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Ti  iviste  Im  ä  

Tielaitoksessa  käynnistyi vuonna  1991  yleisten teiden ympäristön  tilaselvi
-tys.  Viimeiset selvitykset valmistuvat  1996-97.  Selvityksissa tiepiirit  ovat  kar-

toittaneet  tiestön melua  ja  meluntorjuntaa, pohjavesialueita,  ilman laatua, 
 luonnonoloja,  maisemaa, kulttuurihistoriaa,  taajamateita  ja  kaupunkivaylia. 

 Tässä julkaisussa esitetään selvityksiin perustuen  yleiskatsaus  yleisten tei-
den ympäristön tilaan. 

Selvityksen tavoitteena  on  eri  osatekijöiden  selvittämisen avulla kehittää ym-
päristön laatua kokonaisuutena.  Tilaselvitykset  muodostavat laajan  ympäris-
tötiedoston,  jonka perusteella voidaan määritellä konkreettisia hankkeita. 
Selvitysten esille tuomat  toimenpidetarpeet  ovat yhtenä lähtökohtana, kun 

 tiepiirit  suunnittelevat toimintaansa.  

Sammanfattning 

Nyckelord: 	allmänna vägar, vägtrafik, miljö 

Vägverket startade utredningen av miljön vid allmänna vägar  år 1991  och  de 
 sista utredningarna blir färdiga  1996-97.  Vägdistrikten har  kartiagt  vägnätets 

buller och bullerskydd, grundvattenområden, luftkvalitet, naturförhållanden, 
landskap, kulturhistoria, tätortsvägar och vägar i stad. Denna publikation  är 
en på  utredningarna baserad översikt över miljön vid allmänna vägar. 

Målet med utredningen  är  att stöda utvecklandet av miljöns kvalitet som hel-
het genom att granska olika delfaktorer. Utredningarna bildar  en  omfattande 
miljödatabas, som kan användas för att definiera konkreta projekt.  De  åt-
gärdsbehov utredningarna påvisar  är en  av utgångspunkterna när vägdist-
rikten planerar  sin  verksamhet.  



Abstract 

Key words: 	public roads, road traffic, environment 

The Road Administration public roads environment survey started in 1991. 
The survey will be finalised in 1996-97. The regional road administrations 
have assessed the state of noise and noise abatement, groundwater areas, 
air quality, nature, landscape, cultural heritage, urban roads and city roads 
in the public road network. This publication gives an overview of the state of 
the public roads' environment, based on the surveys. 

The goal of the surveys is to assist enhancement of environmental quality as 
a whole through looking at the factors involved. The surveys form a large 
data base serving the formulation of concrete projects. As the regional road 
administrations develop their action plans, one of the cornerstones is the 
needs identified by the surveys.  



Alkusanat 

Tielaitoksen  ympäristöpolitiikan  1992  valmistelussa todettiin, että puuttui tie-
toa siitä, minkälaista maamme yleisten teiden ympäristö  on.  Tiedonpuute 

 vaikeutti konkreettisten toimien määrittelyä.  

Talvisuolauksen  vaikutuksista käyty keskustelu oli  jo  johtanut siihen, että 
Talvi  ja  tieliikenne-ohjelman puitteissa ryhdyttiin selvittämään yleisten teiden 
vaikutuspiirissä olevien tärkeiden  pohjavesialueiden  tilaa  ja  suojaustarvetta. 
Meluntorjunnan  tarpeiden selvittäminen oli käynnistynyt Pääkaupunkiseudun  
meluntorjuntaohjelman  1989  muodossa. 

Valtakunnallinen yleisten teiden ympäristön  tilaseivitys  perustui näille lähtö-
kohdille. Tiepiirien  selvitykset käynnistyivät pääosin vuonna  1991.  Viimeiset  
osaselvitykset  tehdään tänä vuonna.  

Tilaselvitys  ja sen  perusteella  määritetyt toimenpidetarpeet  ovat vuorostaan 
olleet  Tielaitoksen Ympäristöohjelman  1996  laadinnan yhtenä keskeisenä 
lähtökohtana.  Ympäristäohjelmaan  sisältyvät:  

• Tielaitoksen ympäristöpolitiikka  ja  ympäristöpäämaärät  2005  

•  ympäristön  toimenpideohjelma  1997-2000.  

Ympäristöohjelmasta  päätettiin toukokuussa  1996.  Tämä yleisten teiden ym-
päristön tilan  yleiskatsaus  julkaistaan ohjelman oheisaineistona. Katsauksen 

 on  kehittämiskeskuksessa  laatinut Raija Mer/vii-ta,  avustajinaan  Mervi Kar-
hula  ja  Anders  HH  Jansson.  Julkaisun  on  viimeistellyt  Hilkka Ukkonen. 

Samanaikaisesti tämän katsauksen kanssa julkaistaan  Tielaitoksen Ympä-
ristöraportti  1995.  Siinä selvitetään laitoksen kuluneen vuoden  ympäristötoi-
mia.  Raportti  on  tarkoitus julkaista vuosittain. 

Helsingissä, heinäkuussa  1996  

Tie/altos 

Keskush al/into 
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO 

Yleisten teiden ympäristön tilan selvitys  on  jaettu kandeksaan eri  aihekoko-
naisuuteen: 

•  melu  ja meluntorjunta 

• pohjavedet 

• ilmanlaatu 

•  luonto  

•  maisema  

•  kulttuurihistoria  

•  taajamat  

• kaupunkiväylät 

Tiepiirit  ovat tehneet selvityksiä vuosina  1991-1995  ja yhdistäneet  näitä ai- 
heita eri tavoin. Selvitysten perusteet  ja tarkastelunäkökulmat  vaihtelevat 
myös  tiepiireittäin.  Selvitysten perusteella  tiepiirit  ovat tehneet  toimenpideoh-
jelmia  ongelmien poistamiseksi.  

Tiepiirien  selvitysten perusteella  on  julkaistu seuraavat  yhteenvedot: 

• Tiesuolausja pohjavedet  1993 (TIEL 3200 174) 

• Meluntorjunta tiepiireissä 1993 (TIEL 3200 196) 

•  Luonto  1996 (TIEL 3200 372) 

•  Taajamat  1996 (TIEL 3200 377)  

Osa tiepiirien  selvityksistä  on  vielä kesken. Myöhemmin julkaistavia yhteen-
vetoja ovat:  

•  Maisema  1996 (TIEL 3200 409) 

• Kaupunkiväylat  1996 

Tilaselvityksissa  ympäristö  on  jaettu useaan eri  aihekokonaisuuteen.  Tavoit- 
teena  on  näiden  osatekijöiden  selvittämisen kautta saada kokonaisuus pa- 
remmin hallintaan. Vasta kun tiedämme, mikä ympäristössä  on  hyvää, mikä 
huonoa, mitä toimia tarvitaan  tai  voidaan tehdä,  on  mandollista muodostaa 

 kokonaiskäsitys  ympäristön tilasta.  

Tilaselvitykset  muodostavat laajan  ympäristötiedoston,  jonka perusteella voi-
daan määritellä konkreettisia hankkeita. Pohjaveden suojelun  ja meluntor-
junnan  hankkeita  on  toteutettu selvitysten perusteella  jo  muutama vuosi. 
Selvitys  on  myös vaikuttanut taajamien  keskustateiden kehittämishankkei

-den  toteuttamiseen.  
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JOHDANTO  

Jako  aihekokonaisuuksiin  ei merkitse, että  tilaselvityksen  tarkoituksena olisi 
erillisten  meluntorjunta-  jne. ohjelmien muodostaminen. Selvitysten esille 
tuomat  toimenpidetarpeet  ovat yhtenä lähtökohtana, kun  tiepilrit  suunnittele-
vat toimintaansa.  

Tiepiiri  Melu Pohja Ilman- Taajamat Luonto, 
vesi laatu Maisema, 

Kulttuurihistoria 

Uusimaa  1994 1991 1994  Osat 	ja Il  Luonto  1995 
1995  Maisema  1994 

Kultt.hist.  1996 

Turku 1993 1 992 1993 1994  Luonto  1995  
Maisema  1995 
Kultt.hist.  1996  

Kaakkois- 
Suomi 
*  Mikkeli  1992 1992 1993 1993 1994 

*  Kymi  1994 1994 1994  Etelä-Karjala  1995 
1995  

Kymenlaakso  
1994  

Häme  1992 1992 1992 1993 1992 

Savo-Karja  la 
*  Kuopio  1992 1992 1993 1993 1994 

*  Pohjois-  1993 1993 1993 1994  Luonto  ja kultt.hist.  
Karjala  1994  

Maisema  1994  

Keski-Suomi 1994 1994 1994 1996 1994 

Vaasa 1993 1992 1993 1994 1994 

Oulu 
*  Oulu 1993 1992 1995 Taajamakuva  1996 

1994 
Maankäyttö  

1995 
*  Keski-  1992  
Pohjanmaa  

*  Kainuu  1993  

Lappi  1993 1992 1996 1994  Luonto  1995 
Kultt.hist.  1995  
Maisema  1996  

Taulukko  1: Tiepiirien tilaselvitykset 
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2.  TIELIIKENTEEN YMPÄRISTÖ VAIKUTUKSET 

 21  Liikenne,  kuljetuksetja ajoneuvot  

Suomalaiset tekevät päivittäin keskimäärin kolme matkaa  ja  käyttävät siihen 
aikaa  tunnin ja  seitsemäntoista minuuttia. Päivittäinen  matkapituus  on  kas-
vanut  51 kilometriln.  Matkojen  lukumäärä  on 90  -luvulla vähentynyt, mutta 
matka-aika  on  pysynyt vakaana. Tavallisena  arkipäiväna  täysi-ikäisistä  ih-
misistä  12 %  ei matkustanut minnekään vuonna  1992.  Runsas  6 %  suoma-
laisista matkusti yli kolme tuntia päivässä. Yli kolme tuntia matkustaneet te-
kivät  matkasuoritteesta  35%. 

Henkilöautoilla  tehtyjen  matkojen  määrä  on  kasvanut jatkuvasti. Vuonna 
 1992 henkilöautolla  tehtiin  70 %  matkoista. Kävelyn  ja polkupyöräilyn  osuus 

matkoista  on  laskenut  30  prosentista noin  15  prosenttiin.  Henkilöautotiheys 
 on  kaksinkertaistunut  20  vuodessa  ja  huippu  (388 henkilöautoa/1 000  asu-

kasta) oli vuonna  1990. Henkilöautotiheys on  hieman laskenut viime vuosi-
na  laman  seurauksena.  

Kuva  1.  Matkojen  lukumäärän, matkasuoritteen  ja  kokonaismatka-ajan ke-
hitys vuosina  1974  -  1992  

Muu 
= Polkup.+jaan 

 Juna  

74 	-80 	-86 -92 
A 1k a  

Kuva  2:  Kulkumuotojakautuma  matkojen  lukumäärän, matkasuoritteen  ja 
 kokonaismatka-ajan mukaan vuosina  1974-1992.  



-74 -80 -86 -92 	-74 -80 -86 -92  
Matkat 	 Henkilökm 
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Kotimaan henkilöliikennesuoritteesta tehdään henkilöautoilla lähes  80  %  ja 
 kotimaan tavaraliikennesuoritteesta kuorma-autoilla noin  65  %.  Kaikkien au-

tojen matkasuorite vuonna  1995  oli  42  miljardia kilometriä. 

Autoliikenteestä  valtaosa, eli  65  %  ajetaan yleisten teiden verkolla  ja  35  % 
 kaduilla  ja  yksityisillä teillä. Lähes puolet autoliikenteestä tapahtuu kolmen 

eteläisimmän läänin alueella. Yleisiä teitä, joilla liikennemäärä  on  yli  9 000 
 ajoneuvoa vuorokaudessa,  on  yhteensä  1 107  kilometriä eli noin  1,5%  yleis-

ten teiden pituudesta. Teitä, joiden liikennemäärä  on  alle  1 000  ajoneuvoa 
vuorokaudessa,  on 61 500  kilometriä eli noin  80  %. 

Linja -auto 	 Muu 

-  Ha  matkustajana 	 - Polkup.+jalan  

% 
	 Ha  kuljettajana 	 - Juna  

100  

Kuva  3:  Kotimaan  henkiöliikenteen (mrd. henkllökm)  kehitys vuosina 
 19 70-1995.  

Kuva  4:  Kotimaan tavaraliikenteen  (mrd tonnikm)  kehitys vuosina 
 19 70-1995. 
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Uusien autojen  pakokaasumaaraykset  ovat  tiukentuneet.  80  -luvulla käyt-
töön otettujen henkilöautojen päästöt olivat noin kymmenkertaiset verrattuna 
uuden  katalysaattoriauton  sallittuun  päästötasoon.  Raskaan kaluston  pääs-
tömääräykset  ovat myös  tiukentuneet.  Vuonna  1996  voimaan tulleiden Euro- 
2  määräysten mukainen  päästötaso  on  noin  40 % 80  -luvun lopun määräys-
ten tasosta. 

Ajoneuvojen  ominaiskulutukselle  on  valmisteltu  raja-arvoja  ja  taloudellisia 
 ohjauskeinoja.  Päätöksiä ei ole tehty. Uusien autojen  ominaiskulutukset 
 ovat pienentyneet  ja  niiden arvioidaan vähenevän jatkossakin teknisen kehi-

tyksen seurauksena vähenevän. Autojen energiankulutus  on  noin  14 %  Suo-
men  energian  kokonaiskulutuksesta 

Polttoaineen laatu  on  parantunut. Vuoden  1994  keväällä siirryttiin kokonaan 
 lyijyttömään bensiiniin  ja  tieliikenteen  lyijypäästöt  loppuivat. Samoihin aikoi-

hin tuli markkinoille  reformuloitu  bensiini,  jota  pidetään Euroopan  puh
-taimpana.  Tämän  bensiinlaadun  osuus kokonaismyynnistä  on  tällä hetkellä 

noin  90 %.  Lähes  rikittömän  City-dieselin  osuus myynnistä  on  myös noin  90 
%.  Uusien  puhtaampien polttoainelaatujen  vaikutus tieliikenteen  kokonais-
päästöihin  on  keskimäärin  5-10 %. Rikkidioksidipäästöt  loppuvat lähes koko-
naan  City-dieselin  yleistyessä. 

Uusien autojen  melumääräykset  ovat  tiukentuneet  viimeisen kymmenen 
vuoden aikana useita kertoja.  Melupäästörajoitusteri  kiristymisen seuraukse-
na esimerkiksi vuonna  1986 käyttöönotetun  henkilöauton sallittu  melutaso 

 on  sama kuin vuonna  1996 rekisteröitävän  raskaan ajoneuvon sallittu melu- 
taso  80 dB.  Uusien henkilöautojen vuonna  1995  voimaan  tullut  melupäästö

-raja on 74 dB.  

Suomessa  on  yhteensä  2,15  miljoonaa autoa, joista henkilöautoja  on  lähes 
 1,9 milj000naa.  Autojen määrä  on  hieman vähentynyt  90  -luvulla.  Kataly-

saattorilla  varustettujen autojen osuus henkilöautojen kokonaismäärästä  on 
 tällä hetkellä  22,4 %  ja  kaikkien henkilöautojen  suoritteesta  24 %. 
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2.2  Pakokaasupäästöt  ja ilmanlaatu  

Tieliikenteen  kokonaispäästöjen  ja  polttoaineenkulutuksen  kehitystä arvioi-
daan  VTT:n  kehittämän LIISA  -laskentajärjestelmän  avulla. Laskennassa 
otetaan huomioon  ajoneuvokanta  ja sen  kehittyminen, katujen  ja  yleisten tei-
den  suorite  ja  ennuste sekä ajoneuvojen  ominaispäästöt  ja  niiden kehittymi-
nen. LIISA -järjestelmän tulosten mukaan tieliikenteen  kokonaispäästöt  ovat 

 vähentymässä  autojen  ja  polttoaineen kehittymisen seurauksena. Päästöt 
olivat useimpien  päästölajien  kohdalla huipussaan vuonna  1990.  Ainoas-
taan hiilidioksidin  ja  typpioksiduulin  päästöt kasvavat edelleen. Hiilidioksidi

-päästöihin  vaikuttaa  polttoaineenkulutuksen  lisääntyminen  ja  typpioksiduulin 
päästöihin katalysaattoriautojen  yleistyminen. 

Yleisten teiden  ja  katujen  liikennesuoritteen  arvioidaan kasvavan noin  3  % 
 vuodessa seuraavien vuosien aikana.  Liikennesuoritteen  kasvu  on  hieman 

pienempi  2000  jälkeen. Päästöjen laskennassa  on  käytetty ennustetta, jon-
ka mukaan liikenne kasvaisi vuosien  1995  -  2005  aikana  22  %  ja  vuosina 

 2005-2014  lähes  10%.  

Liikenneministeriön  toimenpideohjelmassa  liikenteen  ympäristöhaittojen  vä-
hentämiseksi  on  esitetty tavoitteet liikenteen päästöjen vähentämiseksi. 

 Päästötavoitteet  pohjautuvat kansainvälisiin sopimuksiin  kasvihuonekaasu-
jen  ja  happamoittavien  päästöjen vähentämiseksi.  Suomi on  sitoutunut nou-
dattamaan näitä sopimuksia. 

Liikenteen päästöjen  vähentämistavoitteista tultaneen  saavuttamaan  typen 
 oksideille  asetetut  30  %  (vuoden  1980  tasosta)  ja  hiilivedyille  50  %  (vuoden 
 1988  tasosta) vähennykset vuoteen  2000  mennessä. Tieliikenteen  typen ok

-sidien  päästöjen kohdalla  se  edellyttää riittävää autokannan uusiutumista. 
 Pakokaasupäästöjen  lisäksi  hiilivetypäästöjä  aiheuttavat polttoaineen  jakelut 

 ja  tankkaukset.  Näiden osalta määräykset ovat  tiukentuneet,  joten tavoite 
 tultaneen  saavuttamaan.  Hiilivetypäästöjä  aiheutuu myös  autonhoitotuotteis

-ta ja  tienpäällystyksestä,  joiden osalta päästöt myös vähenevät. 

Liikenteen  kasvihuonekaasupäästöille  on  tavoitteena, että ne vuonna  2000 
 ovat vuoden  1990  tasolla.  Kasvihuonekaasupäästöiksi  lasketaan hiilidioksi-

din lisäksi  metaanin, typpioksiduulin, typenoksidien, hään  ja  hiilivetyjen 

 päästöt.  Kasvihuonekaasujen  päästöt vuonna  1990  Suomessa olivat  hiilidi-

oksidiksi  muutettuna  87-98  miljoonaa  tonnia ja  vuonna  2000  niiden arvioi-
daan olevan  97-102  miljoonaa  tonnia.  Päästöjen  vähentämistavoite  on  vai-
kea saavuttaa Suomessa.  Tielilkenteen polttoaineenkulutus  ja  hiilidioksidi- 
päästöt lisääntyvät LIISA -järjestelmän tulosten mukaan vuosina  1990  - 

 2000  noin  3  %.  Tieliikenteen muut  kasvihuonepäästöt  paitsi  typpioksiduuli 
 vähenevät samana ajanjaksona selvästi, mutta  typpioksiduulipäästöt  kaksin-

kertaistuvat.  Päästöihin  vaikuttaa oleellisesti  liikennesuoritteen  kehittyminen 
 ja  autokannan uusiutuminen.  
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Tiellikenteen pakokaasupäästöt 

•  Pakettiautot  5-  Kuorna-aujot 
•  I-lenkiioautot • Ua-aui  

1 000 t 	Rikkidioksidi  (SO) 
lO 	 2 

1 000 	Typen  oksidit  (NO) 
200 

1 000 t 	1-Ililimonoksidi (CO) 
500 

000 t 	Hiilivedyt (HG) 10001 	 Hiukkaset  

LP___..  - 	_________________  

1950 7985 1990 995  20CC  2005 2C0 205  

Làlide: VTT/Liisa  

Kuva  5:  Tieliikenteen päästöjen kehitys vuosina  1980-1995  ja  ennuste vuo-
sille  1996-2015.  Lähde: VTT LIISA -järjestelmä. 
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Tieliikenteen osuus maamme kokonaispäästöistä  on  merkittävä useiden 
päästöjen osalta. Tielikenteen päästöt vähenevät tulevaisuudessa, mutta sa-
moin tekevät myös muiden lähteiden päästöt. Tieliikenteen osuus ei tule 

 sen  vuoksi oleellisesti muutumaan. Tiepiirien ilmanlaatuselvityksissä tielii-
kenteen keskeinen osuus eri alueiden kokonaispäästöistä tuli selvästi esiin. 

 Typen ja  oksidien päästöistä  noin puolet  on  peräisin Uudenmaan, Hämeen 
sekä Turun Porin läänin alueelta. Päästöjen kannalta ongelmalliset alueet 
ovat suurimpien kaupunkien keskustoissa  ja  sisääntuloväylien  läheisyydes-
sä. 

Hiilidioksidi 
 CO2  

18,0%  

Muut  
82,0%  

Häkä 
 Co  

Tieliikenne  
Muut  
27.0%(//_ 	

73.0%  

Typen  oksidit  
Tieliikenne  

Muut 	

48,0% 

52,0%  

Hiilivedyt  

47.0%  

Muut  
53.0%  

Hiukkaset  
Tleliikerine  

Muut  
83,0%  

Rikkidioksidi  
lieliikenne  

Muut  
98.0/  

Kuva  6:  Tielllkenteen  osuus Suomen  päästöistä  vuonna  1994.  Lähde:  Tilas-
tokeskusja VTT.  

Tieliikenteen päästöjen vaikutukset ilmanlaatuun kaupunkien keskustoissa 
ovat merkittävät. Tehdyissä mittauksissa havaitaan selvästi viikonpäivien  ja 

 vuorokauden aikojen liikennemäärien vaihtelu. Pakokaasujen aiheuttamat 
pitoisuudet ovat viime vuosina tietyissä sääoloissa nousseet korkeiksi suu-
rimpien kaupunkien keskustoissa. limanlaadun ohjearvojen ylityksiä  on  ta-
pahtunut muutamia kertoja. Pitemmän ajan tarkasteluissa häkäpitoisuudet 
ovat kuitenkin hieman laskeneet polttoaineiden  ja  autokannan uusiutumisen 
seurauksena. Typenoksidien pitoisuustasossa ei ole havaittavissa toistaisek-
si vastaavaa muutosta. 

Ilman pötypitoisuudet, joihin vaikuttaa pakokaasujen lisäksi ajoneuvojen il-
maan nostattama pöly, ylittävät ohjearvot useilla paikkakunnilla.  Tehosta - 
maila väylien puhtaanapitoa  on  pitoisuudet saatu laskemaan jonkin verran. 
Ongelmia  on  kuitenkin edelleen. Yleisten teiden varsilla havaitaan varsinkin 
keväisin korkeita pölypitoisuuksia. 
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Häkä  

CO 

Hiilivedyt 	Typen 	Hiukkaset  
oksidit  

HC 	NO  

1 000  tonnia/vuosi  

Rikki-  
dioksidi 

SO 2  

Huh - 
dioksidi  

CO2  

Uusimaa  73,2 11,8 28,9 1,8 0,4 2266,3 
Turku  ja  Pori 42,0 6,9 17,5 1,1 0,3 1 395,4  
Häme  43,0 7,2 19,3 1,2 0,3 1 504,2  
Kymi  20,1 3,3 8,5 0,5 0,1 672,4  
Mikkeli  13,0 2,2 6,5 0,4 0,09 510,3  
Pohjois-Karjala  11.0 1,8 4,7 0,3 0,06 370,3  
Kuopio  16,0 2,7 7,2 0,4 0,1 557,5  
Keski-Suomi 15,9 2,7 7,4 0,5 0,1 586,1 
Vaasa 26,6 4,5 12,1 0,7 0,2 968,6 
Oulu 29,3 5,0 13,4 0,8 0,2 1 047,5  
Lappi  15,0 5,1 6,5 0,4 0,09 513,2  

Yhteensä  304,9 50,7 131,8 8,0 1,8 10 391,7  

Taulukko  2:  Tieliikenteen päästöt eri lääneissä vuonna  1995.  Päästöt  on  las-
kettu LIISA  95  -ohjelmalla.  

Ilmanlaadun ohjearvoja  ollaan muuttamassa  1996.  Valtioneuvosto tekee 
päätöksen  EU:n direktilvien  mukaisista  raja-arvoista  ja sen  lisäksi  tiukenne-
taan  nykyisiä  ilmanlaadun ohjearvoja.  

Viime vuosina tehdyissä mittauksissa pitoisuudet eivät ole ylittäneet  raja-ar-
voja, mutta uudet ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia  on  mitattu  yhdisteestä  riip-
puen yhdellä  tai  usealla paikkakunnalla.  

Pakokaasujen  aiheuttamien  typen oksidien ja hään  pitoisuuksien arvioimi-
seen  on  kehitetty uusi  tietokonemalhi.  Mallilla voidaan laskea pitoisuuksia 

 esikaupunkialueilla  ja  maaseudulla eli tilanteissa, joissa päästöjen  laimene
-minen  on  lähes  esteetöntä. Vilkaimmilla  teillä pitoisuudet nykyisellä  autokan

-nalla  ovat  ehdotettujen  uusien  ohjearvojen  tasolla tien  vähittömässä  läheisyy-
dessä.  50  metrin päässä tiestä pitoisuudet laskevat yleensä  jo  noin puoleen. 

 Katalysaattoriautojen  yleistyessä pitoisuudet väylien läheisyydessä laskevat 
nykyisestä oleellisesti.  Pitoisuumalli  on  tehty ympäristöministeriön, Ilmatie-
teen laitoksen  ja  Tie  laitoksen yhteistyönä.  

Ilmanlaadun  kannalta ongelmallisia kohteita  on  nykyisin suurimpien kaupun-
kien  sisääntuloväyhien  läheisyydessä. Ohjearvot voivat  yhittyä  muiden  pääs-
tölähteiden  ja  liikenteen päästöjen  yhteisvaikutuksena. 
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100 -e-- 20 000 ajoneualvrk  
vuosi  1995  

i  40 000 ajoneuaMk 
80 	vuosi  1995 

40 000 ajoneuaMk  
vuosi  2010 

10 

- 	 I 	 I  

-200 	-100 	0 	100 	200  

Etäisyys tien  keskilinjasta  

Kuva  7: CAR-FMI-leviämismal!ila lasketut  typen oksidien  vuoro kausipitoi-
suudet nykyisellä  ja  vuoden  2010  autokannalia. Lllkennernäärät  40 000 

 ajon/vrkja  20 000  ajon/vrk.  Raskaiden autojen osuus  10  %.  Voimassa oleva 
ohjearvo  300  pg/rn3  Ehdotus ohjearvo  150  pg/rn3 . 

2.3  Melu  ja  meluntorjunta 

Tiepiirit kartoittivat  valta-  ja kantateiden  varsien todennäköiset  melualueet, 
melualueiUa  asuvien ihmisten määrät  ja  alustavia mandollisuuksia  meluntor-
juntaan  vuosina  1991-94.  Muita  maanteitä  tai paikallisteitä  otettiin  kartoituk

-seen  piirien harkinnan mukaan. Aiemmin tehdyistä selvityksistä koottiin to-
detut  melualueet,  muutoin käytettiin  kartoitukseen Tielaitoksen KEHAR -las-
kentaohjelmaa  tai  vastaavaa  kaaviomaista laskentamallia.  

Kuntien kanssa selvitettiin missä yleisten teiden varsilla  on  esiintynyt melu- 
haittoja  ja  oliko  kirjattujen  vyöhykkeiden sisälle tulossa  asutusryhmiä  tai  uu-
sia  palvelutoimintoja. Melulle  herkkien alueiden osalta tehtiin maastoa huo-
mioon ottava tarkempi rajaus. Alueiden väestö-  ja  muiden toimintojen tiedot 
hankittiin  väestörekisterikeskukselta. Meluntorjunnan  keinot  ja  kustannukset 
arvioitiin.  

Meluntorjunnan tarpeellisuuden  ja kiireellisyyden luokittelun  perusteella laa-
dittiin  1993  toimenpide-ehdotuksia. Ehdotuksiin sisältyi arvio siitä, kuinka 
suuren  asukasmäärän melutilanne  muuttuu torjuntaa toteutettaessa.  
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Tiepiirien  selvitysten mukaan, nykyisten yleisten teiden melualueilla (LAeq722  
>  55 dB)  asuvien asukkaiden määrä  on  noin  321 000. 

Tie  piiri 

Uusimaa  
Turku 	 25000  

10900 

Kaakkois -Suomi 	 25300  
Hme 	_______ _______  

Savo -Karjala 	 6900  

Keski-Suom 	 12 	00 
Vaasa 	•6700 

Oulu 	 19700  

Lappi 	 8800  

Haja -asutus  55OOO  

0 	20000 	40000 60000 80000 100000 120000  

Kuva  8:  Asukkaita yleisten teiden  melualueilla  v. 1993  

Valtioneuvoston päättämien ympäristömelun ohjearvojen mukaan asumi-
seen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa  ja  taajamien välittö-
mässä läheisyydessä sekä hoito-  tai  oppilaitoksia palvelevilla alueilla  on oh-
jeena,  että melutaso ei saa ylittää ulkona melun  A-painotetun ekvivalenttita

-son (LAeg) päiväohjearvoa  (klo  7-22) 55 dB  eikä yöohjearvoa  (klo  22-7) 50 
dB.  Uusilla alueilla  on melutason yöohjearvo 45 dB.  Oppilaitoksia palvelevilla 
alueilla ei yöarvoja sovelleta.  

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintä-alueilla, taajamien ulkopuolella 
olevilla virkistysalueilla  ja  luonnonsuojelualueilla  on ohjeena,  että melutaso 
ei saa ylittää päiväohjearvoa  45 dB  eikä yöohjearvoa  40 dB. Loma-asumi-
seen käytettävillä alueilla taajamissa voidaan soveltaa asuntoaluearvoja. Yö-
ohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käy -
tetä oleskeluun  tai  luonnon havainnointiin yöllä. 

Valtioneuvoston päätöstä sovelletaan maankäytön, liikenteen  ja  rakentami-
sen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöstä ei sovel-
leta teollisuus-, katu-  ja liikennealueilla  eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla 
alueilla. Ohjearvot määrittävät tietyn ympäristön meluttomuuden vähimmäis-
tason. 

Meluntorjuntalain  11 §:n  mukainen kunnan laatima meluntorjuntaohjelma so-
pii yleensä myös yleisten teiden meluntorjunnan perustaksi.  Se  laaditaan, 

 jos  todetaan, että kunnassa  on  erityistä tarvetta melun torjuntaan. Ohjelma 
 on  otettava huomioon alueiden käytön  ja  muiden toimintojen suunnittelussa 

 ja  järjestelyssä. 

Meluntorjunnan  tarpeen voi katsoa syntyvän silloin, kun ohjearvoissa määri-
tetyn melutason ylittävällä alueella  on  asutusta  tai  muita melulle herkkiä toi - 
m intoja. 
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Jos  melutasoon  vaikuttaa useita melulähteitä  on  aina selvitettävä, mitkä ovat 
kunkin merkittävän melulähteen mandolliset meluntorjuntakeinot  ja  mikä olisi 
niiden tarkoituksenmukaisin toteuttamisjärjestys. Meluntorjunta  on  kiireelli-
nen,  jos  merkittävä asuntoalue  tai  vastaava toiminta sijoittuu alueelle, jonka 
päiväaikainen ulkomelutaso juuri tieliikenteen vuoksi ylittää  65 dB.  

Meluntorjunnan  velvollisuuden harkinnan perusteeksi voi asettaa seuraavan: 

•  Ensiksi  on  harkittava, mihin  ja  keihin  melu kohdistuu 

•  Toiseksi miten vakavan haitan melu aiheuttaa 

•  Kolmanneksi onko toiminnasta aiheutuvan melun torjunta hyödyllistä, 
muuhun meluun suhteutettuna,  ja  tehokasta, melun vähenemiseen näh-
den 

Neljänneksi voidaanko torjuntaa teknisesti toteuttaa 

•  Viidenneksi onko torjunta taloudellisesti  ja  muuten kohtuullinen. 

Uutta tietä rakennettaessa  on  pääperiaatteena, ettei meluhaittaa aiheute
-ta.  Jos  sellaista haittaa kuitenkin esiintyy, tielaitoksen tulee suorittaa tarpeet-

liset  ja  kohtuullisin keinoin toteutettavissa olevat toimet.  Jos  meluntorjunta 
 on  tarpeen, mutta tielaitoksen käytettävissä olevin keinoin hoidettuna vaikea 
 tai  kallis,  on  tutkittava, miten tielaitos voi myötävaikuttaa muiden keinojen 

käyttöön. 

Olevan tiestön  liikennemelun torjunnassa  on  tärkeintä varmistaa kiireelliset 
meluntorjuntatoimet. Muuhun tarpeelliseen meluntorjuntaan ryhdytään aina-
kin silloin, kun tietä muuten parannetaan merkittävästi. 

Tiepiirien  selvityksiin sisältyi meluntorjuntatoimien laajuuden  ja  kiireellisyy
-den  arviointeja. Eri tieplirien arviot eivät ote täysin vertailukelpoiset. Melun-

torjuntatoimien määrittelytapa, torjuntavaikutuksen arviointi  ja  kustannusten 
arviointiperusteet vaihtelevat. 

Meluntorjunnan  taustaksi  on  toisaalta asetettava myös  se,  minkälainen alu-
een melutilanne  on  muutoin. Seudulla,  jolta  melutaso  yleensä  on  alhainen, 
tietyn tien melulla  on  suurempi merkitys ympäristön laadun heikentäjänä 
kuin seudulla,  jolta  on  useita yhtä huomattavia melun lähteitä. Tiepiirien arvi-
ot nojautuvat siihen, mitkä ovat eri tekijöiden väliset suhteet kunkin seudun 
melutilanteessa. Arvioita voidaan tällä perusteella asettaa rinnakkain. 

Nykyisten yleisten teiden meluntorjuntatoimien kustannusten  summa  olisi 
noin  650  Mmk. Niiden tiepiirien osalta, joissa suojattavien asukkaiden luku-
määrä  on  ilmoitettu, ne muodostavat keskimäärin vajaa  50%  ao.  piireissä 
kartoitettujen meluatueiden asukkaiden määrästä. Meluntorjunta koskee 
myös muita toimintoja kuin asumista, esim. kouluja  ja  päiväkoteja.  Kiireellis-
ten meluntorjuntahankkeiden kustannukset olisivat  n. 230  Mmk. 
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Tiepiiri 	 Meluntorjuntatoimet 	 Suojatut  
Mmk 	 asukkaat  

Kilreelliset * 	Muut  *  

Uusimaa  81+29 122 67000 
Turku 28 12400  
Häme  70 11630  
Kaakkois-Suomi 18 6 4 800 
Savo-Karjala  4 20 2 000  
Keski -Suomi 51 5300 
Vaasa 9 26 1 800 
Oulu 34 54 5 200  
Lappi  8 54 4 300  

Yhteensä  ** 	 227 	 419 	Yht. 	646  

Taulukko  3:  Yhteenveto yleisten teiden  meluntorjunta  tarpeesta  
*  Kiireelliset: Pääkaupunkiseudulla ensimmäinen  5 -vuotiskausi,  muualla  I  luokan 

 tmv.  hankkeet. Muut: Pääkaupunkiseudulla toinen  ja kolmas  5 -vuotiskausi,  muu-
alla muut hankkeet.  

** Yhteenlaskussa  on  oletettu, että  30%  toimenpiteistä ovat kiireellisiä niiden piirien 
osalta, jotka eivät ole esittäneet järjestystä, sekä Uudellamaalla pääkaupunkiseu-
dun ulkopuolella. 

Vuonna  1993  tehdyn yhteenvedon perusteella esitettiin nykyisten yleisten 
teiden  meluntorjunnan periaatteiksi  seuraavat: 

Nykyisten yleisten teiden osalta  tiepiirien kiireellisiksi katsomien  kohtei-
den  meluntorjuntatoimet  pyritään toteuttamaan kymmenessä vuodessa 
yhteistyössä kuntien kanssa, pitämällä nykyisten teiden varsien  melun

-torjunnan panokset  tielaitoksessa  tasolla  20-30 Mmklvuosi.  Suunnitelma- 
valmiutta  on  tarvetta kehittää, jotta tämä tavoite toteutuisi. Kuntien kans-
sa pyritään lisäämään kaavoituksen käyttöä  meluntorjuntaratkaisujen  so-
vittamiseksi  ympäristöönsä.  

•  Muiden kohteiden  meluntorjuntatoimet  pyritään toteuttamaan seuraavan 
kymmenvuotiskauden aikana.  Meluntorjunnan  panoksia lisätään jonkin 
verran, mutta ensisijaisesti etsitään ratkaisuja, joilla  meluhaitta  poiste-
taan muilla keinoin kuin  meluesteitä  rakentamalla.  

•  Kohteita valittaessa painotetaan niitä, joissa  on  mandollista kohentaa 
ympäristön tilaa kokonaisuutena, myös muut kuin  meluhaitat  huomioon 
ottaen.  Taajamaympäristössä  huolehditaan erityisesti siitä, etteivät  me-
luntorjunnan  toimet olennaisesti  heikennä  ympäristön muuta laatua (mai-
sema  ja  kaupunkikuva,  estevaikutukset). 
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Tiepiirit  käyttävät  meluntorjuntaan tulossopimusten  mukaan vuonna  1996 
 noin  52  Mmk. Tästä noin puolet eli  26  Mmk  on  erillisten  meluntorjuntahank-

keitten  kustannuksia.  Melutasot  laskevat samoin noin  8 000  asukkaan koh-
dalla  kehittämishankkeiden  kautta  ja  erillisten  meluntorjuntahankkeiden 

 kautta noin  8 000  asukkaan kohdalla. 

Erillisiä kiireellisiä  meluntorjuntahankkeita (melutaso  yli  65 dB tai  melu vai-
kuttaa suureen määrään asukkaita)  on  toteutettu vuosina  1993-1996  noin 

 8-10  kpl  vuodessa. Kiireellisiä kohteita arvioitiin vuonna  1993  olevan yhteen-
sä noin  80  kpl.  

2.4  Pohjavesien  laatu 

Tieplirien  ja  vesi-  ja  ympäristöpiirien  (nyk. alueellisten  ympäristökeskusten) 
 yhteistyönä  on  vuosina  1991-92  tehty  tienpidon  ja  tieliikenteen  pohjavesialu-

eille  aiheuttaman  riskin  arviointeja. Arvioinnissa oli mukana  650  pohjavesi- 
aluetta, joista  600 on  tärkeitä  (1 -luokan)  pohjavesialueita.  Vuonna  1994  val-
mistuneessa uudessa  pohjavesialueiden kartoituksessa  ja  luokituksessa  on 
1 -luokan  pohjavesialueiden  lukumäärä kasvanut noin  1000  alueella  (yht.  n. 
2200).  Tienpidon  ja  liikenteen aiheuttaman  riskin  arviointia  on  tarpeen jatkaa 
näillä uusilla  1 -luokan  pohjavesialueilla  ja  lisäksi laajentaa koskemaan myös 

 11-luokan  pohjavesialueita (yht.  n. 1300).  

pohjavesialueiden 
luokaf (kpl)  

4 1-luokka  

11-luokka 

 111-luokka  

31 	__  
lo  

Kuva  9:  Pohja  vesialueiden  määrä  luokittain  eri  ympäristökeskusten  alueella  
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Tiepilrien  ja  vesi-  ja  ympäristöpiirien  yhteistyössä tekemissä riskinarvioin-
neissa todettiin, että  85  pohjavesialueelle tienpito  ja  tieliikenne  ovat niin mer-
kittävä riski pohjaveden laadulle, että suojelutoimet ovat erityisen tarpeelli-
sia. Tiepiirit ovat rakentaneet vuosina  1990- 1996  suojauksen  46  kohtee-
seen. Vuosina  1997- 2000  tiepiirien  suunnitelmissa  on  rakentaa suojaus  29 

 pohjavesialueelle.  Vuoden  2000  jälkeen suunnitelmissa  on  rakentaa suojaus 
 97  kohteeseen, jotka eivät ole kiireellisiä. 

Tärkeät  pohjavesialueet  (1983) 72 

0 

72  

0 0 

Riskiluku määritetty  

1 184 411  

Tiepiirien  selvitykset  
Kloridipitoisuus  yli  25  mg/I  ja  
tiesuolaus  yksi  selittajistä  a 	3  i  I Kloridipitoisuus  yli  25  mg/I  ja  - tiesuolaus  ainoa selittäjä  

517 	32  

* 	ede,seen ukuun  9 	10 0 0 

•26 •  13  _21 

129 

0 	• 	0 0 
84 	116 

1 6  
195 

119 
88 F 1155 

21 F j16 

147 

103  

Kuva  10:  Tiepiirien kartoituksissa  mukana olleet pohjavesialueet tiepiireit-
täin  ja  arvio alueista, joiden kohonnut kloridipitoisuus saattaa johtua tiesuola-
uksesta. 
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•  Keskiarvo 

Uusimaa  
(805) 

Turku 
(255)  

Kaakkois -Suomi 
(195)  

Häme  
(153) 

Savo-Karjala  
(214)  

Keski-Suomi 
(87) 

Vaasa 
(399) 

Oulu 
(102) 

0 	5 	10 	15 	20 	25  
Kioridi mg/I  

Kuva  11:  Pohjavesialueiden kloridipitoisuuksien  keskiarvo  ja  mediaani tiepii-
reittäin. Mittaustulokset  ovat vuosilta  1970-1993  ja  havaintojen lukumäärä 

 tie  piireittäin  suluissa. 

Uusimmat  tutkimustiedot  suolan vaikutuksista eri kokoisilla  ja  tyyppisillä poh-
javesialueilla  ja  vaarallisten aineiden kuljetusten riskeistä vähentävät tarvetta 
tehdä  suojauksia. Suolauksen  vähentäminen  ja  käytön optimointi ovat mah-
dollisia toimia  pohjavedenlaadun  säilyttämiseksi.  

1950-luvulta lähtien jatkunut  tiesuolaus  ja  muu pohjavettä  likaava  toiminta 
 on  pikkuhiljaa nostanut pohjaveden  kloridipitoisuutta.  Salpausselän  vedenot-

tamoalueilla  tehdyssä selvityksessä mukana olleilla  vedenottamoilla  mitatut 
pitoisuudet ovat  20  vuoden aikana  (1967-1988)  nousseet  5-10  mg/I.  

Syksystä  1990  kesään  1991  toteutettiin valtakunnallinen  kaivovesitutkimus, 
 jonka tavoitteena oli saada yleiskuva jatkuvassa käytössä olevien kaivojen 

 talousveden hygieenisestä  ja  muusta laadusta. Ensimmäisellä  näytteenotto
-kierroksella mukana oli yhteensä  1421  kaivoa, joista  44  kohdalla  tie on  var-

masti  tai  mandollisesti  likaava  tekijä. Saatujen tulosten mukaan näissä kai- 
voissa  kloridipitoisuuden mediaaniarvo  oli  12  mg/I  (koko  aineistossa  7  mg/I) 

 ja  25  %:ssa  kaivoista ylittyi pitoisuus  39  mg/I  (koko  aineistossa  16  mg/I). 

Tiepiireittäin  tehdyissä  riskinarvionnissa  oli mukana  650  pohjavesialuetta, 
 joilla kulkee  suolattava  tie.  Kloridipitoisuustieto  oli  319  vedenottoalueelta. 
 Näistä  176  alueella oli mitattu  luonnontilaista  korkeampia (yli  10  mg/I)  pitoi-

suuksia  ja  86  alueella  kloridipitoisuus  on  joskus ylittänyt  25  mg/I.  Suurella 
osalla alueista oli  tiesuolauksen  lisäksi muita  kloridipitoisuuteen  mandollises-
ti vaikuttavia tekijöitä  (jätevesivuodot,  klooria käyttävä teollisuus,  vedenotto 

 ja  käsittely,  haja-asutus  ja  maatalous,  soranottoalueiden pölynsidonta  sekä 
 kaatopaikat). Kloridipitoisuudesta  ja  sähkönjohtavuudesta  on  käytettävissä 
 vain  yksi  tai  kaksi havaintoa alueelta. Viime vuosina  on  monella pohjavesi- 

alueella tehty  kloridiseurantatutkimuksia,  joissa pitoisuuksia  on  analysoitu  
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useita kertoja vuodessa eri vuodenaikoina. Pitkäaikaisessa seurannassa  on 
 ollut  vain  muutama alue  ja  seuranta  on  koskenut  vain  vedenottamoita.  

Suolan  käyttömäärät  vaihtelevat  tiepiireittäin.  Eniten suolaa käytetään Etelä- 
Suomessa, jossa  liikennemäärät  ovat suuria  ja  vaarallisia  nollakelejä  on 

 enemmän kuin pohjoisessa. Suolan käytön erot näkyvät myös  pohjavesialu-
eiden kloridipitoisuukissa. Kloridipitoisuus  on  pikkuhiljaa noussut niillä  ye

-denottamoilla,  joiden läheisyydessä kulkee  suolattava  tie.  Suolan käyttö- 
määrien lasku  1980-  ja  1990-luvun taitteen  ennätykseilisista  lukemista alkaa 
vasta näinä vuosina näkyä  kloridipitoisuuksien laskuna. 

•  Suomessa  talousveden teknisesteettinen  raja-arvo  on  100mg/I  ja ta
-voitearvo  25  mg/I. 

•  Pohjavesi  on  Suomessa pehmeää  ja  hapanta,  joten  jo  suhteellisen al-
hainen  kloridipitoisuus  lisää  veden  syövyttävyyttä. 

• Tiesuolauksen riskinarvioinnissa  mukana olleista  650  pohjavesialueis
-ta  1,5  %:ssa  on  ylitetty  raja-arvo  (100  mg/i)  ja  25  %:ssa  on  ylitetty  ta

-voitearvo  (25  mg/I). 

• Kloridipitoisuuksia  on  seurattava myös niillä  pohjavesialueilla,  joilla 
 tieluiskiin  on  rakennettu  pohjavesisuojaukset. 

•  Pohjaveden laatua  on  tarkkailtava  sekä oikein sijoitetuista havainto
-putkista  että  vedenottamoilta. Pohjavesialueella  tulee olla havainto- 

putkia vähintään  3-5  kpl. 

• Havaintoputket  sijoitetaan pohjaveden  virtaussuunnassa  tien  ja  ye
-denottamon  välille. Lähimmät putket  50-1 00 m  tiestä. Yksi putki taus-

ta-arvon mittaamista varten.  

•  Sähkönjohtavuuden  kenttämittarilla  voidaan nopeasti havaita  kloridipi-
toisuuden syvyyssuuntaiset  vaihtelut  ja  valita oikea  näytteenottosy-
vyys. 

• Suositeltavia näytteenottoajankohtia  ovat keväällä roudan sulamisen 
jälkeen,  keskikesällä,  syksyllä ennen  talven  ensimmäisiä  tiesuoiauk

-sia ja  kevättalvella ennen roudan sulamista.  

• Antoisuudeltaan  pienet  pohjavesialueet likaantuvat  ja  puhdistuvat  no-
peammin kuin suuret. Pienillä  pohjavesialueilla kloridipitoisuudet  nou-
sevat  korkeammiksi  kuin suurilla  pohjavesialueilla. 

• Suolauksen  vähentämisen  tai  suojauksen  vaikutus näkyy  mittaustu-
loksissa  muutaman vuoden viiveellä.  

• Pohjavesialueiden puhdistuminen  kestää kymmeniä vuosia.  



26 	 Yleisten teiden ympäristön tila 

TIELIIKENTEEN  YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET  

Ulkomailla  on  kehitelty erilaisia suolaa korvaavia  liukkaudentorjunta -aineita. 
Niiden  ympäristövaikutukset  ovat kuitenkin vähintään yhtä haitallisia kuin pe-
rinteisen  natriumkioridin. Tiesuolausta  ei voida täysin lopettaa onnettomuus- 
riskin  takia. Tämän vuoksi  on  syytä löytää  pohjavesialueiden kestokykyyn 

 mitoitettu  suolausmäärä. Pohjavesialueen  kestokyvyn mukaisella määrällä 
tarkoitetaan yleensä  suolamäärää,  joka ei aiheuta  kloridipitoisuuden  nousua 
yli  tavoitearvon  25  mg/I.  

Talvi  ja  tieliikenne  -projektin  yhteydessä  selvitethin  useissa tutkimuksissa 
 suolauksen  vaikutusta eri  tyyppisillä pohjavesialueilla.  Tutkimuksissa kehitet-

tiin mallit  sudan  vaikutusten arviointiin.  Kloridipitoisuuden  nousuun vaikutta-
vat  pohjavesialueelle  levitetty  suolamäärä,  pohjaveden määrä  ja  kloridipitoi

-sen veden  virtausnopeus.  Kolmessa eri  mallinnustutkimuksessa  on mm.  sel-
vitetty  erityyppisten muodostumien  pohjaveden  kloridipitoisuuden  kehittymis-
tä, kun  suolausmäärä  lasketaan tasolle  5  tonnia/km  ja  vuosi.  

MaVinnusten  avulla saatujen tulosten perusteella pienillä  ja  keskikokoisilla 
 pohjavesialueilla suolausmäärä  5  t/km  ja  vuosi  on  hieman liian suuri,  sillä  se 

 nostaa  jo  jonkin verran pohjaveden  kloridipitoisuutta. Antoisuudeltaan  suuril-
la  pohjavesialueilla,  joilla suolaa  on  aiemmin levitetty runsaammin eikä pitoi-
suus vielä ole noussut hälyttävästi, pystytään  ko.  suolausmäärällä  säilyttä-
mään nykyinen  kloridipitoisuustaso  ja  paikoin jopa alentamaan sitä. Niillä 

 pohjavesialueilla,  joilla  kloridipitoisuuden tavoitearvo  25  mg/I  on  jo  ylitetty, 
täytyy  suolausmäärää  alentaa reilusti  ja  kriittisimmillä osilla  lopettaa koko-
naan  tai  rakentaa  suojauksia,  sillä  antoisuudeltaan suurillakin pohjavesialu-
eilla  tällä  suolausmäärällä  pitoisuus laskee hyvin vähän  ja  hitaasti.  

Yhteenvetoraportti  tehdyistä  mallinnuksista,  eri  suolausmäärien  vaikutuksis-
ta  ja  niistä  saatavista  johtopäätöksistä valmistuu kesän  1996  aikana. Julkai-
su ilmestyy Suomen  ympäristökeskuksen  sarjassa.  



Yleisten teiden ympäristön tila 	 27 
LUONNON MONIMUOTOISUUS  

3.  LUONNON MONIMUOTOISUUS  

Tienvarsiluonnon  tilan selvittämiseksi  on tiepiireissä  laadittu luontoselvityk
-set  vuosina  1992-95.  Selvityksissä  on  tarkasteltu  mm.  yleisten teiden lähi- 

alueilla sijaitsevia luonnon arvokohteita sekä tien rakentamisen, kunnossapi
-don  ja  liikenteen aiheuttamia luontovaikutuksia. Lisäksi  on  pohdittu tienvarsi-

luonnon tilan parantamiseksi tarvittavia toimia.  

3.1  Ympäristötyyppien  yleisyys  tieverkolla  

Tienvarret antavat hyvän läpileikkauksen suomalaisesta luonnosta. Eri aluei-
den keskenään hyvinkin erilainen luonto esittäytyy teiden varsilla melko sa-
massa suhteessa kuin luontotyyppien peittävyys valtakunnallisesti. Metsäi-
sessä maassa myös valtaosa teistä  on  rakennettu erityyppisiin metsäympä-
ristöihin. Osittain teiden omasta vaikutuksesta niiden ympäristöt ovat kuiten-
kin ajan myötä muuttuneet yhä kulttuurivaikutteisemn,jksj. 

Nykyisen tieverkon kulkua eri ympäristötyypeissa  on  tarkasteltu Pohjois-Kar-
jalan, Keski-Suomen, Vaasan, Oulun  ja  Lapin tiepiirien  selvityksissä. Tarkas

-telut  on  tehty karkeilla otantamenetelmillä. Tulokset luontotyyppien edusta-
vuudesta teiden varsilla ovat suuntaa-antavia. Viiden tiepiirin yleisplirteisten 
tulosten perusteella ei ole mandollista tehdä  koko  maata kattavia johtopää-
töksiä. 

Lääni Metsät  Kult.ymp.  Vesistöt Suot 

Pohjois-Karjala  66/69,5 20/9,5 4/17,6 10/8  
Keski-Suomi 70/72,5 20/10,0 5/16,1 3/5 
Vaasa 33/70,1 50/20,4 6/3,2 12/11 
Oulu 65176,1 2717,3 2/7,7 6/18  
Lappi  50-68/70,1 4,5-30/1,5 3-9/5,9 12-18/27  

Taulukko  4:  Ympäristötyyppien yle/syys (%)  teiden varsilla suhteessa tyypin 
alueelliseen yleisyyteen eräissä  tie  pIIreissä.  

Karkea arvio yleisten teiden varsien ympäristötyyppijakautumasta  on  esitetty 
taulukossa  5. Tienrakentamista on  teknisistä syistä ohjattu kuivemmille  ja 

 maaperältään kestävämmille luontotyypeille.  Kosteat  ja  vaikeasti rakennetta-
vat  alueet  on  pyritty kiertämään. Kulttuuriympäristöjen runsaus teiden varsil-
la selittyy sekä asutus- että tienrakennushistorialla; teitä  on  rakennettu asu-
tuksen ym. toimintojen yhteyteen  ja  päinvastoin. 
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Ympäristätyyppi  Yleisyys tienvarsilla  
(%) 	(km) 

Tielinja 
(ha) 

Tie+reunat 
(ha)  

Metsät  65 50 469 100 000 200 000  

Kulttuuriympäristöt  25 19 411 40 000 80 000  

Suot  5 3882 8000 16000  

Vesistöt  4 3 106 6 000 12 000  

Kalliot ym.  1 776 1 500 3 000  

Taulukko  5:  Ympäristötyypit  ja  nykyisen tiestön muuttamien alueiden  pinta- 
alat yleisten teiden vars//la. 

Yleisten teiden  alle  jääneiden alueiden määriä  on  laskettu käyttäen tielinjan 
 (tie-,luiska-  ja  vierialueet  yhteensä) keskimääräisenä leveytenä  20 m.  Yleistä 

tieverkkoa  on 77 000  kilometriä.  Tie  muuttaa lisäksi ympäröivää luontoa kes-
kimäärin  10  metrin alueilta tielinjan molemmin puolin. Yleisten teiden vaati-
ma maa-alue  on  karkeasti arvioiden noin  66 500  hehtaaria. Teiden muutta

-man  luonnon  pinta-ala  on  lähes  150 000  hehtaaria. Yleisten teiden  alle  on 
 jäänyt  koko  maan metsäpinta-alasta noin  0,4%.  Yhdessä reuna-alueiden 

kanssa vaikutus ulottuu noin 0,8%:in Suomen metsistä. Kilometri moottori-
tietä käyttää maa-alaa  6  hehtaaria  ja  muut tiet noin  2  hehtaaria.  

3.2  Pirstoutumisen vaikutus  tienvarsiluonnossa  

Yleisten teiden merkittävin luontovaikutus  on  niiden rakentamisen aiheutta-
ma luonnon pirstoutuminen. Vaikutukset näkyvät kolmella tavalla: alkupe-
räisten elinympäristöjen kokonaispinta-alojen supistumisena, elinympäristö - 
ja  toisiinsa ylläpitävien yhteyksien katkeamisena  ja  tuuli-  ja  valo-olosuhteil-
taan muuttuneiden reunavyöhykkeiden muodostumisena. 

Luonnontilaiset elinympäristöt eristyvät,  muuttuvat reunavaikutteisiksi  ja  vä-
henevät tieverkon tihenemisen myötä. Ekologisesti ajateltuna pirstoutumi

-sessa  on  kyse ihmisen aikaansaamasta elinpaikkojen muuttumisesta, josta 
toiset lajit hyötyvät (kulttuurilajisto)  ja  toiset kärsivät (alkuperäisluonnon lajis

-to).  Pirstoutumisen vaikutukset vaihtelevat eri luontotyypeillä.  Tien  halkoes
-sa  yhtenäisiä elinympäristöjä alueen luonnonsuojelullinen arvo joka tapauk-

sessa vähenee  tai  katoaa kokonaan. 
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Kuva  12: Tien  ja  liikenteen  luontovaikutuksia 
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Kuva  13:  Yhtenäisen  luontoalueen halkaiseva  tie  lisää  reunavyöhykkeen 
 pinta-alaa, vaikka  tiealueen  vaatima  pinta-ala  on  pieni.  

Suojeluarvoon  vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti uhanalaisten  ja  harvinais-
ten lajien esiintyminen alueella, alueen  pinta-ala  ja  yhtenäisyys sekä  biotoo

-pin  harvinaisuus. Herkimmin pirstoutumisen vaikutuksesta  muuttuviksi  ovat 
 tiepiirien  selvityksissä osoittautuneet hajallaan toisistaan sijaitsevat  pienialai

-set  elinympäristöt.  Niitä ovat  mm.  lehdot, rehevät suot  (letat ja  korvet)  ja  
vanhat metsät, joissa  on  runsaasti uhanalaista  lajistoa.  Pirstoutumisen vai-
kutus  yleisimpiin luontotyyppeihin  on  selvästi vähäisempi.  

3.3  Arvokkaat  luontoalueet tieympäristässä 

Luontokohteiden  voidaan katsoa olevan tien vaikutuspiirissä,  jos  ne ovat  alle 
 100  metrin etäisyydellä tiestä. Tällaisia  on  noin kolmannes  tiepiirien  selvitys-

ten kohteista. Yleisten teiden vaikutukset ulottuvat jossain määrin noin kym-
menesosaan Suomen  luonnonsuojelukohteista.  Selvityksissä  on  mukana 
valtakunnallisesti,  seudullisesti  ja  paikallisesti arvokkaita alueita. Paikallisesti 

 arvokkaista  kohteista  on  saatu tietoja kuntien ympäristönsuojelun  sihteereiltä 
 ja  paikallisilta  luontoharrastajilta.  

Yleisimpiä  kohdetyyppejä  yleisten teiden ympäristössä ovat  luonnonmuisto
-merkit, seutukaavojen  luonnonsuojelualueet,  uhanalaiset kasvit, harjut, suot 

 ja  vesistöt.  Vähälukuisimpia  ovat uhanalaiset eläimet,  perinneympäristöt, 
 kalliot  ja  vanhat metsät.  
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Tiepiiri  Luonto- 
kohteet 

(kpl)  

Tutkittu 
tiestö  

(km)  

Kohteita! 
100 km 

 (kpl)  

Uusimaa  353 4 982 7 
Turku 1 324 8 581 15  
Häme  347 2126 16  
Kaakkois -Suomi:  
-Kymi  584 4111 14  
-Mikkeli  161 1014 16 

Savo-Karjala:  
-  Pohjois-Karjala  104 5 124 2  
-Kuopio  172 1300 13  

Keski-Suomi 269 5 072 5 
Vaasa 99 3 327 3 
Oulu 404 12782 3  
Lappi  556 4420 13  

Yhteensä  4 373 52 839 x  =  8  

Taulukko  6: Tiepiirien luontoselvityksissä  mukana olleiden luontokohteiden 
 ja  tarkastellun  tiestön määrät. Kohteiden määrän suuri vaihtelu johtuu  mm. 

 selvitysten erilaisista rajauksista  ja  luonnono/ojen  alueellisista eroista sekä 
käytettävissä olevien luontoinventointien määrästä tiepiireissä. 

Turun, Kymen, Pohjois-Karjalan  ja  Keski-Suomen selvityksissä, joissa oli 
mukana  koko  piirin tiestö, havaittiin valtaosan luonnon  arvokohteista  sijoittu-
van  alempitasoiselle tieverkolle.  Valta-  ja  kantateiden  varsille sijoittui Kymes-
sä  ja  Keski-Suomessa noin viidennes  tarkastelluista  kohteista  ja  Turussa  ja 

 Pohjois-Karjalassa vieläkin vähemmän. Lapissa, Oulun läänissä  ja  Pohjan-
maalla valtakunnallisesti arvokkaat  suojelukohteet  sijoittuvat useimmiten  val

-tatieverkon välialueille  kauas yleisistä teistä. Etelä-Suomessa  ja  Keski-  ja 
 Itä-Suomen  järvialueilla arvoalueita  on  myös  valtateiden  läheisyydessä.  

Tien  lähialueilla  sijaitsevien  luontokohteiden  tila osoittautui  maastokäyntien 
 perusteella valtaosin hyväksi.  Vain  harvoihin kohteisiin kohdistuu voimakkai-

ta  ja  akuutteja vaikutuksia  tienpidosta.  Kasvillisuutta  ja  eläimistöä muuttavat 
pitkäaikaiset  ja  välilliset vaikutukset ovat yleisempiä, mutta niiden laajuudes-
ta  ja  merkityksestä  on  vähän tutkimustietoa.  Tieympäristön luonnontilaa 

 muuttavat vaikutukset näyttävät kapea-alaisilta.  Esim. karuilla  soilla tien  kui-
vattava  ja  kasvillisuutta muuttava vaikutus ulottuu noin  20  metrin etäisyydel-
le tien reunasta.  Kangasmetsissä  tien aiheuttamien valaistus-  ja  kosteusolo

-muutosten  vaikutusalue  vaihtelee  10-30  metriin. Muuttuneita reuna-alueita 
lukuunottamatta valtaosa tienvarsien  suojelukohteista  näyttää  säilyttäneen 

 arvonsa.  



32 
	

Yleisten teiden ympäristön tila 

LUONNON MONIMUOTOISUUS 

Valtakunnallisesti tarkasteltuna voidaan yleisten teiden arvioida vaikuttavan 
harjujensuojeluohjelman toteutumiseen. Maa-ainesten otto  ja  tienrakennus 

 ovat etenkin Etelä-Suomessa laskeneet monien harjujensuojeluohjelmaan 
kuuluvien harjujen suojeluarvoa. Muuta suojelualueverkkoa yleiset tiet eivät 
juuri uhkaa.  

Kuva  14:  Maantie  494  halkoo  Multasärkkien - Likolammenkankaan  valtakun-
nallista harjujen  suojelualuetta/Savo-Karjalan  tie  piiri.  

Tien  rakentamisen, liikenteen  ja  kunnossapidon  aiheuttamat haitat luonnolle 
esiintyvät suurelta osin valta-  ja  kantateiden  varsilla. Pääteitä rakennettaes-
sa tehdään enemmän massiivisia toimenpiteitä  ja  maastoa muokataan suu-
remmilla alueilla kuin alempiluokkaisia teitä rakennettaessa. Pääteiden kun-
nossapidossa käytetään liukkauden torjunnassa suolaa, jonka vaikutuksia 
havaitaan tienvarren puissa  ja  pensaissa.  

Harjut ovat herkimpiä tienpidon suorille  ja  epäsuorille  vaikutuksille (tiesuola - 
us,  maa-ainesten otto). Melulle herkkiä ovat eläimistöltään arvokkaat alueet. 
Etenkin suo-  ja  vesilintujen  on  arvioitu häiriintyvän liikenteen melusta.  Perna -
janlandella esim. kahlaajien  havaittiin karttavan alueita, joilla liikenteen melu- 
taso ylitti  56 dB.  Tieliikenteen päästöjen aiheuttamat paikalliset luontovaiku-
tukset keskittyvät vilkasliikenteisimpien väylien läheisyyteen. Vaikutuksia il-
menee lähinnä puustossa neulaskatona  ja  muutoksina. 

Tienpidon luontovaikutuksille kestävimpiä  ovat luonnostaan valoisat  ja  maa-
peräprofluliltaan kestävät kulttuurivaikutteiset biotoopit, kuten viljelymaat  ja 

 niityt.  
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Kuva  15:  Pyhä-Häkin kansallispuistoa halkovan yleisen tien luontovaikutuk
-set  ovat pysyneet vähäisinä/Keski-Suomen tiepliri. 
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Kuva  16:  Moottoriliikennetien  (Vt  7)  linjaus Pemajanlanden luonnonsuojelu- 
alueen kohdalla vaikuttaa valtakunnallisesti arvokkaan lintuvesialueen suo-
jeluaivoon/Uudenmaan tiepiiri  
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3.4  Tieluonnon  hoito-ohjelma 

Tielaitoksen ympäristöpäämäärä  3.1  vuodelle  2005;  

Tielaitos  huolehtii omalta osaltaan luonnon monimuotoisuuden  sally-

misestä  ja  välttää sekä lieventää pitkäaikaisia, pala  utumattomia  muu-
toksia.  

Tieluonnon  hoito-ohjelma rakentuu  kiireellisyys-  ja  toimenpideluokituksel-
taan kolmitasoiseksi:  

(1)Olemassa olevien merkittävien luonnonarvojen suojelu 

Biologisesti arvokkaiden  tienvarsiluonnon  kohteiden, kuten suojelualueiden, 
uhanalaisten eliöiden  esiintymien  ja  harvinaisten  ja  uhanalaisten  biotooppien 

 säilyminen turvataan laatimalla  kohteille  suojelu-  ja  hoitosuunnitelmat.  Mini-
mitavoitteena  olisi  luontokohteiden  nykyisen arvon säilyttäminen  ja  varjele- 
minen  uusilta  tienpidon  vaikutuksilta.  Arvokohteiden  tunnistaminen  ja  suoje-
lu-  ja  hoitosuunnitelmien  laatiminen tehdään yhteistyössä alueellisten  ja  pai-
kallisten  ympäristöviranomaisten  kanssa.  

(2)Olemassa olevien luonnonarvojen hoito tieverkolla 

Tienvarsiluonnon  kehitys turvataan oikealla hoidolla, johon liitetään maise-
ma-  ja  kulttuurihistoria-arvojen vaaliminen. Esimerkkinä voivat olla perin

-nebiotoopit.  Olevia arvoja lisätään kohteen  ja sen  kasviliisuuden  mukaan 
suunnitellulla hoidolla.  Tiepiirit  laativat yksityiskohtaiset  hoitosuunnitelmat 
tieosuuksittain  yhteistyössä alueellisten  ja  paikallisten  viranomais-  ja  kansa

-laistahojen  kanssa.  

(3)Uusien luonnonarvojen luominen tieympäristöön 

Olemassa olevien teiden varsille, joiden biologista  tai  maisemallista arvoa 
halutaan kohentaa, voidaan  kunnostamalla  palauttaa alueita  luonnonmukai

-siksi. Tarkoituksena  on  luoda  tieympäristöön  olosuhteet, jotka mandollistavat 
luontaisen  kasvittumisen  ja  monipuolisen  eliölajiston  leviämisen alueelle. 
Alueiden kunnostamista  luonnonmukaisiksi  olisi syytä suosia varsinkin maa- 
ainesten  ottopaikoilla  ja  läjitysalueilla. 
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4.  MAISEMA  

4.1  Nykytieverkon  suhde maisemaan 

Nykyaikaiset, geometrialtaan loivat tiet sopivat parhaiten suurimuotoisille 
maisema-alueille, kuten Vaara-Suomeen, Pohjanmaalle  ja  Lappiin. Suuri- 
muotoiset vaarat kumpuilevat luontevasti teiden suurikaarisen geometrian 
mukaan, jolloin tiestä tulee rytmiltään hyvä  ja  maisemaan sopiva.  Tie  kuvas-
taa alueen maisemarakennetta. 

Etelä-Suomessa  ja  Järvi-Suomessa esiintyvä maiseman pienipiirteisyys  ja 
rikkonaisuus  asettavat teiden sovittamiselle huomattavasti vaikeammat läh-
tökohdat. Ongelmallista  on  ollut sovittaa tien mittakaava maisemaan  ja  sijoit-
taa  tie  voimakkaasti suuntautuneen maisemarakenteen poikki. Tiet  on  ra-
kennettu geometrialtaan samaan tasoon  ja  tällöin  on  jouduttu tekemään 
penkereitä  ja  leikkauksia. Mäet  on  jouduttu leikkaamaan  ja laaksot  täyttä-
mään korkeilla penkereillä. 

Laajoilla tasaisilla alueilla kuten Pohjanmaalla  on  houkutuksena  ollut tehdä 
pitkiä suoria, mikä  on  luonut yksitoikkoista, maisemaan sopimatonta tieym-
päristöä.  

Kuva  17:  Pitkä suora  tie/mIa  on  perua  1930-50  -lukujen aikaiselta tiensuun
-nittelukaudelta. 
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Kuva  18: 1960  -luvulla tiensuunnittelussa pääsivät vaikuttamaan tien sisäi-
sen  harmonian  periaatteetja  maisemaan sovittaminen.  

Vanhojen teiden paikalle parannetut päätiet kulkevat yleensä mielenkiintoi-
sissa ympäristöissä. Tienkäyttäjälle avautuvat niiltä moitteettomat näkymät, 
mutta itse  tie  saattaa aiheuttaa häiriöitä ympäriställeen. Viime vuosikymme-
ninä rakennetut pääväylät  on linjattu etäämmäs kulttuurimaisemista,  jotta ne 
aiheuttaisivat mandollisimman vähän haittaa asutukselle. Nämä tiet ovat ohi-
kulkutien luonteisia, kylät kiertäviä linjauksia, joilla  on  ongelmana tieympäris-
tön metsäisyys  ja  yksitoikkoisuus. Järvi-Suomen alueella päätiestön ongel-
mana  on  yksitoikkoisuus  ja kohokohtien  puute. Runsaat vesistät olisivat  lm-

jauksessa  huomioon otettuina antaneet erinomaisen mandollisuuden mie-
lenkiintoisen tiemaiseman luomiseen.  

Kuva  19: 1980  -luvulla rakennetuilla teillä kiinnitettiin huomiota liikennöitä-
vyyteen, mikä näkyi  mm.  suoran käytössä linjauselementtinä. 
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Kuva  20:  Uusimmissa  moottoriteissä  ovat  korostuneet liikennöitävyyden 
 vaatimukset. Maisemaan  sovittaminen  ja  tien käyttäjän tuntemukset ovat 

jääneet vähemmälle huomiolle.  

4.2  Yleinen tieverkko  ja  maiseman  arvoalueet 

Tiemaiseman  arvokkaina tekijöinä korostuvat Etelä-  ja  Länsi-Suomessa kult-
tuurimaisemat, Itä-  ja  Pohjois-Suomessa luonnonmaisemat. Uudellamaalla, 
Turun piirissä  ja  Hämeessä  on  runsaasti vanhoja historiallisia teitä  ja  siltoja. 

 Paikallistieverkko  on pienipiirteistä  ja  sitoutuu kauniisti maisemaan. Kymes-
sä tiestö  on  perinteisesti  myötäillyt jokivarsia  ja  rannikolla  pienipiirteistä mai-
semarakennetta.  Etelä-Karjalassa luonnon monimuotoisuus  ja  vaihtelevat 

 pinnanmuodot  hahmottuvat selvästi  tiemaisemassa.  Mikkelin läänissä Sai-
maan rannat  ja järvinäkymät  ovat tärkeä  osa tieympäristön  maisemaa. 

Keskisuomalainen tiestö  on  eteläisiin piireihin verrattuna nuorta. Siinäkin  on 
 kuitenkin maisemaan  sopeutuvuudessa  vastaava  jako  vanhaan  ja  uuteen 
 tiestöön  kuin eteläisimmissä piireissä. Kuopion läänin nykyisen tieverkon 

kehittymiselle ovat antaneet rajansa maiseman  järvisyys  ja rikkonaisuus. 
 Pohjois-Karjalassa  tiemaisemalle  ovat tunnusomaisia laajat  erämaaosuudet 

 ja  vähäiset  kulttuurimaisemaosuudet.  Vaasan piirin valta-  ja kantatiet  kulke-
vat pitkiä jaksoja kulttuuri-  ja perinnemaisemien  alueella. Maisema-  ja  mat-
kailuteitä on  erityisesti rannikolla. Oulun piirissä maisemallisesti mielenkiin-
toisimmat  ja kulttuurivaikutteisimmat  seudut ovat läänin  länsiosan viljellyissä  
jokilaaksoissa.  Lapin  nykyinen tieverkko  on  peräisin  sodan  jälkeiseltä  jäI-
leenrakennuskaudelta.  Tiestö sopeutuu  suurmaisemaan  kohtuullisen hyvin, 
vaikkakin kylien kohdalla tiet näyttävät  hallitsevilta.  



Yleisten teiden ympäristön tila 

MAISEMA 

Tiepiirien  selvityksissä  on  maisemallisten  arvokohteiden päätietolähteenä 
 käytetty ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän  julkaisua Arvokkaat 

maisema-alueet". Maisemallisten  arvoalueiden  sijoittumisessa  tiestöön  näh-
den  on  eroja. Etelärannikolla  ja  Uudellamaalla, Etelä-Hämeessä  ja  Kymen-
laaksossa  arvokohteiden  tiheys  on  muuta maata suurempi. Tämä selittyy 
osin Etelä-Suomen muuta maata  tiheämmällä tieverkolla,  mutta myös pi-
demmällä  kulttuurivaikutuksella,  jonka ansiosta  kulttuurimaisemakokonai-
suuksia  löytyy muuta Suomea enemmän. Järvi-Suomen alueella  tiestöön  liit-
tyviä arvokkaita maisema-alueita  on  huomattavan vähän verrattuna muihin 
alueisiin Suomen eteläosassa 

Lapissa tiestö myötäilee samoja alueita, joille perinteinen asutus  on  sijoittu-
nut. Näin valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita sijoittuu Lapissa run-
saasti tiestön yhteyteen Vaara-Suomessa perinteinen  lakiasutus,  joka muo-
dosti vanhan  liikenneverkon kiintopisteet,  luo samalla arvokasta maisemaa. 
Nykyinen  päätiestö  kiertää tosin  vaarakylät  kauempaa. Pohjanmaalla arvok-
kaat maisema-alueet sijoittuvat luode -kaakko-suuntaisiin jokilaaksoihin,  joita 
vastaan nykyinen tiestö kulkee. 

Pohjanmaa 
Tasaisia lakeuksia leimaavat 
peltolaaksot  ja  niiden vãliset 
metsä-  ja  suoalueet.  Yleisten 
teiden päáosa sijoittuu asu-
tuimmille seuduille jokilaakso-
jen tuntumaan. Påätiestã nou-
dattaa maisemassa aikansa 
suunnitteluihanteita raa'an 
suoravilvaisena. 

Etelã  Suomi  
Vaihtelevaa  ja  pienipiirteistä 
maisemarakennetta  vastaan 
kulkee paljon paateitä. Kult-
tuurivaikutus maisemassa  on 

 voimakas. Alueen  raskas ja  ti-
heä tieverkko  on  monin pai-
koin muuttanut maisemaku-
vaa. 

Lappi 
Maisemaa luonnehtivat suur-
piirteiset  ja  jyrkät pinnanmuo

-dot  ja  karu luonto. Tieverkko  ja 
 asutus  on  harvaa. Unjaukset 

ovat jäykkiä, mutta sopivat 
yleensä maiseman suurpiirtei-
seen muotoon. 

Vaara-Suomi  
Teiden geometna sopii hyvin 
pitkäaaltoiseen  ja  loivaan vaa-
ramaisemaan.  Alueen tiemai-
sema  on  metsãistã,  mutta tiet 
kuvastavat hyvin vaihtelevaa 
luonnonmaisemaa. 

Jãrvi-Suomi  
Pienipiirteinen maastonmuo-
dosto,  harjut, metsãisyys  ja  
vesistojen  runsaus leimaavat 
maisemaa. Alempiluokkainen 
tiestö  on  hyvin maisemara-
kenteeseen sopivaa. Uudet 
pohjois-etelä-suunnassa kul-
kevat päaväylät  on  rakennettu 
jäykkalinjaisiksi.  

Kuva  21:  Tiestön suhde maisemaan.  Erityspiirteet suurmaisema -alueittain.  
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4.3  Keskeiset ongelma ryhmät tiemaisemassa 

Maiseman  ja  tieverkon suhteessa toistuvat  koko  maassa samat  perusasetel
-mat  ja  ongelmat, mutta ne painottuvat eri osissa maata eri tavoin. Eniten 

ongelmia esiintyy korkealuokkaisilla  pääteillä  eli valta-  ja kantateillä.  Ongel-
mat liittyvät  mittakaavallisiin  ristiriitoihin ympäröivän maiseman kanssa.  
1950-60  -lukujen jäykät  ja  suoraviivaiset tiet, jotka rakennettiin  maisemara-
kenteesta  piittaamatta, ovat edelleen  maisemakuvallisesti ongelmallisimpia.  

Kulttuurimaiseman  ja  tiestön väliset ristiriidat keskittyvät suurelta osin Etelä- 
Suomeen. Teiden  perusparannukset  ovat tuottaneet  tielinjojen oikomista, 

 tien  tasauksen  nostamista,  kallioleikkauksia, näkemäleikkauksia  ja kevytlii-
kenteen  väylien karkeaa muotoilua. Uudet  tielinjaukset  kulttuurimaisemassa 
eivät noudata  maisemarakennetta  ja  maiseman  tilanmuodostusta,  vaan kul-
kevat irrallisena  ja  jäykkänä alueen läpi. Etelä-Suomen  kaupunkiseuduilla 

 kulttuurimaisemat ovat  murentumassa  raskaiden  tiejärjestelyjen  ja  niitä seu-
raavien toimintojen vaikutuksesta. 

Kuva  22:  Korkea  tie pen  ger  katkaisee avoimen  vi/jelymaiseman. 

Kaupunkien  ja  taajamien  sisääntulojaksoissa  on  ongelmia lähes kaikissa  tie- 
piireissä. Ohikulkuteiden luonnetta leimaavat epämääräiset teollisuusalueet. 

 Tieympäristö  on  yksitoikkoista  takapihaa.  Taajaman mittakaavan kanssa ris-
tiriidassa olevat suuret  tiejärjestelyt  aiheuttavat  selkiytymättömyyttä  ja  taaja

-marakenteen  hajoamista.  Sisääntuloteiden mitoitus  (leveä  poikkileikkaus, 
 laajat  liittymäalueet, eritasoliittymät,  tien  korkeusasema)  ja tieympäristön 

 heikko  viimeistelytaso  eivät juurikaan poikkea  haja-asutusalueiden  teiden  il-
meestä. 
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Teiden jäykkää suuntausta esiintyy vielä  1970  -luvullakin maaseututieverkol
-la. Tien  yksitoikkoisuus  ja  kohokohtien  puute kaventavat tiellä liikkujan koke-

musmaailmaa, mitä seuraa turtuminen ohjenopeuteen  ja  vähittäinen nope-
ustason kohottaminen. Autonkuljettaja haluaa mandollisimman pian pois ikä-
vystyttävästä ajotilanteesta. Tiemaiseman yksitoikkoisuutta aiheuttavat pit-
kät metsäosuudet, ympäristön sulkeutuneisuus, maaston tasaisuus, viljely-
aukeiden vähäisyys, pitkät asumattomat taipaleet sekä tien yksitoikkoinen 
geometria. Tiemaisemaa vaivaa tukkoisuus  ja  heikko rytmitys.  

Kuva  23:  Kylä-  ja  viljelymaiseman  halki  linjattu  suora  tie on  jäykkä  ja  irralli-
nen ympäristössään.  

Tien  lähiympäristön runsaat leikkaukset  ja  penkereet  ilmentävät tien  ja  mai-
semarakenteen  välistä ristiriitaa. Leikkaukset  ja  pengerrykset  ovat yleensä 
lisäksi kaavamaisesti muotoiltuja  ja  liian jyrkkiä. Kulttuurimaisemassa  ja 

 -ympäristössä kasvillisuuden käsittelyllä  on  tietitassa  suuri merkitys. Yksit-
täispuut, puukujanteet, metsänreunat tuottavat hoidetun ilmeen  ja  positiivisia 
elämyksiä. Pensoittuvat, umpeen kasvavat tienvarret taas luovat vaikutel-
maa rapistuvasta ympäristöstä. Tieympäristöön kuuluvia rakenteita  ja  varus-
teita käytetään  vakiotyyppisinä  piittaamatta paikan luonteesta.  

Kuva  24:  Monimutkaiset  tie-  ja  lllttymäjärjestelyt  on  vaikea sopeuttaa ympä-
ristöön.  
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Tiemaisemaan  liittyy ongelma-alueita, jotka ovat syntyneet  tienrakentamisen 
 ja  tienpidon välillisinä vaikutuksina.  Näitä ovat maa-ainesten  ottoalueet, läji-

tyspaikat, tienvarsimainonta, suurjännitelinjat,  laajat avohakkuut sekä lasket-
telurinteet.  

Kuva  25:  Tiemaisemaa  hallitsevat runsaat mainosta ulut. 

Lappi 
Etelä-Lapissa  on  ongelmana 
tiemaisemien yksitoikkoisuus. 
Kylien  ja  taajamien sisääntu-
lo-  ja  läpikulkujaksoilla  ongel-
mana  on  tien hallitsevuus  ja  
tieympäristön  sekava  ja  huo-
ittelematon  ilme. Kulttuuri-
maisemia vaivaa umpeutumi-
nen sekä tievarsien pusikoitu-
mineri. 

Pohjanmaa 
Ongelmallisia teitä ovat pitkät, 
yksitoikkoiset suorat suurpiir-
teisessä, tasaisessa maise-
marakenteessa. Ongelmana 

 on  maisemakuvan kannalta 
linjausta useammin korkea ta-
saus. 

Etelä  Suomi  
Ongelmat liittyvät kulttuuri-
maiseman  ja  -ympäristöjen 
sãilyttåmiseen  sekä tien  ja  
maisemarakenteen mittakaa-
vallislin  ristiriitoihin. Tiheå  tie-
verkko, erityisesti päätiet ovat 
pirstoneet kulttuurimaisema- 
kokonaisuuksia. Sisääntulo- 
jaksot keskustoihin  ja  keskus-
tojen ohikulkujaksot ovat mai-
semallisesti ongelmallisia. 

Vaara-Suomi 
Yleisimpiã  ongelmia ovat  tie- 
maiseman yksitoikkoisuus 
sekä tienvarsien pensoittumi-
nen  ja  nãkymien umpeutumi-
nen. Pitkiilä puustoisilia tiejak

-soilla asumattomilla alueilla 
tieympäristöä  on  vaikea kehit-
tää mielenklintoiseksi. 

Järvi-Suomi 
Pääteiden jäykähkö geomet-
na  ei taivu pieniplirteiseen 
maisemaan. Tieympäristön 
yksitoikkoisuus  ja  näkymien 
puuttuminen  on  ongelma.  ye-
sistöjä  ei ole riittävästi hyö-
dynnetty tuomaan  tie- 
maisemaan vaihtelua. Tien-
varsien pensoittuminen  ja  nä-
kymien umpeutuminen  on  on-
gelmana  ranta- ja  maanvilje-
lysaluelila.  

Kuva  26:  Tiemaiseman  ongelmien painottuminen eri osissa maata. 
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4.4  Maisemallinen tieluokitus 

Maisemallinen  tieluokitus  on  tehty Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Hä-
meen,  Savo-Karjalan, Oulun  ja  Lapin  tiepiirien  selvityksissä.  Tieluokitus  kos-
kee maastossa  analysoituja pääteitä  eli kaikkia valta-  ja kantateitä  sekä tär-
keimpiä  maanteitä.  Tarkasteltu tiestö  on  selvitysten perusteella jaettu nel-
jään luokkaan seuraavasti:  

I  Arvokas, erittäin viehättävä tieosuus  
Tie  sitoutuu kauniisti maisemaan  ja  on  geometrialtaan  hyvä Tyypillistä  tie

-jaksolle  on  vaihtelevuus, monimuotoisuus  ja  hyvä rytmi. Tähän ryhmään si-
joittuvat tiet, jotka sivuavat arvokkaita kulttuurimaisemia  tai  -ympäristöjä  tai 

 ovat  luonnonmaisemiltaan  erityisen arvokkaita. Tiet ovat  osa maisemakoko-
naisuutta ja  säilyttäneet alkuperäisen luonteensa.  

II  Hyvä, maisemarakenteeseen sopiva tieosuus  
Tien  rytmi  on  hyvä  ja  tie  kuvastaa maiseman luonnetta.  Tien  geometria  on 

 usein  kovalinjainen  ja  mittakaavaltaan suuri, mutta  suurmaiseman  muotoihin 
sopiva. Tiet eivät  maisemaltaan  ole kovinkaan erikoisia. Ne sisältävät run-
saasti luonto-osuuksia.  

III  Rytmiltään  yksitoikkoinen, maisemassa kovalinjainen tieosuus  
Tie on  linjattu maisemarakennetta  vastaan.  Tieympäristö  on  yksitoikkoinen 

 ja  usein  metsäinen.  Merkittäviä  maisemaelämyksiä  on  harvassa. Luokkaan 
kuuluvat tiet ovat tavallisesti uusia  tai  vastikään  parannettuja.  Korkea tasaus 

 ja  jyrkät  pengerluiskat  häiritsevät ilmettä.  Tien  viimeistely-  ja hoitotaso  ovat 
heikkoja.  

IV  Ongelmallinen, maisemarakenteessa luonnoton tieosuus  
Tien  geometria  on  kovalinjaista.  Linjaus  on  jäykkää, tasaus häiritsevän kor-
kealla  ja poikkileikkaus  hallitsevan leveä.  Tien  rytmi  on  heikko  ja  tien suhde 

 maisemarakenteeseen  vääristynyt. Ryhmään kuuluvat tiet ovat korkealuok-
kaisten teiden jaksoja  ja  saattavat sijoittua rakennettuun ympäristöön  kau-
punkiseudun lievealueelle. 

Luokituksessa  saatuun tulokseen vaikuttaa olennaisesti  tarkastellun  tiestön 
 korkealuokkaisuus.  Selvityksissä tarkastelun ulkopuolelle  jää  suuri  osa  vä

-häliikenteisiä,  pieniä teitä, joista useat ovat perinteisesti  maisemarakennetta 
noudattelevia  ja sijoittuisivat  selkeästi maisemallisesti arvokkaiden teiden 
luokkaan. 

Pääosa selvityksissä  tarkastellusta tiestöstä  sijoittuu kahteen  keskimmäi
-seen  luokkaan. Maisemallisesti hyviksi  ja maisemarakenteeseen  sopiviksi 

 on  arvioitu  29-50%  teistä  ja  tavanomaisia,  rytmiltään  yksitoikkoisia  ja  maise-
massa  kovalinjaisia  teitä  on 26-48%.  
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Taulukko  7:  Maisema/unen tieluokitus tiepllreittäin. 

Tiepiiri  I  luokka  Il  luokka  HI  luokka  IV  luokka 

Uusimaa  230 km 467 km 717 km 153 km 
16% 29% 46% 10% 

Turku  Ei  
luokitusta  

Kaakkois-Suomi 249 km 504 km 274 km 34 km  
Kymen lääni  23  %  48  %  26  %  3  %  

Kaakkois-Suomi 118 km 347 km 449 km 29 km  
Mikkelin lääni  13  %  37  %  48  %  3  %  

Häme  285 km 856 km 540 km 50 km 
16% 50% 31% 3% 

Savo-Karjala  42 km 368 km 406 km 36 km  
Kuopion lääni  5% 43% 48% 4% 

Savo-Karjala  320 km 403 km 323 km 69 km  
Pohjois-Karjalan lääni  29  %  36  %  29  %  6  %  

Keski-Suomi  Ei  
luokitusta  

Vaasa  Ei  
luokitusta  

Oulu 22 km 457 km 620 km 229 km 
2% 34% 47% 17%  

Lappi  755 km 833 km 984 km 47 km 
28% 32% 38% 2%  
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4.5  Toimenpidetarpeita  ja  niiden suuntaaminen  

Tienpidon  keinoin voidaan olevalla  tieverkolla  vaikuttaa maisemaan  vain  pie-
nessä mittakaavassa,  tiealueen asettamissa  rajoissa.  Tiemaiseman  hoito  on 

 pääasiassa tienvarren kasvillisuuden  ja  maaston käsittelyä.  Tiemaiseman  
kokonaisvaltainen hoito  ja  maiseman arvojen suojelu vaatii eri tahojen pitkä -
jänteistä  yhteistyötä. 

Kulttuurimaisemien säilyttäminen  ja  hoito 
Maaseudun kulttuurimaisemien arvojen turvaaminen edellyttää aktiivisia 
maisemanhoidon toimia. Alueellisten  kulttuuriympäristöohjelmien  laatiminen 

 on  paraikaa käynnissä  ympäristökeskuksissa. Tieympäristöön  liittyvät kult-
tuurimaisemien  hoitosuunnitelmat  laaditaan  piirivetoisesti  yhteistyössä alu-
eellisten  kulttuuriympäristäohjelmien  kanssa. 

Matkailu-  ja  maisematiet 
Tieympäristön maisemanhoidossa  on  entistä enemmän kiinnitettävä huo-
miota matkailu-  ja  maisemateihin. Maisematieverkoston  kehittäminen  on 

 monen piirin selvityksessä esiin  tullut  asia.  Maisematiet  muodostaisivat vaih-
toehtoisen  reittiverkon sujuville pääväylille.  Matkailu-  ja  maisematiestön  luo-
minen edellyttää  yhteentoimivaa  järjestelmää, jossa olisivat mukana  tiepiirit,  
alueelliset  matkailuorganisaatiot,  maakuntien liitot sekä  maaseutuelinkei-
nopiirit  ja  -keskukset. 

Kaupunkien  ja  taajamien  sisääntuloväylien  ympäristön kohentaminen 

Kaikissa  tiepiirien  selvityksissä nähdään  toimenpidetarpeita  kaupunkien  ja 
 taajamien  sisääntuloväylien maisemanhoidossa. Sisääntulojaksoilla  vaadi-

taan selkeämpää  jaksottamista  lähestyttäessä  taajamaa  tai  kaupunkia.  
Tieympäristön  kohentaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä kaupungin kans-
sa.  Tiepiireissä  parhaillaan käynnissä olevat  kaupunkiväylien tilakartoitukset  
tulevat osoittamaan  kehittämistarpeiden  suunnan. 

Yksitoikkoisten  tiemaisemien elävöittäminen 
Tiemaiseman  monimuotoisuuden kehittäminen  on  yksi  tieympäristön  hoidon  
haastavimpia  tehtäviä. Monimuotoisuuden  aiheina  käytetään luonnon  ja  mai-
seman tarjoamia lähtökohtia. Näiden avulla tuodaan vaihtelevuutta  ja  ajoa 
virkistävää rytmiä  tieympäristöön.  Keinoina ovat näkymien auki pitäminen 
pelloille,  vesistään, soille  ja  muille  avoimille  alueille.  

Tiekohtaisissa  maiseman kehittämisen  yleissuunnitelmissa  ja  maisemanhoi-
toprojekteissa  määritellään  hoitotavoitteet  ja  vastuutahot toimenpidesuunni-
telmien laadinnalle. Yhteistyöprojektin suunnitteluvaiheen vetovastuu  voi olla 

 vain  yhdellä  aluetason  organisaatiolla  (tiepiiri, metsälautakunta,  maaseutu- 
keskus tms.)  

Tien  lähiympäristön hoito  
Penger-  ja  leikkausluiskien  muotoilu auttaa tien sopeuttamista ympäristöön.  
Tieluiskien kasvittaminen  paikalle luontaisesti soveltuvan kasvillisuuden 
avulla parantaa tien sitoutumista ympäristöön. Käytännössä  tiemaiseman  
hoito  on  pääasiassa tienvarren kasvillisuuden käsittelyä  ja  siitä vastaa  tiepii-
rissä kunnossapitäjä.  Ympäristön parantamisen nimissä käynnistyvät hank-
keet ovat oma erillinen toimintansa.  
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Toimenpiteiden suuntaaminen 

Toimenpiteet aloitetaan  keskeisiltä  ja  paljon  käytetyiltä tieosuuksilta,  joista 
tärkeimpiä ovat kaupunkien sisääntulo-  ja  ohikulkujaksot  sekä  valtatiet.  Pa-
rantamistoimenpiteitä  tehdään toimintasuunnitelmien mukaisten  parantamis

-hankkeiden yhteydessä sekä erillisinä  toteutuksina (esim.  Vt  4 maisemapro-
jekti  Oulun piirissä,  Vt  5 Savo-Karjalan piirissä). 

Toinen painopiste  on  taajamissa  ja  niiden  sisääntuloteillä.  Näiden teiden var-
silla tulisi aloittaa ympäristön kohentaminen yhteistyössä kaupunkien, kunti-
en  ja  tienvarren yritysten kanssa. Arvokkaiden kulttuurimaisemien läpi kulke-
vien  pääteiden  hoito  ja  parantaminen kuuluvat myös ohjelmoinnin alkupää-
hän. 

Tulevaisuutta ajatellen  on  syytä miettiä toimenpiteitä  tiekohtaisina  kokonai-
suuksina, myös piirien rajat  ylittävinä  kokonaisuuksina.  Maisemanhoitoa, 

 matkailua, virkistystä  ja  maaseudun elinkeinoja voidaan kehittää  yhteispro-
jekteina,  jotka etenevät  alueellisina ohjelmina.  Taajamissa  ja  kylissä ympä-
ristön parantamiseen kytketään  kunnat ja  kylätoimikunnat. Yhteistyöprojek

-teihin voidaan hakea myös  EU  -rahoitusta.  
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Taulukko  8:  Tieluokkien  jakaantuminen maisemallisessa tieluokituksessa. 

Tiepiiri  I  luokka  Il  luokka  Ill  luokka  IV  luokka 

Uusimaa  
valtatiet  42 km  =  7% 136 km 	23  %  330 km  =  56% 83 km 	14  % 
kantatiet l2km=38% 8km=25% l2km=38% 0km  
maantiet 176km=19% 323km=34% 375km=40% 0km  

Kaakkois-Suomi  
Kymen ääni 
valtatiet 3km=0,6% 180km=46% 178km=45% 34km=8% 
kantatiet  3 km  = 	3  %  48 km 	52  %  42 km  =  45  %  0 km  
maantiet 243km=42% 276km=48% 54km=10% 0km  

Kaakkois-Suomi  
Mikkelin lääni 
valtatiet  20 km 	4  %  125 km  =  27  %  286 km 	63  %  26 km  =  6  % 
kantatiet  55 km  =  20  %  112 km  =  41  %  102 km 	38  %  3 km  =  1  %  
maantiet  43 km  =  20  %  110 km  =  51  %  61 km 	29  %  0 km  

Häme  
valtatiet  15 km  =  2  %  390 km  =  54  %  269 km  =  37  %  50 km  =  7  % 
kantatiet  35 km  =  13  %  198 km  =  70  %  49 km  =  17  %  0 km  
maantiet 235km=32% 268km=37% 222km=31 % 0km  

Savo-Karjala 
Kuopion lääni 
valtatiet  0 km 167 km  =  43  %  209 km  =  53  %  17 km  =  4  % 
kantatiet 6km=  3% 83km=36% 134km=58% 8km=3%  
maantiet 36km=16% ll8km=52% 63km=28%  11 km=4% 

Savo-Karjala 
Pohjois-Karj. lääni 
valtatiet 27km =  10% 174 km  =  61  % 55km =  19% 28km =  10% 
kantatiet  53 km 	26  %  50 km  =  25  %  92 km  =  45  %  9 km  =  4  %  
maantiet  240 km  =  38  %  179 km  =  29  %  176 km  =  28  %  32 km  =  5% 

Oulu  
valtatiet  10 km  =  1  %  310 km  =  32  %  450 km  =  47  %  187 km  =  20  % 
kantatiet 12km =  3% 147 km  =  40% 170 km  =  46% 42km =  11  %  
maantiet  0 km 0 km 0 km 0 km  

Lappi  
valtatiet 286km=26% 300km=27% 497km=45% 27km= 	2% 
kantatiet  47 km  =  7  %  253 km  =  38  %  396 km  =  55  %  4 km  =  0,5  %  
maantiet  422 km  =  52  %  279 km  =  35  %  91 km  =  11  %  16 km  = 	2  % 
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5.  KULTTUURIHISTORIA  

5.1  Kulttuurihistorialliset kohteet  nykytieverkolla 

Kulttuuriympäristöillä  tarkoitetaan  tiepiirien  selvityksissä kulttuurihistoriaHi-
sesti arvokasta rakennettua ympäristöä, kulttuurimaisemia sekä esihistorial-
lisia muinaismuistoja. Kiinteät muinaisjäännökset ovat maassa säilyneitä 
merkkejä entisajan ihmisten asumisesta  ja  toiminnasta. 

Kulttuurihistoriallisia alueita  ja  kohteita  on  runsaimmin niiden teiden varsilla, 
jotka kulkevat vanhan tieverkon mukaisesti. Vanhat maantiet ovat luoneet 
ympärilleen kulttuurihistoriallisten alueiden vyöhykkeen. Esihistoriallisia koh-
teita esiintyy pääasiassa teiden varsilla, jotka seurailevat järvien  ja  jokien 
rantoja  ja  mäenharjanteita.  Historiallisten teiden tuntumassa sijaitsevat 
useimmat kartanot  ja  suurtilojen päärakennukset viljelyaluelneen.  Arvokas 
rakennuskanta  ja  historialliset kohteet sijoittuvat alueille, jotka ovat olleet 
otollisempia viljelylle,  kaupankäynnille  ja  teollisuudelle. Näiden teiden varsilla 
sijaitsevat myös ruukinkartanot  ja  keskiaikaiset kirkot. Vanha tiestö  on  siten 
kulttuurimaiseman  runko.  

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet sijaitsevat Etelä-  ja  Keski-Suomes-
sa pääasiassa alemmalla tieverkolla, paikallis-  ja  maanteiden varsilla. Valta- 
ja  kantatiet  kiertävät yleensä kulttuurihistoriallisesti merkittävät maisema-alu-
eet  ja  miljööt.  Lapin  läänissä  on  tyypillistä, että asutus  ja  viljelykset ovat kes-
kittyneet päätieverkon varrelle jokilaaksoihin. Laajimmat valtakunnallisesti 
arvokkaat kulttuurihistorialliset alueet sijaitsevatkin jokilaaksoissa: Kemijoki, 
Simojoki, Tornionjoki, Ounasjoki  ja  Utsjoki.  

Kuva  27:  Vanhat tiet kulkevat kirkolta kirkolle.  Sammatin puukirkko  

Kulttuurihistoriallisesti monipuolisimpia teitä ovat vanhan päätieverkon  osat, 
 jotka ovat jääneet maanteiksi  tai paikallisteiksi.  Vanhojen alempiluokkaisten 

teiden ympäristöjen kulttuurikohteet  ja  teiden alkuperäinen luonne ovat säily-
neet  varsin  hyvin. Perinteinen ilme  on  säilynyt, vaikka rakennuskantaa  on 

 uusittu,  jos  tienparannuksissa  on  noudatettu vanhoja linjauksia. 
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Vanha tiestö seurailee  ja  noudattelee  maastonmuotoja.  Tiet ovat säilyneet 
hyvin  pienipiirteisinä.  Tien  ja  maisemarakenteen  sekä  maisematilojen  suhde 

 on  tasapainoinen. Tyypillistä näille  tiejaksoille  on  selkeä rytmi,  maastomuo-
toihin  sitoutuminen, vähäinen  varustelutaso  ja  monimuotoisuus  mm.  tienvar-
sikasvillisuudessa.  Historiallisten teiden  varsilta  matkailija löytää omaleimai-
sen,  vivahteikkaan  maakunnan  perinteisine kylineen  ja  asumuksineen.  Tien 

 varressa näkyvää kulttuuriperintöä ovat myös monet pienemmät rakenteet 
kuten  kaiteet, kiviaidat,  portit, aitat,  puukujanteet. 

Kohdetyyppi  Kohteiden Tienvarsi- Tienvarsi- 
kokonais-  kohteet kohteiden 
määrä osuus 

(%) 

Esihistorialliset muinais-  175 44 25  
jäännökset  

Ortodoksikalmistot ym.  50 18 36  

Valtakunnalliset kulttuuri-  60 47 78  
ympäristöt 

Valtakunnalliset maisema-  12 12 100  
alueet 

Valtakunnallinen maisema-  1 1 100  
nähtävyys  (Koli)  

Seutukaavojen rakennus-  ja  59 41 69  
maisemansuojeluvaraukset  

Taulukko  9: Kulttuuriympäristökohteiden  määrät  ja  tienvarsikohteiden  mää- 
rät  Pohjois-Karjalassa. 

Kuva  28:  Pienten  tie  ympäristössä olevien yksittäisten kohteiden säilymisestä 
 on  myös huolehdittava.  
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5.2  Keskeiset ongelmaryhmät kulttuuriympäristössä 

Vanhojen  tielinjausten oikomiset  ja  korkeusaseman  muutokset ovat muutta-
neet monen arvokkaan  kyläympäristön  ja  maiseman luonteen.  Tieympäris-
tön kallioleikkaukset  ja  korkeat  pengerrykset  ovat mittakaavaltaan  suhteetto-
mia  vanhoissa  arvoympäristöissä.  Teiden  aluevaraukset  ja  kaavojen  liiken-
nealuevaraukset  ovat usein kulttuurihistoriallisesti merkittävissä  ym päristöis

-sä  liian suuret.  Eteläisimmässä  Suomessa  on  useita alueita, joissa  tihentyvä 
 tieverkko uhkaa jäljellä olevia kulttuurimaisemia.  

Kuva  29:  Paikallistien museosilta  on  saanut rinnalleen uuden  sillan,  joka  on 
ristirIIdassa  vanhan  sillan  mittakaa  van  kanssa. 

Kirkkoympäristöt  ovat joutuneet valta-  tai  kantatien  puristukseen. Järeät  taa-
jamatieparannukset  ja  kevyen liikenteen väylän  linjaukset  ovat jättäneet al-
leen  puukujia,  rakennuksia  ja  tontteja  reunustavia  istutuksia. Rakennettujen 

 kulttuuriympäristöjen  arvon kannalta näyttää tällä hetkellä olevan kevyen lii-
kenteen väylien rakentamisessa ongelmia.  Tien  korkea tasaus  on  myös on-
gelma taajamissa.  Se  heikentää sekä  taajamakuvaa  että rakennusten kun-
toa.  

Kuva  30: Lemin  kirkkoja kellotapuli sijaitsevat keskellä kylän risteystä. 
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Tieviranomaisten  toimia tarvitaan  kuittuurihistorialiisten  kohteiden  sällyttämi-
sessä  ja  hoitamisessa,  sillä  teiden  ja  kohteiden välinen yhteys  on  ilmeinen, 
vaikka kohteet sijaitsevat useimmiten  tiealueen  ulkopuolella. Parhaaseen 
tulokseen päästään  vaikuttamaila  ennalta; ottamalla ajoissa yhteys  museovi-
ranomaisiin, räätälöimäliä  ratkaisu  kulttuurihistoriallisen arvokohteen  ympä-
ristöön.  

• Varmista,  että  tiehankkeen suunnitteluryhmään  kuuluu kulttuurihistori- 
an asiantuntija, joka  on  perillä alueen  ominaispiirteistä  ja  arvoista.  

•  Pane  uusi  tielirija  kiertämään arvokas  kulttuuriympäristö  riittävän kau-
kaa.  Jos  osut  väistämättä kohteeseen, sovita  hanke/parantamistoimi 

 olevaan mittakaavaan  ja  tasaukseen. 

•  Väitä teiden  oikomista  ja  vanhojen  sorateiden päällystämistä arvokoh-
teissa. 

•  Noudata tien alkuperäistä linjaa, muotoa  ja  tasoa.  

•  Kevyen liikenteen väylä ei ole aina välttämätön turvallisuuden kannal-
ta. Ympäristö viestii  luonteellaan  ja  iaadullaan. 

•  Historialliset, omaleimaiset ympäristöt suunnitellaan kokonaisuudes-
saan paikan henkeen  soveltuvin yksityiskohdin,  pinnat,  kasvit, valais-
tus, varusteet, kalusteet..  

• Ajoneuvokäytöstä  poistettu vanha silta saattaa toimia hyvin kevyen lii-
kenteen siltana.  

• Säilytä  tien varren alkuperäiset yksityiskohdat  (maitolaiturit,  aidat, por-
tit, jne)  

•  Älä  suunnittele pysäköintialuetta  hallitsemaan  kirkkoympäristöä,  vaan 
sijoita  se  huomaamattomasti kokonaisuuteen.  

•  Sovita tien tasaus vanhaan  rakennuskantaan. 

•  Mieti,  turmeleeko ulkomainonta  kohteen  kulttuuriarvoja. 

•  Muista, että  osa  tienkäyttäjistä  on  kulttuurimatkailijoita,  jotka  ilahtuvat 
 aiheeseen liittyvästä informaatiosta  esim levähdysalueelia. 

•  Mieti  viitoitusta  ja  liikennemerkkien  sijoitusta myös  kulttuuriympäristön 
 ilmeen kannalta.  

• Arvokohteiden  säilyminen vaatii ympärilleen tilaa: kokonaisen  pihapii-
nfl,  rauhallisen  kirkkoympäristön, rakennekerroksista  vapaan  kivijalan. 

•  Tee  tiejärjestelyjen tarveselvitys ym päristöpainotteisesti. 

•  Ellei käsittelyyn löydy hyvää ratkaisua,  älä  tyydy kompromissiin, vaan 
luovu tällä erää hankkeesta.  

•  Kokoa kohteiden  ympäristötiedot  piirin  ympäristötietojärjestelmään.  ja 
 huoiehdi  tietojen  päivityksestä. 

•  Sovita yhteen  aluetasolla  ja  hanketasolla tienpidon  ohjelmat  ja  
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Maaseututaajamia  koskevissa  selvityksissään tiepiirit  ovat tutkineet kaikki-
aan  498  taajamaa,  joista  on  selvitetty  tiemaisemaa, taajamakuvaa,  maan- 
käyttöä  ja  liikenneturvallisuutta sekä  listattu ongelmakohteita  ja  esitetty alus-
tavia  parannustoimenpiteitä. 

Tiepiiri  Tutkittuja Asukkaita 
taajamia 

UUDENMAAN TIEPIIRI  
Osa  I  (isot taajamat)  12  -  

Osa  II  (pienet taajamat)  22 400-2 200  
yhteensä  34  

TURUN TIEPIIRI  84 200-4 800  

KAAKKOIS-SUOMEN TIEPIIRI 
Mikkelin lääni  31 300-4 500  
Kymenlaakso  25 100-7 300  
Etelä-Karjala  15 100-7 900  
yhteensä  71  

HÄMEEN TIEPIIRI  73  -  

SAVO-KARJALAN  TI  EPI IRI  
Kuopion lääni  28 200-10 100  
Pohjois-Karjalan lääni  26  -  

yhteensä  54  

KESKI-SUOMEN TIEPIIRI  45 200-12 000  

VAASAN TIEPIIRI  60  - 

OULUNTIEPIIRI  60 150-10500 

LAPIN  TIEPIIRI  17 600- 6500  

Kaikkiaan  498 100-12 000  

Taulukko  10:  Tutkittujen taajamien lukumäärä  ja asukasmäärät tiepiireittäin.  

6.1  Maisemarakenne  ja  taajamat 

Taajamien maisemalliset lähtökohdat vaihtelevat  maakunnittain.  Selvitysten 
mukaan pienissä  ja  hitaasti  kasvaneissa  taajamissa  taajamarakenteen  ja  tie-
verkon riippuvuus maisemallisista lähtökohdista  on  vielä selkeästi nähtävis-
sä, mutta taajaman kasvaessa  tieverkkoa  on  uusittu  ja  suhde maisemaan 

 on  yleensä hämärtynyt.  Suurimittakaavaisessa maastomuodoiltaan  voimak-
kaassa maisemassa kuten Itä-  ja  Pohjois-Suomessa maiseman  tunnuspiir

-teet  säilyvät yleensä helpommin. Etelä-  ja  Länsi-Suomessa korostuu ihmi-
sen  muokkaama  kulttuurimaisema.  
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OULUN LÄÄNI 
Itä-länsisuunriassa suuri ero maise-
matekijöiden  ja  taajamien luonteen 
välillä. Tasaisilla alueilla ongelmia 
taajamien hahmossa  ja  rajauksessa.  

VAASAN LÄÄNI 

Runsaasti kulttuurihistoriallisia ar-
voja. Jokilaaksot maiseman perus-
elementtinä. Taajamatyypit vaihte-
levia, perusrakenne kunnossa. On-
gelmat keskittyvät suuriin  ja kas

-vaviin  keskuksiin. 

KESKI-SUOMI 

Voimakkaimmat keskukset keskit-
tyvät pohjois-eteläsuuntaiselle ak-
selille  4-tien varteen. Jyväskylän 
seudulla vahva vetovoima. Suur- 
maisema voimakasmuotoista, taaja-
makuvassa leimallista vesistöt,  met-
säisyys  ja  taajamien tietynlainen 
pienuus. Kasvu  on  hidasta  ja  taaja-
mien kokonaisrakenne pääosin 
kunnossa, mutta ilme muuttunut. 

HÄME 
Taajamat tyypiltään  ja  kooltaan 
vaihtelevia. Nopea kasvu aiheutta-
nut ongelmia erityisesti keskisuu-
rissa maaseututaajamissa. 

TURUN PIIRI 

Vanhaa kulttuurimaisemaa. Joki-
laaksot maiseman peruselementti

-nä.  Taajamat voimakkaasti kehitty-
viä. Rakentaminen  ja  tieverkon 
muutokset uhkana miljöölle. 

UUSIMAA 

LAPPI 

Taajamat muistuttavat suuresti toi-
siaan  ja  ongelmat ovat samat:  Mai-
sematekijät  komeita, rakennuskan-
ta huonoa, vanhaa rakennuskantaa 
ei juurikaan ole, kasvu vähäistä. 
Taajamatiet ovat maantiemäisiä 
läpiajoväyliä, keskustan Liiallinen 
ilme hajonnut. Kokonaistilanne  on 

 muuta maata huonompi. 

KUOPION LÄÄNI 

Aluerakenne  painottuu  5-tien  hin
-tumaan  linjalle Kuopio-Iisalmi. 

Taajamien perushahino tiivis, väl-
jyys  vain keskustojen  Liiallinen on-
gelma. Ongelmat keskittyvät kasva - 
vin  taajamiin, muualla tilanne  var-
sin  hyvä. Taajamat liikaa toistensa 

	

- 	 kaltaisia. 

	

OuI 	,) 	I  POHJOIS-KARJAL.A 
Taajamarakenne  tiivis, sijainti vaa- 

,- 	ran  laella  tai  vesistön äärellä. Voi- 
,/' 	makas  maisemakuva.  Kasvu hidas- 

ta, paitsi Joensuun ympärillä. Taaja-
makuva yleensä hyvin säilynyt.  Ko- 

' 	konaistilanne  keskimääräistä  pa- 
, / 	rempi. 

kkeh 

MIKKEUN  LÄÄNI 
Taajamat maaseutuniaisia, vesistö-
jen tuntumassa. Taajamarakenne 
hajanainen, runsaasti ohikulkuteitä. 
Ongelmat keskittyvät  5-tien varren 
taajamiin. 

ETELÄ-KARJALA 

Taajamat pieniä maaseutukeskuk
-sia.  Rakenne  on  säilynyt ehjänä eikä 

ongelmia ole odotettavissakaan. 

Voimakkaat kasvupaineet pääkau-
punkiseudun vaikutusalueella. Sel-
vä  jako  muuttuneisiin kasvukes-
kuksiin  ja  säilyneisiin maaseututaa-
jamiin,  joissa paljon kulttuuriinai-
sema-arvoja. 

KYMENLAAKSO 
Maaseututaajamia,  joissa keskustat 
melko yhtenäisiä, mutta kokonais-
rakenne hajonnut. Liikenneväylät 
liian korostuneita. Kokonaistilaime 
silti melko hyvä  ja  ongelmat keskit-
tyvät neljään taajamaan.  

Kuva  31:  Taajamien alueelliset erityspiirteet. 
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6.2  Maankäyttö  ja  liikenneverkko 

Taajaman synty, kehittyminen  ja  maankäyttö  on  tiiviisti kytkeytynyt taajaman 
kautta kulkevaan tiestöön  ja  siinä tapahtuviin muutoksiin. Vuorovaikutus  on 

 molemminpuolista,  sillä  taajaman kasvu aiheuttaa yleensä tarvetta tieverkon 
muutoksiin  ja  esimerkiksi ohikulkutien rakentamiseen. 

NUMMI 	 SIUNTION  

MONNINKYLA 	 LAPINJÄRVI  

PERNAJA 	 KARJALOHJA  

Kuva  32:  Esimerkkejä päätiestön  ja  taajamarakenteen  suhteesta Uuden-
maan pienissä taajamissa. 

Taajamarakenteen  ja  tieverkon suhteessa toistuvat kautta maan samat pe-
rusasetelmat  ja  ongelmat. Tavallisim  mat  tapaukset ovat:  

(1)  Ohikulkutien tuntumaan jäävät taajamat 

• Liikenneturvailisuusriskit  keskittyvät ohikulkutien liittymiin  ja  
ylityskohtiin.  Turvallisuusriski  on  sitä suurempi, mitä korke-
ampi nopeustaso  ja  liikennemäärä  ovat ohikulkutiellä. Pienet 
liittymävälit heikentävät liikenneturvallisuutta. 

•  Keskustan rauhoittuessa taajaman perinteinen ilme  ja  kes-
kusraitin pienimittakaavaisuus  on  voitu säilyttää  tai  palaut-
taa. 

• Ongelmallisinta  on  taajaman taipumus laajentua ohikulku-
tien varteen  ja  yli. Varsinkin liian lähellä kulkeva ohikulkutie 
näyttää tuottavan varteensa marketteja, jotka vievät elinvoi-
man keskustassa olevalta elinkeinotoiminnalta. 
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(2)  Taajamat, joissa  pääraitti  on  samalla keskeinen  läpiajoreitti 

• Pääraitti  on  liikenteellisesti  ongelmallinen  ja  vaatii kevyen lii-
kenteen  väylästöä  ja  ajonopeuksien  hillintää. Liikerakennus-
ten  pihoista  muodostuu  jäsentymättömiä ajoradan laajentu-
mia. 

•  Voimakas  pääraitti,  jonka varteen kirkko  ja  muut merkittävät 
rakennukset ovat keskittyneet,  on  hyvä taajaman  omalel-
maisuuden  kannalta.  

• Nopeustaso  näillä  taajamateillä  on  liian korkea  ja sen  seu-
rauksena myös  onnettomuusaste  on  korkea.  

• Taajamasaneerausta  vaativat kohteet löytyvät usein juuri 
tästä ryhmästä.  

Kuva  33:  Vllstokuva  Nummen taajamasta.  Uudenmaan tiepliri. 
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(3) Ydinkeskustaa sivuavan läpiajoreitin halkaisemat  taajamat  

Läpiajoreitin liittymät  ja  ylityskohdat  ovat  riskipaikkoja.  Kevy-
en liikenteen  ylityskohdat  on  usein järjestetty samassa ta-
sossa kuin  ajoneuvoliikenne. 

Läpiajoreitin  ilme  on  usein  maantiemäinen  ja  vetävä  ja sen 
 estevaikutus taajamarakenteessa  suuri.  

Kuva  34: Punkalaitumen  taajaman pääraitti  on  samalla keskeinen  lä p/ku/ku-
väylä. Turun  tie  piiri. 
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Kuva  35:  Kausalan taajamakeskustan  kohdalla  on  valtatie  12:/la  runsaasti 
paikallista liikennettä Kaakkois-Suomen  tie  piiri. 

Piirien selvitysten valossa yleisin maankäytön ongelma  on taajamaraken-
teen  hajanaisuus.  Se  vaikuttaa sekä  taajamakuvaan  että toimintoihin. Kaikis-
sa selvityksissä korostetaan  taajamarakenteen tiivistämisen  tärkeyttä. Tämä 
olisikin syytä ottaa huomioon niissä  kaavavarauksissa,  joissa  on  edelleen 
esitetty  ohikulkuteitä  taajamien kohdalle. 

Silloin kun  taajamasta  puuttuu selkeä keskusta, syy saattaa olla  esim.  kau-
pallisten palvelujen puute  tai  voimakas väheneminen. Usein juuri  tiejärjeste-
lyt  ovat aiheuttaneet keskustan  tai  keskustan osan  hiljenemisen,  kun kaupal-
liset palvelut ovat hakeutuneet uusiin  liikenteellisiin solmukohtiin.  Selvitysten 
valossa keskustan siirtyminen  on  erittäin harvoin ollut  taajamalle  eduksi. 

Nykyistä kiinteämpi yhteistyö  liikennesuunnittelijan  ja  kaavoittajan  välillä koe-
taan tärkeäksi kaikkien piirien raporteissa.  Ongelmiksi  luetellaan  yleiskaavo-
jen  puute, kaavojen  ylisuuret kasvuennusteet  ja  epärealistiset  aluevarauk

-set.  

Piirien  taajamaselvityksissä  ongelmat näyttävät keskittyvän niin liikennetur-
vallisuuden, maankäytön kuin  tiemiljöönkin  osalta voimakkaasti  kasvaviin 

 taajamiin.  Kasvukeskuksia  ovat taajamat suurten kaupunkien tuntumassa  ja 
 eräiden  pääteiden  varsilla. Erityisesti  kasvupaineita  kohdistuu Uudenmaan 

 ja  Kaakkois-Suomen  kuntakeskuksiin  ja  muihinkin hyvien liikenneyhteyksien 
varrella oleviin taajamiin.  

Taajamateillä tapahtuvilla onnettomuuksilla  on  huomattava merkitys  koko 
 maan  liikenneturvallisuustilassa.  Yleisistä teistä  n. 6% on taajamateitä,  mut-

ta näillä sattuu noin neljännes yleisten teiden liikenneonnettomuuksista. 
 Taajamateiden  henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista yli  40% on 

 kevyen liikenteen  (jk+pp+mopo)  onnettomuuksia. Taajamien ulkopuolella 
vastaava osuus oli  17%.  
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6.3  Taajamakuva  ja  tiemiljöä 

Ymparistön  laatua  on  piirien selvityksissä analysoitu tarkastelemalla maise-
matekijöitä, taajamakuvaa  ja tiemiljöötä. Taajamakuva ja tiemiljöö  ovat tulos-
ta monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Tavallisimmin tässä yhteydessä 

 on  tarkasteltu seuraavia päätekijöitä: 

•  rakennettu ympäristö,  historian  näkyminen,  identiteetti 

• taajaman  ja  tiestön mittakaava, tilallinen ilme 

•  tien geometria  ja  tasaus 

•  ympäristön viimeistely, alueiden jäsentely. 

Kuva  36: Kan  gasniemen  keskustan pääväylä  on  geometrialtaan vathteleva 
 ja  tietila tIIvis.  Kaakkois-Suomen  tie  piiri.  

Taajamakuvan  ja tiemiljöön  ilme Suomen taajamissa  on  selvitysten mukaan 
luvattoman heikko. Hyvät kohteet ovat poikkeuksia, lähes järjestään pieniä, 
muuttumattomina säilyneitä hiljaisia kyläkeskuksia  tai  syrjäisiä  pieniä kirkon- 
kyliä. Nopea kasvu  on  lähes aina johtanut ilmeeltään huonoon ympäristöön.  

Tien  suhde ympäröivään maankäyttöön  
Taajamatien epäkohtina  mainitaan maantiemäisyys, autoliikennepainottei-
suus  ja  tien irrallisuus ympäröivästä taajamarakenteesta. Seurauksena ovat 
taajamakuvalliset ongelmat, suuret ajonopeudet  ja  heikentynyt liikennetur-
vallisuus. 

Taajaman identiteetin katoaminen 
Valtakunnallisesti vakavaksi ongelmaksi koetaan ympäristön omaleimaisuu-
den häviäminen maaseutukirkonkylistä  ja  tästä aiheutuva identiteetin puute. 
Taajamat ovat muuttuneet ilmeettään samankaltaisiksi etelästä pohjoiseen 

 ja  idästä länteen. Nyt näyttää kehitys jatkuvan niin, että taajamajärjestelyjen 
kunnostuksessa käytetään kaikkialla samankaltaisia parantamistoimenpitei -
tä.  
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Selvityksissä painottuu voimakas tarve normeista poikkeavaan  tiensuunnit-
teluun taajamaolosuhteissa.  Ympäristön omaleimaiset yksityiskohdat pitäisi 
aina ottaa huomioon  ja  korostaa taajamassa olevaa paikan henkeä.  Sen  si-
jaan valtakunnan eri osien  luonteenpiirteiden  korostaminen ei toimenpide- 
ehdotuksissa painotu riittävästi. Tulisi miettiä enemmän sitä, millainen  on 

 esimerkiksi pohjalainen, hämäläinen  tai kymenlaaksolainen taajamatie.  

Kuva  37: Ko/arm  suoraviivainen  ja  avoin sisään fu/ojakso houkuttelee nosta-
maan ajonopeutta juuri ennen koulukeskusta.  Lapin tie  piiri. 

Rakennettu ympäristö  ja  tie  
Rakennusten mittakaava, ilme  ja  keskinäinen suhde  määrittävät  lopputulosta 

 -  tai  ainakin niiden pitäisi määrittää. Sekalainen rakennuskanta yhdessä  jä-
sentymättömien  piha-alueiden kanssa todetaan kautta maan ongelmaksi 
taajamien  ydinkeskustoissa.  Toistuvasti mainitaan mittakaavaltaan ympäris-
töön sopimaton  liikerakentaminen.  Kaavoituksen laadun merkitystä koroste-
taan. 

Mittakaava,  tilanmuodostus  
Selvitysten mukaan  hahmottomiksi  levinneet  tietilat  ovat erittäin yleisiä  ja 

 usein pääsyy taajamien  ankeaan yleisilmeeseen. Tilalliset  ongelmat ovat 
keskittyneet  taajamatien keskustajaksolle,  jonka  reunamilla  olevat matalat 

 liikerakennukset  sijaitsevat etäällä toisistaan eivätkä näin  ollen  muodosta  tie- 
tilaa.  
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Kuva  38:  Vanhat rakennukset  e!ävöittävät taajamakuvaa,  mutta  liittymäalue 
 on  tarpeettoman laaja. Vaasan  tiepilri.  

Tien  korkea tasaus  
Tiemiljöön toistuvin  ongelma  taajamateillä  on  tienparannusten  yhteydessä 
vaiheittain nostettu tasaus, joka irrottaa tien ympäristöstään, tekee  sen  il-
meeltään hallitsevaksi  ja  maantiemäiseksi. Tierakenne vaurioittaa  rakennus-
ten perustuksia  ja  julkisivut kärsivät  tasauksen nostosta. Tasauksen  laskua 
voidaan pitää  taajamatieympäristössä  moneen ongelmaan  auttavana  yleis- 
lääkkeenä, mutta toimenpidettä vastustetaan yleisesti kalliina ratkaisuna.  

Tieympäristön  viimeistely taajamassa  

Jos  taajamatien  miljöötä muodostavat tekijät ovat laajat  asfalttikentät lilkera-
kennusten  edessä, istutuksia vailla olevat  välikaistat,  syvät  sivuojat  ja  maan

-tiemäiset valaisinpylväät,  jää  tieympäristön  laatu luvattoman heikoksi. Taaja
-maselvityksissä tieympäristön viimeistelytaso  on  yleisimmin kirjattu epäkoh-

ta.  

6.4  Taajamateiden  muut  ympäristötekijät  

Suuri  osa  eri  tyyppisistä  luonnon, maiseman  ja  kulttuurihistorian  arvoalueista 
 ja  suojelukohteista  keskittyy taajamiin  tai  niiden tuntumaan. Tutkituista taaja-

mista  35  sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaaksi  luokitellulla  maisema-alueel-
la  tai  rajoittuu sellaiseen. Valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja ympäris-
töjä  on 11  8:ssa tutkitussa  taajamassa. Paikallisesti arvokasta rakennuskan-
taa löytyy lähes joka kohteesta. Muita taajamista löytyviä suojelukohteita 
ovat muinaismuistot,  rauhoitetut yksittäispuut  tai  -kujanteet,  jopa  lintuvedet, 
kosteikot, harjujensuojelualueet  jne. Näistä  on  hajanaisia mainintoja piirien 

 selvitysraporteissa. 
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Pohjavesialueet  
Useimmat taajamat sijoittuvat pohjavesialueille. Tieluiskien suojaus merkittä-
vien pohjavesialueiden kohdalla  on  tärkeydestään huolimatta vakava uhka 
taajamien tiemiljöölle. Suojattavalta alueelta häviää kaikki kasvillisuus, usein 
kaunis  ja  hyväkuntoinen harjumännikkö. Samalla taajaman muut toiminnot 
voivat uhata pohjaveden laatua merkittävästi tienpitoa enemmän. 

Melu 
Piirien taajamaselvityksissä meluhaittoihin  on vain  muutamia viittauksia. Yh-
teenvetoraportissa meluntorjuntatoimia  on  esitetty  37:ään  nyt käsiteltävään 
taajamaan. Niiden toteutus vaatii perusteellista harkintaa,  sillä  meluesteillä 

 on  lähes aina kielteinen vaikutus taajamakuvaan. 

Päästöt  
Tutkituissa  taajamissa liikennemäärät vaihtelivat  100  -  10 000  ajoneuvoon 

 vuorokaudessa. Näiden ajoneuvomäärien päästöjen aiheuttamat pitoisuudet 
ilmassa jäävät selvästi  alle  ilmanlaadun ohjearvojen.  

Taajamissa liukkauden torjuntaan käytetään suolahiekkaa  tai  pelkästään 
hiekkaa. Hiekasta aiheutuu pölyhaittoja. Ne ajoittuvat lähinnä kevääseen, 
jolloin lumet ovat sulaneet.  

6.5  Taajamateiden parantamistarve 

Taajamaselvitykset  antavat kohtuullisen hyvän kuvan taajamien yleisten tei-
den ympäristön nykytilasta. Ongelmien suuruus  ja  laatu käyvät selville piirien 
raporteista. Luokitukset auttavat kohdistamaan huomion ongelmataajamiin. 
Keskeiseksi kysymykseksi nousee parannustoimenpiteiden oikea luonne  ja 

 mitoitus  suhteessa taajaman kokoon, liikennemääriin, turvallisuusongelmiin 
 ja  tiemiljöön  laatuun. Suuri  osa  selvityksissä esitetyistä toimenpiteistä  on 
 pieniä, ympäristön laatua parantavia, esimerkiksi siistimistä, lisäistutuksia, 

näkymien avaamista jne. 

Parannustoimenpiteiden  ohjelmoinnin pohjaksi piirien selvityksissä tutkitut 
taajamat  on  luokiteltu ongelmien määrän mukaan kolmeen luokkaan: 

Luokka  I  
Moniongelmaiset  taajamat, joissa parannettavaa  on  sekä liikenneturvallisuu-
den että tiemiljöön  ja  taajamakuvan  suhteen. Näihin taajamiin esitetään piiri-
en selvityksissä kokonaisvaltaista saneerausta,  so.  kevyen liikenteen väyläs-
tön parantamista, pysäköinnin jäsentelyä, ajonopeuksien alentamista rakeri-
teellisin keinoin  ja  ympäristön viimeistelyä istutuksin, kiveyksin ym. varus

-tein.  Keskustan liikekeskusosuudet ehdotetaan suunniteltavaksi seinästä 
seinään -periaatteella. Taajamasaneerausta esitetään noin 20%:ssa tutki-
tuista kohteista, mikä vaikuttaa jokseenkin ylimitoitetulta määrältä tämän päi-
vän resursseihin nähden. Myös ohikulkutieratkaisuja esitetään edelleen mo-
niin  I  luokan taajamiin. 
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Luokka  H  
Taajamat, joissa ongelmia  on  joko liikenneturvallisuudessa  tai taajamaku

-vassa.  Valtaosa tutkituista taajamista  on  sijoitettu luokkaan  Il.  Tyypillisiä toi-
menpide-ehdotuksia ovat kevyt keskustan saneeraus, kevyen liikenteen 

 väylästön täydentäminen, paikoituksen  jäsentely,  taajamatien jaksotuksen  ja 
porttikohtien  voimistaminen,  keskisaarekkeiden  rakentaminen  ja  ympäristön 
viimeistely sekä  lisäistutukset. Taajamakuvan  ongelmat keskittyvät muuta-
mille  tiejaksoille, esim. liikekeskukseen  ja sisääntuloväylille.  

Luokka  Ill  
Taajamat, joissa  on  vähän ongelmia. Muutamissa raporteissa  on  lisäksi kir-
jattu  ympäristältään  hyvin säilyneet  "helmitaajamat".  Selvityksissä painote-
taan, että varsinkin pienissä  ja ympäristöltään  säilyneissä  kirkonkylissä  ja 
kyläkeskuksissa  parasta  tiemiljöön  hoitoa  on  toimenpiteistä  pidättäytyminen. 

 Toimenpiteitä suunniteltaessa suositellaan "pienten askelten"  etenemispoli-
tiikkaa;  nopeusrajoituksia,  pistekohtaisia  toimenpiteitä  ajonopeuden  hillitse-
miseksi,  liittymien  kaventamista.  

Luokitukset  auttavat kohdistamaan huomion  ongelmataajamiin,  mutta varsi-
naista toimenpiteiden  ohjelmointia  ei piirien raporteissa esitetä. Jotta  tilasel-
vityksistä  päästään toimenpiteiden  ohjelmointiin,  on  piirien syytä miettiä toi-
minnan  yleisraamit  taajamissa. 

Taajamien tiivistäminen sekä kaavoituksen  ja tiensuunnittelun  yhteen  sovit- 
tammen korostuvat  -  liian  väljäksi  hajonnut  tietila  on  ongelma  koko  maassa. 

 Jalankulun  ja  pyöräilyn aseman parantaminen toistuu toimenpide-ehdotuk-
sissa. Julkisen liikenteen kehittämisestä  sen  sijaan puhutaan vähän.  

Taajamaluontoa, taajamakuvaa  ja  kulttuuriperintöä korostetaan, koska taaja-
mat koetaan liian  samankaltaisiksi. Luonnonelementtien  arvo korostuu Itä-  ja 

 Pohjois-Suomessa, rakennettu-  ja kulttuuriympäristö  lännessä  ja  etelässä. 
 Tieympäristön  esteettisen laadun parantaminen  on  kaikissa selvityksissä 

keskeinen tavoite. Keskustan osien rauhoittaminen  oleskeluun  jää  raporteis-
sa  vähimmälle  huomiolle,  enimmilläänkin  tyydytään puhumaan torin sijoituk-
sesta.  
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Taulukko  11:  Taajamien luokitus ongelmien määrän mukaan.  
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OULUN LÄÄNI 	 LAPPI 
Taajamakuvallisia  parannuksia, 	 Valtaosa taajamista vaatii laajan  re- 
omaleimaisuuden korostamista, 	 montin tiesuunnittelun, kaavoituk- 
taajaman hahmon  ja  rajausten vah- 	 senja rakennussuunnittelun yhteis- 
vistamista. 	 pelinä.  Lapin  identiteettiä tulisi ko- 

rostaa taajamatieratkaisuissa. 

VAASAN LAANI I  
KUOPION LÄÄNI Yleisin toimenpide kevyen  liken- I 

teen  väylien rakentaminen. Lisäksi  I  Keskustasaneeraus  neljään taaja- 
keskustojen  uudelleen järjestelyt, maan. Viimeistelyn  ja  hoidon tasoa 
ohikulkutiet.  Keskimäärin  varsin  I  nostettava, identiteettitekijöitä  ko- 
raskaita toimenpiteitä. 	I  rostettava.  L pp  

I(ESKJ-SUOMI POHJOIS-KARJALA 
Taajamien tiivistäminen, liikenteen Toimenpiteet keskitettävä muuta-

maan saneerausta vaativaan koh- jäsenteleminen  ja  ympäristön  par- 

__\ /i/  

teeseen.  Muuten tärkeintä  on mil- haiden  puolien esiin ottaminen. 
jööarvojen  säilyttäminen. 

HME  
Pääpaino kevyen liikenteen väyläs- 

	 MIKKELIN LÄÄNI 

tön  rakentamisessa. Omaleimai- 	 Laajoja toimia vaaditaan  5-tien  var- 
suutta  ja  orientoitavuutta  parannet- 	 ren  taajamissa. Muualla tärkeintä 
tava. Taajamien tiivistämistä tuettu- 	 säilyttäxninenja yksilöllisten pürtei- 
va. 	 den  korostaminen. 

kkeli  

TURUN PIIRI 
	

ETELÄ-KARJALA  
Taajarnasaneerausta  vaatii  1/5  tut- 	 Miljöön  parannustoimia  kaikkiin 
kituista kohteista. Herkissä taaja- 	 taajamiin. Korostetaan muita ra- 
missa varottava toimenpiteitä  ja  eri- 	 portteja enemmän jaksotusta, port- 
tyisesti normiratkaisuja. 	 teja, korotuksia, kavennuksia. 

UUSIMAA 
Kaikki taajaniat vaativat joitain toi-
menpiteitä. Erityisesti ympäristön 
laatuun  ja  taajamakuvaan panostet-
tava. Kasvavissa  keskuksissa kor-
keatasoinen viimeistely  ja  kiinteä 
yhteistyö kaavoittajan kanssa. Pie-
nissä taajamissa hienovaraiset toi-
menpiteet. 

Kevyen liikenteen olosuhteiden pa-
rantaminen. Tiestön jaksottaminen.  

Kuva  39:  Taajamaselvitysten toimenpidesuosituksia tiepiireittäin. 
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TIELAITOKSEN  SELVITYKSIÄ  

17/1996  Moreen  in  hyötykäytön ediståminen murskausteknisin  keinoin  (TPPT). 
hEL  3200386 

18/1996  Liikennevirta  alemman  nopeustason kaksikaistaisilla  väylillä.  TIEL  3200387 

19/1996  Levähdysalueiden kehittämistarpeiden  selvitys.  TIEL  3200388 

20/1996  Geovahvisteet tiepenkereen leventämisessä pehmeiköllä.  Uudenmaan 
 tiepliri  

21/1996  Tieympäristön  kasvillisuus.  TIEL  3200389 

22/1996  Lilkennejärjestelmän  suunnittelu  kehittyvässä maaseututaajamassa; 
Esimerkkikohteena litin  kunnan  Kausalan  taajama.  hEL  3200390 

23/1996  Täydentävä uudistaminen; Mandollisuuksia maankäytön  ja  liikenteen 
kestävään vuorovaikutukseen  kaupunkiseuduilla. TIEL  3200391 

24/1996  Bitumiemulsion  käyttö  soratien pölynsidonnassa. TIEL  3200392 

25/1996  Ruuhkaisuuden  kokeminen  ja  Ilikennetilannetiedottaminen - tienkäyttäjä
-tutkimus  kaksikaistaisilla  teillä.  hEL  3200393 

26/1996  Tieverkon laajuus  kustannusvastaavuuden  näkökulmasta.  TIEL  3200394 

27/1996  Liikenteen  vertailutietoja  eri maista.  TIEL  3200395 

28/1996 Tien  uudelleenrakentamisen  vaikutukset kylien  elinvoimaan;  Esimerkkinä 
 Lahti-Orimattila-tieyhteys. TIEL  3200396 

29/1996 Tien  rakennekerrosmalerlaalin stabilointi masuunikuonatuotteilla. 
TIEL  3200397 

30/1996  Strategisen  vaikutusarvioinnin  kehittäminen.  TIEL  3200398 

31/1996  Ympäristöohjelma  ja  yhteistoiminta; Yhteistyö  tielaitoksen  ympäristön 
 toimenpideohjelman  1997-2000  toteutuksessa.  TIEL  3200399 

32/1996  Häiriintymättömien maanäytteiden  otto.  TIEL  3200400 

33/1996  Ödometrikoe. TIEL  3200401 

34/1996  Sitomattomien  materiaalien  moduu!it. TIEL  3200402 

35/1996  Havaintoteiden asfalttipäällysteiden moduulit. TIEL  3200403 

36/1996  Eriste-  ja  kevennysmateriaalien routakestävyys; Palaturve. TIEL  3200404 

37/1996  Koerakennekohteiden  materiaalien  routakestävyys;  Pohjoiset kohteet 
 TIEL  3200405 

38/1996  Rakenneratkaisujen  alustava suunnittelu  ja  kehittäminen.  TIEL  3200406 

39/1996  Pilari-  ja  massastabiloinnin tuotantotekniikka. TIEL  3200407 

40/1996  Suurten  liikennehankkeiden  vaikutus kaupunkien kehitykseen.  TIEL  3200408 

41/1996  Yleisten teiden ympäristön tila  -  maisema.  TIEL  3200409 
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