittämiseksi. Ympäris-
töhallinnon muutokset  ja arviointimenettelyä  koskevan  lain  voimaan- 
tulo  on  muuttanut ryhmien asemaa  ja  useimpien ryhmien toiminnassa 

 on  ollut runsaan vuoden tauko. Toimintaa  on  nyt käynnistetty uudel-
leen. Eri alueilla  on  eri toimintamallit, mutta  on  yhä tärkeämpää, että 
löytyy puitteet, joissa aluekehitykseen vaikuttavat tahot voivat kohda-
ta  ja  keskustella toimintansa ympäristölaadusta  ja  tavoitteista. 

Maaseutukeskusten  ja  metsänhoitopiirien  kanssa kehitetään luonnonmu-
kaisen maisemanhoidon menettelyjä sekä tienvarsimetsien hoidon 
suunnittelua  ja  toteuttamista. Metsähaffituksen puistoalueet  suunnitte-
levat suojelualueiden hoitoa  ja  käyttöä. Tieympäristön arvokkaiden 
luontokohteiden hoitoa  ja  opastusta voidaan kehittää metsähallituksen 
kanssa. 

Yliopistot, korkeakoulut  ja  tekniset oppilaitokset tukevat aluetason 
ympäristölaadun kehittämistä. Yhteistyö käsittää niin tutkimusta kuin 
koulutusta. 

Useilla valtakunnallisilla järjestöillä  on  omat piirinsä  tai seudulliset 
jäsenyhteisönsä.  Ne ovat alueen tienpidon toimintalinjojen kehittämi-
sen sekä suurten hankkeiden suunnittelun yhteistyökumppaneita, 
mutta tukevat myös paikallista toimintaa (esim. Luonnonsuojeluliiton 

 yva-neuvonta  ja Foikhälsanin ympäristöterveysprojekti). 

Tiepiirien  yhteistyö yritysten kanssa  on  koskenut sekä aluerakenteen 
tasoa, ts. yhteyksiä  ja  niiden kehittämistä, että tekniikkaa, menetelmi-
en  ja  tuotteiden soveltamisen pilottiprojekteina. Liikelaitoksen muo-
dostuessa  ja  toiminnan kilpailuttamisen kehittyessä yhteistyön puit-
teet selldintyvät nykyisestään. 
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5 	VALTAKUNNAN TASON YHTEISTYÖ  

Keskushallinto  vastaa Tielaitoksen yhteistyöstä muiden valtakunnan 
tason organisaatioiden kanssa. Kun yhteistyön kohteena  on esim. 

 suuri tiehanke, yhteistyöosapuolina ovat myös asianomainen aluehall
-into  ja  itse hankeorganisaatio. 

Liikenneministeriö  

Toimenpideohjelmassa  on  tuotu esiin ne kohdat, joissa Tielaitos 
osallistuu liikenneministeriön hankkeisiin  tai  joissa Tielaitoksen hank-
keet liittyvät ministeriössä tehtävään kehittämistyöhön. Ministeriön 
edustajat osallistuvat lisäksi työryhmiin  ja toimintalinjojen ja  ohjeiden 
kehittämiseen. 

Tielaitoksen ympäristöohjelman  päämäärät perustuvat liikenneminis-
teriön toimenpideohjelmaan liikenteen ympäristövaikutusten vähentä-
miseksi. Näitä kytkentöjä  ja  niiden nykytilaa  on  selvitetty LM:n 
julkaisussa  5/96,  joka käsittelee ministeriön toimenpideohjelman to-
teuttamisen ensimmäistä seurantakierrosta.  

1997-98 varaudutaan kehittämisprojektiin  alueiden kestävän kehityk-
sen  ja liikennejärjestelmän  välisestä suhteesta. Projekti käynnistyy 
mandollisesti esiselvityksenä LM:n  ja YM:n  yhteisessä tutkimusohjel-
massa syksyllä  1996. 

1994  käynnistyi liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittäminen LM:n, 
YM:n, Suomen Kuntaliiton, VR:n  ja Tielaitoksen  yhteistyönä. Menette-
ly sovelletaan kaikkia taajamaseutuja koskevaksi. Liikennejärjestelyjen 

 ja  niihin liittyvien hankkeiden yhteinen toteutus-  ja rahoitusjärjestelmä 
 on  kehitettävä. 

Tielaitos  osallistuu liikenteen kysyntää  ja sen  hallintaa koskeviin 
tutkimuksiin, jotka pääsääntöisesti sisältyvät LM:n tutkimusohjel-
maan. Samoin ministeriö kehittää liikennehankkeiden yhteiskuntata-
loudellista arviointia (YHTALI). Liikenteen  ja  maankäytön vuorovai-
kutuksia sekä tienpidon yhteiskunnallisia vaikutuksia koskevat 
Tielaitoksen tutkimukset liittyvät läheisesti ministeriön tutkimusohjel-
maan  ja koordinoidaan sen  kanssa. 
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Ministeriön kansainväliset yhteydet tukevat ympäristöpolitlikan 
kehittämistä. 

Ohjelmien  ja  suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
kehittämisessä LM:n hankkeilla  on  merkittävä rooli. Tielaitos osallistui 

 1993  työryhmään, joka selvitti ohjelmatason vaikutusten arviointia  ja 
 1995-96  Pohjolan kolmion ympäristövaikutukset-työryhmään. 

Liikenneministeriö vastaa vaarallisten aineiden kuijetusten hallinnosta 
 ja  niitä koskevien kansainvälisten sopimusten hoidosta. Ministeriössä 

käynnistyy kuijetusten ympäristövaikutusten  ja  -riskien selvitys. 

Ministeriö kehittää liikennesektorin tietotuotantoa. Tähän liittyvät 
Tielaitoksen toiminnan ympäristölaadun  ja  tieliikenteen ympäristövai-
kutusten seurantajärjestelmät sekä liikenteen ympäristöhaittojen 
vähentämisohjelman toteutumisen seuranta. 

Ministeriön johdolla toimii epävirallinen ympäristövastaavien yhteis-
työryhmä. Tämän ryhmän kautta hallinnonalan laitokset voivat koor-
dinoida  ja  kehittää ympäristötoimiaan. Hallinnonalan laitoksilla  on 

 myös yhteisiä kehittämisprojekteja. Tielaitoksen kannalta yhteydet 
rautatieliikenteestä  ja vesiliikenteestä  vastaaviin ovat erityisen merkit-
tävät. VR:n kanssa  on  kehitetty matkakeskusideaa. Muut laitokset 
osallistuvat myös niihin LM:n ohjelmiin  ja  hankkeisiin, joista  on  edellä 
mainittu. 

Ympäristömin isteriö 

Tielaitoksen  ympäristöpolitiikan kehittämisessä yhteydet ympäristö-
ministeriöön  ja sen  edustajiin ovat aina olleet tärkeitä. Edellä  on 

 mainittu LM:n  ja YM:n  yhteisestä tutkimusohjelmasta  ja liikennejärjes-
telmäsuunnittelun  kehittämisen yhteistyöstä. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn kehittäminen  on  merkittävä yhteistyökohde. 

Muita kohteita ovat: 

- 	Tielaitoksen  ympäristön toimintalinjojen kehittäminen, 
tieliikenteen tarkastelu maamme ympäristöpolithkassa 

- 

	

	ympäristösäädökset  ja  niiden valinistelu niiltä osin kuin 
ne vaikuttavat tienpitoon 
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- 	ympäristötietouden  kehittäminen, ympäristövalistus 
- 	ympäristöasioiden hallintajärjestelmä 
- 	alueellisten ympäristöohjelmien  ja tienpidon  suunnittelun 

yhteensovittamisen menettelyt 
- 	kevyt  ja joukkoliikerine tienpidon ja  tieverkon suunnitte- 

lussa sekä tiensuunnittelun ohjeissa 
- 	liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuksen tutkimus 
- 	tiensuunnittelun  ja  kaavoituksen yhteydet 
- 	kaupunkeihin  ja  taajamiin sopivat ratkaisut 
- 	meluntorjunta  sekä melunlaskentamallit  ja  mittaus- 

menetelmät 
- 	maa-ainesten oton  ja ottoalueiden  käsittelyn ohjeet. 

Myös ympäristöministeriön kansainväliset yhteydet, etenkin melun-
torjuntaan  ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn  liittyen, ovat 
tukeneet Tielaitoksen kehittämistyötä. 

Muut ministeriöt  

Toimenpideohjelmassa  todetaan että Tielaitos ylläpitää säännölliset 
yhteydet muiden ministeriöiden asianomaisiin elimiin. Niistä mainit-
takoon tässä 

Kauppa-  ja  teollisuusministeriön alaisuudessa toimivat 
tekniikan edistämiskeskus TEKES, jonka ympäristögeotek-
niikkaohjelmassa selvitetään  mm.  teollisuuden sivutuot-
teiden  ja  jätteiden käyttömandollisuuksia tierakenteissa, 
sekä energiansäästön palvelukeskus Motiva. 

Tutkimus-  ja kehittämisyhteistyö  on  myös liittynyt  MOBI-
LE-  ja LINKKJ-ohjelmiin. 

- 	Sosiaali-  ja  terveysministeriön alaisuudessa toimiva Sosi- 
aaliturvan kehittämiskeskus  STAKES,  jonka kanssa tutki- 
taan sosioekonomisten  vaikutusten arviointia. 

Sisäministeriöllä  on  merkittävä rooli alueiden kehittämisessä  ja  siten 
aluekehittämisviranomaisten toiminnan suuntauksessa.  Palo-  ja pelas-
tustoimi  toimii sisäministeriön alaisuudessa. 
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Asiantuntijalaitokset  

Suomen  Ympäristökeskus  on ympäristöalan  tutkimus-  ja kehittämiskes-
kus.  Se  osallistuu asiantuntijana moniin ympäristöministeriön kehi-
tyshankkeisiin. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä  se  toimii 
asiantuntijaviranomaisena. Ympäristökeskuksen kanssa kehitetään 
erityisesti paikkatieto järjestelmää, ympäristön tilan arviointia  ja 

 seurantaa: 
- 	ympäristötietorekisterit,  tietojen käyttö tienpidossa  ja 

tienpidon  sekä tieliikenteen vaikutuksia koskevien tietojen 
toimittaminen rekistereihin 

- 	ympäristölaadun  seurannan kriteerijärjestelmä 
- 	yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) 
- 	päästö-  ja pitoisuusmallit  sekä seurantamenetelmät,  pinta- 

ja  pohjaveden sekä ilman laadun suojelu 
- 	ympäristöä säästävät rakentamis-  ja kunnossapitomenetel- 

mät,  päästöjen  ja  riskien vähentäminen, materiaalinkäytön 
 ja  jätteiden vähentäminen, suolankäytön vähentäminen, 

suojarakenteet 
- 	luonnon monimuotoisuuden, arvokkaan maiseman  ja  

kulttuurihistoriallisesti tärkeiden kohteiden  ja  alueiden 
suojelu  ja  hoito 

- 	luonnonmukainen rakentaminen  ja  maisemanhoito. 

Museovirasto vastaa muinaismuistojen  ja  kulttuurihistorian suojelun  ja 
 hoidon kehittämisestä. Ajankohtainen yhteistyön kohde  on arvotaaja-

mia  koskevat toimintalinjat. 

Tutkimuslaitokset, kuten Ilmatieteen laitos, VTT, eri yliopistot  ja 
 korkeakoulut sekä niiden täydennyskoulutuskeskukset osallistuvat 

Tielaitoksen tutkimus-  ja kehittämishankkeisiin.  Laajojen koko-
naisuuksien selvittämiseksi voidaan tehdä tutkimussopimuksia. 

Järjestöt  ja  yhteisöt 

Maassamme toimii useita järjestöjä  ja  yhteisöjä, jotka osallistuvat 
liikenne-  ja ympäristöpoliittiseen  keskusteluun  ja  jotka kehittävät 
omaa toimintaa alalla. Ne myötävaikuttavat Tielaitoksen toiminnan 
ympäristölaadun kehittämiseen. 
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Suomen Kuntaliitolla  on  kuntien  ja maakuntaliittojen keskusjärjestönä 
 tärkeä rooli tiensuunnittelun  ja kaavoitusyhteistyön  kehittämisessä. 

Kuntaliiton edustajat ovat osallistuneet usean suunnitteluohjeen 
laadlintaan. 

Liikenneturva  on  liikenneturvallisuustyön  keskeisiä toimijoita. Ympä-
ristölaadun  ja liikerineturvallisuuden  kehittämiselle  on  aina syytä 
hakea yhteinen etenemistie. Viime aikoina tärkeänä kohteena ovat 
olleet taajamien keskustatiet, tavoitteena sellaisen kokonaisympäristön 
muodostaminen joka  on  käyttäjilleen  sekä turvallinen että viihtyisä. 

Suomen Arkkitehtiliiton, Rakennusinsinöörien liiton  ja  muiden amma-
tillisten järjestöjen kanssa  on  kehitetty tieympäristöä koskevia kilpailu- 
muotoja. Jatkossa myös  Tie  paikallaan-kilpailu, joka nyt koskee 
tiepiirien hankkeita,  on  tarkoitus yhteistyössä Suomen Kuntaliiton  ja 

 Suomen Tieyhdistyksen kanssa muodostaa niin Tielaitoksen kuin kau-
punkien  ja  kuntien  tie-  ja katuhankkeiden  sekä yksityisteiden ympä-
ristölaadun yhteiseksi katselmukseksi. 

Liikenteeseen läheisesti liittyviä järjestöjä ovat esimerkiksi Autoalan 
Keskusliitto, Autoliitto, Kuorma-autoliitto, Linja-autoliitto, Liikenne- 
liitto, Paikallisliikenneliitto, Taksiiitto  ja Öljyalan  Keskusliitto. Tiestön 
käyttäjiä edustaa esim. Teollisuuden  ja  Työnantajien Keskusliitto. 

Tienpitoon liittyviä ovat  mm.  Maarakentajien  Keskusliitto, Asfalttiliit
-to  ja  Suunnittelu-  ja konsulttitoiniistojen  liitto. Ympäristöpolitlikassa 

toimivat  mm.  Luonnonsuojeluliitto  ja Natur och Miljö,  ympäristön 
kehittämisessä  mm.  Viherympäristöliitto. Tielaitos  osallistuu järjestö-
jen toimintaan  ja  kehittää niiden kanssa yhteisiä projekteja.  

On  myös valtakunnallisesti toimivia yrityksiä  ja liikelaitoksia, esim. 
 Neste  Oy  ja yR,  joiden toiminta sivuaa läheisesti Tielaitoksen tehtäviä. 

Tienpidon  tekniikan kehittämisessä pilottiprojekteilla  on  tärkeä rooli. 
Niiden osalta yhteistyökumppaneina ovat alalla toimivat yritykset. 



22 
	

Ympiristöohjelma  Ja  yhteistoiminta  

6 	KANSAINVÄLISET YHTEYDET  

Tielaitos  osallistuu monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan. 
Tieliikenteen  ja tienpidon  ympäristöasioita käsitellään  mm. 
- 	Pohjoismaiden tieteknillisessä liitossa,  sen ympäristöja- 

ostossa  ja  muissa jaostoissa 
- 	OECD:n tietutkimusohjelman työryhmissä 
- 	Kansainvälisen tiejärjestön (PIARC) ympäristökomiteassa. 

Pohjoismaiden yhteisen melulaskentamallin kehittämiseksi ympäris-
tönsuojelukysymysten virkamieskomitea  on  perustanut NSG:n, 
pohjoismaisen meluryhmän, jossa Tielaitos  on  mukana. Muiden Poh-
joismaiden Tielaitosten kanssa  on  vilkasta tiedonvaihtoa; yhteisten 
tutkimusprojektien mandollisuuksia selvitetään. 

Euroopan Unionin linjaukset  ja tutkimusohjelmat  vaikuttavat yhä 
enemmän sithen, miten maamme tienpito kehittyy. Tielaitos osallistuu 
useisiin EU:n neljännen puiteohjelman tutkimushankkeisiin. Niissä 
selvitetään  mm. 
- 	liikenteen hinnoittelua 
- 	liikennehankkeiden sosioekonomisia  ja maankäyttövai- 

kutuksia 
- 	liikenteen optimointia 
- 	nopeuksien  hallintaa  ja turvallisuusnormeja 
- 	liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusmalleja. 



TIELAITOKSEN  SELVITYKSIÄ  

7/1996 	Terminaaliviivoituksen  periaatteet.  TIEL  3200376 

6/1996 	Yleisten teiden ympäristön tila  -  taajamat.  TIEL  3200377 

9/1 996 	Salaojan  ympärysaineiden  toiminta  koerakenteessa;  Loppuraportti  
TIEL  3200378 

10/1996  Tielaitoksen  toiminnan  ympäristövaikutusten indikaattorit; Viitekehys 
TIEL  3200379 

11/1996  Asfatttipäällysteen tyhjätilan mittausmenetelmieri  vertailu.  TIEL  3200380 

12/1996  Pärjäisimmekö  vuoden  1970  tieverkolla?  Tieverkon kehittymisen vaikutus 
kuljetus-  ja  tuotantotalouteen  sekä  kaupunkirakenteeseen. TIEL  3200381 

13/1996  Masuunihiekkastabilointi.  TEL 3200382 

14/1996  Tieliikenteen energiankulutus  ja  kaupunkirakenne;  Yhteyksiä eri  kokoluokan 
 taajamissa.  TIEL  3200383 

15/1996  Turve-ja  puutuhkan  käyttö  SMA-päällysteen  kuidun  korjaajana, esiselvitys. 
TIEL  3200384 

16/1 996  Tavoitekreerit (TPPT). hEL  3200385 

17/1996  Moreenin hyötykäytön  edistäminen  murskausteknisin  keinoin  (TPPT). 
TIEL  3200386 

18/1996  Liikennevirta  alemman  nopeustason kaksikaistaisilla  väylillä.  TIEL  3200387 

19/1996  Levähdysalueiden kehittämistarpeiden  selvitys.  TIEL  3200388 

20/1996  Geovahvisteet tiepenkereen leventämisessä pehmeiköllä.  Uudenmaan 
 tiepiiri  

21/1996  Tieympäristön  kasvillisuus.  TIEL  3200389 

22/1996  Liikennejärjestelmän  suunnittelu  kehittyvässä maaseututaajamassa; 
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