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Ti iv  iste  Im  a  
Tielaitoksen ympäristöraportti  sisältää tietoja suunnittelun, rakentamisen  ja 
kunnossapidon ympäristöasioista  sekä laitoksen  ympäristötutkimuksesta  ja 
kehittämistoiminnasta.  

Tämä ensimmäinen raportti  on  laadittu  Tielaitoksen Ympäristöohjelman 
 1996  liiteasiakirjana.  15.5.1996  hyväksytyn ympäristöpolitiikan mukaan ra-

portista tehdään vuosittain ilmestyvä katsaus toiminnan  ympäristönäkökoh
-tim ja  niiden kehitykseen.  

Vägverkets miljörapport  1995 

 Nyckelord: uppföljning. väghållning, miljö 

Sammanfattning 

Vägverkets miljörapport informerar om planeringens och projekteringens, 
byggnads- och underhållsverksamhetens miljöfrågor och om verkets mil-
jöforskning och -utveckling. 

Denna första  rapport är en  bilaga  till  Vägverkets Miljöpolitiska  program 1996. 
 Vägverkets miljöpolitik godkändes  den 15.5.1996  och enligt  den  kommer 

rapporten att bli  en  årlig översikt över verksamhetens miljäaspekter och de-
ras utveckling.  

The Road Administration environmental report 1995 

Key words: monitoring, road management, environment 

Abstract 

The Road Administration environmental report presents the environmental 
aspects of road planning and design, construction and maintenance, and 
Road Administration environmental research and development. 

This first report was developed as an annex to the 1996 Environmental 
Program of the Road Administration. The environmental policy was adopted 
on May 15, 1996. The policy foresees that this report will be published as an 
annual review of the environmental aspects of our activity and their develop- 
me  nt. 



Esipuhe  

Ympäristöasioista  tiedottaminen  on  nykypäivää. Yhä useammat tahot kerto-
vat avoimesti laitoksensa  tai  yrityksensä ympäristövaikutuksista  ja  toimin-
nastaan ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Vuosittain ilmestyy  jo  useita yri-
tysten tekemiä ympäristöraportteja. Näiden raporttien avulla yhteistyötahot, 
viranomaiset  ja  asukkaat voivat arvioida yrityksen toiminnan laatua ympäris-
töasioissa. 

Tämä Tielaitoksen ympäristäraportti sisältää tietoja suunnittelun, rakentami-
sen  ja kunnossapidon ympäristöasioista  sekä tutkimus-  ja kehittämistoimin-
nasta.  Tiedot  on  kerätty keskushallinnon eri yksiköistä  ja palvelukeskuksista. 
Tilastoinnin  periaatteet muuttuivat vuonna  1991,  minkä vuoksi vertailukel-
poisten tietojen saanti  90-luvulta  koko  laitoksesta  on  vaikeutunut. 

Yleisten teiden ympäristön tila -raportti  ja  tämä raportti yhdessä antavat 
ajankohtaista tietoa tieliikenteen  ja Tielaitoksen  toiminnan ympäristövaiku-
tuksista. Tulevaisuudessa nähdään, onko parhaillaan vietettävä ympäristö- 
vuosi  ja  lisääntynyt tiedottaminen ympäristöasioista vaikuttanut suomalais-
ten mielikuviin laitoksen toiminnasta. 

Tämä raportti kuuluu Tielaitoksen Ympäristäohjelman  1996  asiakirjoihin. 
Saatujen kokemusten perusteella raportista  on  tarkoitus tehdä vuosittain il-
mestyvä julkaisu. 

Raportin  on  laatinut kehittämiskeskuksessa Mervi Karhula. Graafiset  kuvat 
 on  tehnyt  Anita Lemmetty.  Julkaisun  on viimeistellyt Aila Stulik.  

Helsingissä, elokuussa  1996 

Tie/altos 

Keskush al/into 
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I  TJELAITOKSEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA  JA 
 YMPÄRISTÖTAVOITTEET  90 -LUVULLA  

Tielaitoksen  uuden ympäristöpolitiikan tärkeänä tavoitteena  on  saada ympä-
ristöasiat osaksi kaikkea toimintaa. Tämä tavoite edellyttää ympäristöasioi-
den parempaa hallintaa  ja  seurantaa. Vuosittain tehtävä ympäristöraportti  on 

 yksi keino tavoitteen seuraamiseksi. 

Tielaitoksen  julkista  kuvaa erilaisissa ympäristöön, luonnonsuojeluun  ja 
 maankäyttöön liittyvissä asioissa  on  selvitetty Suomen  Gallupin  tekemissä 
 haastatteluissa vuosina  1993  ja  1995.  Noin kolmannes väestöstä antaa hy-

vän arvosanan laitokselle ympäristön huomioonottamisessa toiminnassa  ja 
 noin viidesosa heikon arvosanan. Mielikuvat vuonna  1995  olivat hieman pa-

rempia kuin vuonna  1993.  

Taulukko  1:  Arvosanat  Tielaitokselle  ympäristöön, luonnonsuojeluun  ja  maankäyt-
töön liittyvissä  näkökohdissa  vuosina  1993  ja  1995  

Erittäin  tai 	Ei hyvä eikä  •  Ei osaa 	Erittäin  tai  
melko hyvä 	huono 	sanoa 	melko huono 

Ympäristön huomioon  1995  
ottaminen yleensä  1993  
toiminnassa 

Ympäristön huomioon  1995  
ottaminen uusien  1993  
teiden rakentamisessa 
Paikallisten asukkaiden  1995  
kuunteleminen  1993  
tiehankkeissa 

Tiealueiden  1995  
maisemointi  ja  1993  
istutukset 

Tielaoksen asiantunt.  1995  
taso ympäristöasioissa  1993  

Lähde:Suomen  Gallup  Oy  1995  

Liikenneministeriön toimenpideohjelma ympäristöhaittojen vähentämiseksi 
(LM:n julkaisu  53/1 994)  edellyttää vuosittain eri liikennemuodoilta oman toi-
minnan arviointia  ja  tietojen tuottamista ympäristöasioista. Ensimmäinen 
seurantaraportti  on  jo  valmistunut (LM:n julkaisu  5/1996)  ja  siinä todetaan, 
että useilta osin toimia  on  toteutettu tehokkaasti liikenneministeriön hallin-
nonalalla  ja  useat toimenpideohjelman tavoitteet saavutetaan pääpiirteittäin 
vuoteen  2000  mennessä. Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen  ja  hiilidioksidi- 
päästöjen vähentämisen tavoitteet ovat vaikeita saavuttaa.  
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Tielaitoksen  vuoden  1992  ympäristöpolitiikassa määriteltiin laitoksen vastuu 
ympäristöstä, laitoksen omat tehtävät,  yhteistoimintatehtävät  ja  osallistumi-
nen liikenne-  ja  ympäristöpolitlikan  kehittämiseen. Politiikkaan liittyi ohje  
"Tielaitos  ja  ympäristö", jossa  on  tavoitteita  ja  toimenpiteitä eri toimintojen 
suunnittelun pohjaksi. Ohje sisälsi myös tietoja  tienpidon  ja  liikenteen  ympä-
ristövaikutuksista.  

Useissa  tiepiireissä  valmistui  tai  oli käytössä vuonna  1995  oma  ympäristöpo-
litiikka  ja  toimenpideohjelma.  Lapin,  Turun  ja  Kaakkois-Suomen  tiepiirien  toi -
mintalinjat  valmistuivat vuonna  1994.  Uudenmaan, Hämeen  ja  Oulun  tiepii-
reissä  valmistuivat  ympäristöohjelmat  vuonna  1995  ja  Savo-Karjalan  ja  Vaa-
san  tiepiireissä  oli käynnissä  toimintalinjojen  määrittely  ympäristöasioissa. 
Tiepiirien  ohjelmat perustuvat  Tielaitoksen ympäristöpolitiikkaan  1992  ja  pii-
rien  tekemiln  yleisten teiden ympäristön tilan  kartoituksiin.  

Liikenneministeriö asettaa  Tielaitokselle  vuosittain tavoitteita, jotka liittyvät  
tienpidon  vaikuttavuuteen  ja  talouteen. Ympäristöä koskeva tavoite annettiin 
ensimmäisen kerran vuonna  1991.  Tielaitos  raportoi tavoitteiden toteutumi-
sesta ministeriölle.  Ympäristötavoitteen  toteutuminen  on  vaihdellut  tyydyttä-
västä  erittäin hyvään. 

Taulukko  2: LIIkenneministeriön  asettamat ympäristötavoitteet  

1991  Yleisten teiden  tilakartoitukset  alkoivat  
Tielaitos  kehittää  tienpidon  ja  tieliikenteen melusta  ja  pohjavesistä. 
ympäristövaikutusten arviointimenetelmät  ja  Ympäristöasioiden  T&K-ohjelma valmistui. 
selvittää nykyiset  ympäristövaikutukset.  
Laitoksen ympäristöpolitiikan kehittäminen  
ja  määrittely aloitettu.  

1992  Ympäristöpolitiikka  1992  ja  
Tielaitoksen ympäristöpolitlikka  on  hyväk- YyA-ohje valmistuivat.  
sytty. Ympäristövaikutusten arviointimenet- 
tely  otettu käyttöön.  ____________________________________  

1993  Melu-  ja  pohjavesisuojauksia toteutethin 
Tielaitos  vähentää  pohjavesihaittoja  ja  melu- jonkin verran. 
haittoja sekä parantaa taajamien liikenne- Noin puolessa  tiepiireistä  oma ympäristö- 
ympäristöjä.  Tielaitoksen  yksiköiden toimin- politiikka oli tekeillä.  
tatavoitteet  määritellään ympäristöpolitiikan 

pohjalta . ______________________________________  

1994  Melu-  ja  pohjavesisuojauksia  toteutettiin.  
Tielaitos  vähentää  pohjavesihaittoja  ja  melu- Taajamien  parantamishankkeita  käynnistyi. 
haittoja sekä parantaa taajamien liikenne- 
ympäristöjä.  ________________________________________  
1995  Tärkeistä  pohjavesialueista  suojattiin noin 
Tieliikenteen  ja  tienpidon  ympäristöhaittoja  15  %ja  kiireellisistä melukohteista  10%.  
vähennetään. Erityisen tärkeistä pohjavesi- 
alueista suojataan muiden toimenpiteiden 
yhteydessä  10  %.  Melua torjutaan  10  %:ssa 
kiireellisistä  kohteista.  
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Liikenneministeriön asettaman ympäristötavoitteen lisäksi laitoksen sisäinen 
tavoite  on  ollut laajempi.  Se on  koskenut liikennejärjestelmäsuunnittelua, 
tuotannon  ja  kunnossapidon ympäristövaikutuksia,  yleisten teiden ympäris-
tön tilan kartoittamista sekä suolauksen pohjavesiriskejä. 

Vaikuttavuustavoitteiden  asettaminen ympäristöasioissa  on  vaikeaa. Tavoit-
teen toteutumisen seuraamiseen liittyy ongelmia, koska selkeitä mittareita ei 
ole pystytty tekemään. Ympäristöasioiden painoarvo Tielaitoksen tulostavoit-
teissa  on  ollut  5-10  prosenttia. Muut vaikuttavuustavoitteet ovat liikennetur-
vallisuus, talvihoito  ja  päällystetyn tiestön kunto. 
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2  SUUNNITTELU 

Ympäristöasioiden painoarvo suunnittelussa  on  lisääntynyt. Tavoitteena ei 
ole  ainostaan  torjua  tielilkenteen  ympäristöhaittoja vaan  ennaltaehkäistä  nii-
tä  ja  samalla sovittaa uusi  tiehanke  paremmin olemassa olevaan rakennet-
tuun  ja luonnonympäristöön. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu,  eri  lilkennemuotojen  yhteistyö  ja  nykyisen 
tiestön käytön tehostaminen antavat uusia mandollisuuksia.  Tielaitos  on 

 osallistunut  ja  osallistuu suurimmissa kaupungeissa tehtäviin  liikennejärjes-
telmäsuunnitelmiin.  Oulun seudun  ja  pääkaupunkiseudun  liikennejärjestel-
mäsuunnitelmat  ovat ensimmäisiä  vaim istuneita  hankkeita. Parhaillaan teh-
dään selvityksiä Hämeenlinnaan, Tampereelle  ja  Lahteen. Vaasan seudulla 

 on  valmistunut  tarveselvitys liikennejärjestelmäsuunnitelmalle.  Rovaniemellä 
 ja  Levin  seudulla  on  myös käynnissä  liikennejärjestelmäselvityksiä.  

Keväällä  1995  aloitettiin pääkaupunkiseudulla kuntien,  YT\J:n,  VR:n  ja  Uu-
denmaan tiepiirin yhteistyönä  liityntäpysäköinnin  kokeilu.  Muuttuvilla  opas - 
teilla  kerrotaan junien,  metrojen  ja  linja-autojen  lähtöajoista  ja vuoroväleistä. 

 Kokeilussa  on  viisi aluetta.  

Kuva:  Taina Tanska  
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SUUNNITTELU  

2.1  Ym päristövaikutusten arviointimenettely tiehankkeissa 

Ympäristövaikutusten  arviointi osana  tiehankkeiden  suunnittelua  on  ollut 
käytössä vuodesta  1992  lähtien.  Ympäristövaikutusten arviointilaki  ja  asetus 
tulivat voimaan syksyllä  1994. Lain  edellyttämä  YVA-menettely tehdään uu-
sille  tai  nykyisestä tiestä  parannetuille  moottori-  ja  moottoriliikenneteille.  Ym-
päristöministeriö voi päättää, että menettelyä sovelletaan myös muissa 
hankkeissa,  jos  näistä aiheutuu todennäköisesti merkittäviä ympäristöhaitto-
ja. Neljässä hankkeessa menettely  on  tehty ympäristöministeriön päätöksel-
lä. 

Vuosina  1994-95 on  ollut suunnittelussa  19  hanketta, joissa  on  sovellettu 
 lain  edellyttämää menettelyä. Kandeksasta hankkeesta  on  valmistunut  arvi-

ointiselostus,  joista  on  saatu  yhteysviranomaisen  lausunto.  Yhteysviran
-omaisen lausunto  arviointiohjelmasta  on  saatu  yhdessätoista  hankkeessa. 

Kaikissa  tiepiireissä  ryhdyttiin soveltamaan  YVA-lakiesityksen  arviointime-
nettelyä  hankkeiden suunnittelussa  jo  ennen  lain  voimaantuloa. Yhdeksässä 
hankkeessa menettelyä sovellettiin  ja  tuloksia  on  voitu hyödyntää suunnitte-
lun seuraavassa vaiheessa. Yhtenä  yleissuunnittelun kokeiluhankkeena  oli 
valtatien  7  rakentaminen  moottoritieksi  välillä  Koskenkylä -Loviisa. Tiesuunni-
telman yhteydessä  YVA-menettely tehtiin uudestaan  ja  työssä voitiin hyö-
dyntää  kokeiluvaiheessa  saadut asukkaiden,  luonnonsuojeluyhdistyksen, 

 maanomistajien  ja  yritysten mielipiteet hankkeesta.  Tien  rakentaminen alkaa 
vuonna  1996  ja  hankkeeseen liittyy  luontovaikutusten  seuranta. 

Tiesuunnitelman  YVA-menettelyn yhdistämistä kaavoitukseen  on  testattu 
valtatien  4  kehittämisessä välillä  Räinänperä -Pohjois-li.  Usean eri  yleissuun-
nitelmavaiheen  hankkeen yhteistä  YyA-menettelyä tehdään valtatiellä  1  vä-
lillä Lohja-Salo.  Vaikutuksia voidaan tarkastella  koko  yhteysvälillä  samalla 
kertaa.  

Tielaitos  oli mukana liikenneministeriön hankkeessa, jossa selvitettiin Pohjo-
lan Kolmion Suomeen kuuluvien  liikenneratkaisujen kehitysvaihtoehtoja  ja 

 niiden  ympäristövaikutuksia.  Hanke oli ensimmäinen maassamme toteutettu 
 liikennekäytäväkohtainen ympäristövaikutusten  arviointi.  

2.2  Uusia suunnittelun  ja  ympäristövaikutusten  arvioinnin ohjeita 

Tiensuunnittelun  ja  tienpidon  keskeisenä tavoitteena  on  hyvä kokonaisuus. 
Suunnittelussa otetaan huomioon ratkaisujen soveltuvuus rakennettuun ym-
päristöön  ja  luonnonympäristöön.  Muutosten aiheuttamia vaikutuksia yhtei-
söihin  ja  ihmisiin arvioidaan.  

Tielaitoksessa  otettiin vuonna  1995  käyttöön uudet ohjeet tien  sovittamises
-ta  maisemaan. Ohje käsittelee vapaaseen maisematilaan sijoittuvia maa
-seututeitä,  eri mandollisuuksia  ja  keinoja suuntauksen suunnittelussa sekä 

tien roolia maisemassa.  Tiensuunnittelijan  ja  maisemasuunnittelijan  tiivis  ja 
 samanaikainen työskentely mandollistaa hyvän lopputuloksen.  
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Taulukko  3:  Tiehankkeet,  joissa  on  toteutettu  lain  edellyttämä  YVA-menettely. 
Yhteysviranomaisen lausuntopäivämäärä hankkeesta. 

Hanke,  suunnLtelmataso  ja  tiepiir  Ohjelma $élo*tus 
YyA-menettely  ympristöministeriöi päätöksellä 

Valtatie  7  rakentaminen moottoritieksi  16.12.1994 18.04 1995  
Koskenkylä-Loviisa tiesuunnitelma, Uusimaa  1) 

Kantatie  45  kehittäminen  02.05.1995  
Ruotsinkylä-Nummi yleissuunnitelma, Uusimaa 

Maantien  152  (Kehä  IV)  kehittäminen  29.06.1995  
Hämeenlinnanväylä-Vanha Landentie yleissuunnitel - 
ma,  Uusimaa  *  

Kehä  111:n  parantaminen  12.09.1995  
Vantaankoski-Tikkurila tiesuunnitelma, Uusimaa 

Valtatie  1  rakentaminen moottoritieksi  13.04.1995 29.03.1996  
Paimio-Muurla tiesuunnitelma,Turku 

Valtatie  3  rakentaminen moottoritieksi  31.01.1995 30.05.1995  
Toijala-Kulju tiesuunnitelma, Häme  2) 

Valtatie  3  rakentaminen moottorillikennetieksi  07.08.1995 29.01.1996  
Hämeenkyrö, Häme 

Valtatie  12  vaihtoehdot  09.11.1995  
Landen kaupunkiseudulla tarveselvitys, Häme 

Valtatie  6  rakentaminen moottoritieksi  21 .06.1994 01.02.1996  
Hevossuo-Tykkimäki yleissuunnitelma,  
Kaakkois-Suomi  

Valtatie  7  parantaminen moottoritienä  21.12.1995  
Hamina yleissuunnitelma, Kaakkois -Suomi  

Valtatie  5  parantaminen  02.06.1995  
Joroinen-Varkaus tiesuunnitelma,  Savo-Karjala  *  

Valtatie  5  parantaminen  31 .05.1995  
Päiväranta-Vuorela yleissuunnitelma,  Savo-Karjala 

Valtateiden  4  ja  9  parantaminen  07.04.1994 25.04.1995  
Jämsä yleissuunnitelma, KeskiSuomi*  3) 

Valtatien  4  parantaminen moottoritienä  13.04.1995  
Palokka-Tikkakoski tiesuunnitelma, Keski-Suomi  

Kantatie  59  parantaminen valtatieksi  4 30.01 .1996  
Viisarinmäki-Kanavuori  tiesuunnitelma, Keski -Suomi  *  

Valtatie  4  välillä Räinänperä-Pohjois-li  20.12.1994 10.04.1995  
yleissuunnitelma,  Oulu  

Valtatie  4  välillä Haurukylä-Kempele  ja  valtatie  8 28.02.1995 13.09.1995  
välillä Lapinkangas-Haaransilta yleissuunnitelma,  3) 
Oulu  

Valtatie 4ja  21  rakentaminen moottoritieksi  10.10.1995 
Tornio-Kemi  tiesuunnitelma,  Oulu  

Valtatie  4  parantaminen  06.06.1995  
Kemi-Oulu  yleissuunnitelma,  Oulu 

1) LM  vahvistus  27.09.1995 
2) LM  vahvistus  29.11.1995  välillä Toijala-Lippo  
3) TIEL toimenpidepäätös  15.11.1995  
Muista hankkeista ei päätöksiä vuonna  1995  
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Taajamien keskustateiden suunnitteluun saatiin uusi ohje useamman vuo-
den kehittämistyön tuloksena. Ohje koskee maaseututaajamien läpikulkutei

-ta.  Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden  ja  autoilijoiden turvallisuuden edistäminen 
 on  keskeinen tavoite. Ratkaisuilla pyritään hillitsemään autojen ajonopeuk

-sia,  jolloin kaikkien liikkujien  on turvaHisempaa  käyttää väylää. Suunnittelijoi-
den yhteistyö asukkaiden, kunnan edustajien  ja  yritysten kanssa  on  tärkeää.  

Tien  ja sen  liikenteen ympäristövaikutusten arviointiin  on Tielaitoksessa  oh-
jeita, menetelmiä  ja rekistereitä.  Tieliikenteen pakokaasupäästöjen, epäpuh-
tauspitoisuuksien  ja melutasojen  arviointiin  on  käytettävissä ATK-ohjelmat. 
Suunnittelun lähtötietoina  on  käytettävissä valtakunnallisesti arvokkaiden 
luonto-  ja  maisema-alueiden sekä pohjavesialueiden ajankohtaiset paikka- 
tiedot. Tietojen tulostaminen kartoille  ja  yhdistäminen suunnitteluhankkeen 
tietoihin  on  helpottunut karttakäyttöliittymien  ja tietokonepohjaisten suunnit-
telumenetelmien  käytön avulla. Menetelmien kehittyessä  ja lähtötietojen 

 hankinnan nopeutuessa voidaan käyttää enemmän resursseja vaikutusten 
merkittävyyden arviointiin sekä näkökantojen hankintaan ihmisiltä  ja  yhtei-
söiltä. Tiehankkeiden suunnittelun ympäristövaikutusten arvioinnin ohjeen 
uusiminen käynnistettiin  1995.  Ohje valmistuu vuonna  1996. 

Vuorovaikutteinen  ja  osallistuva suunnittelu edellyttää mandollisimman laa-
jan  ja  tasapuolisen tiedon saamista ihmisiltä  ja  yhteisöiltä. Taajamateiden 
suunnittelun yhteydessä  on  tietojen hankkimisesta kokemuksia  mm.  Kuh-
mosta, Ylistarosta, Rantasalmelta  ja Klaukkalasta.  Näiden kokemusten pe-
rusteella  on  tehty tiensuunnittelijoille opas "Mielipide-  ja asennetieto  tien- 
suunnittelun laatujärjestelmässä". Vuodenvaihteessa valmistui ohjeluonnos 
"Tiehankkeiden sosioekonomisten vaikutusten selvittäminen".  

Kuva:  Antero Aaltonen  
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3  RAKENTAMINEN  

Tieliikenteelle  avattiin uutta tietä  51  kilometriä vuonna  1995.  Useisiin hank-
keisiin sisältyi  meluesteitä  ja pohjavesisuojauksia.  Lisäksi rakennettiin liiken-
neturvallisuutta  ja tieympäristöä  parantavia hankkeita  ja  kevyen liikenteen 
väyliä sekä korjattiin tieverkon rakenteita.  Liikenneympäristön parantamis -
hankkeita tehtiin noin  1  miljardilla  markalla  ja kehittämishankkeisiin  käytettiin 
samoin noin miljardi markkaa vuonna  1995.  

Vuonna  1995  rakennettiin  pohjavesisuojaus  28  tiekilometrille  ja melusuojaus 
 21  tiekilometrille. Meluntorjunnalla  vähennettiin yli  10 000  asukkaan  koke-

maa  meluhaittaa. Taajamateiden saneerauksia  tehdään noin  30  kohteessa 
vuosittain. Tavoitteena  on,  että ratkaisut suunnitellaan yhteistyössä eri  int-
ressiryhmien  kanssa.  Suunnittelutilanteissa  oli monia ristiriitoja. Vuonna 

 1995  rakennettiin myös  taajamatiehankkeita,  joiden suunnitelmat olivat van-
hentuneita  ja  joita ei oltu tarkistettu yhteistyössä eri tahojen kanssa.  

Kuva:  Antero Aaltonen  

3.1  Materiaalien käyttö  ja  tien laitteet  

Kiviaineksen  käyttö,  läjitettävä  maa-aines  ja kaatopaikoille  joutuvan jätteen 
määrä ovat luonnonvarojen käytön  perustietoja  ja  kuvaavat toiminnan tehok-
kuutta  ja sen  kehittymistä.  Tielaitoksen suoritetietojen  kerääminen muuttui 
vuonna  1991  ja koko  laitosta koskevien  yhteenvetotietojen  saaminen  on  ny-
kyisin vaikeaa.  Tilastointi  on  vapaaehtoista  ja  viimeiset luotettavat tiedot 
ovat vuosilta  1991-1993.  Luonnonvarojen käyttöä koskevat tiedot ovat tar-
peellisia  ja  jatkossa  on  kehitettävä menetelmiä, joilla voidaan varmistaa  koko 

 laitosta koskevien tietojen saaminen.  
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Soramursketta, kalliomursketta,  soraa  ja  hiekkaa käytettiin yhteensä Suo-
messa  90-luvun alkupuolella vuosittain noin  70 -100  miljoonaa  tonnia ja  täl-
löin Tielaitoksen osuus eri kiviaineslajien käytöstä oli  30-50 %.  Rakentami-
sen vähentyessä kiviainesten käyttö  on  laskenut. Kiviainesten käytön raken-
tamisessa  ja kunnossapidossa  arvioidaan nykyisin olevan noin  70 %  huippu- 
vuosien käytöstä. 

Taulukko  4:  Tielaitoksen kiviaineksen  louhinta vuosina  1980-1991  
Kiviaineksen  tilavuus  (rakerinekuutiometri)  on  muutettu  tonneiksi keskimääräisellä kertoimel

-la  kaksi.  

Tielaitos  on läjittänyt  maata  ja kiviainesta  vuosittain  10-15  miljoonaa  tonnia. 
Kaivetuista  maista läjitetään jokaisella hankkeella vähintään  30 %  ja  usein 
yli puolet. Rakentamisen ylijäämämateriaaleista hyödynnetään lähes täysin 
ruokamulta,  osa moreenista,  savesta, siltistä  ja osa  vanhan tien kerrosra-
kenteista  ja päällysteestä.  Hyödyntämättä jäävät pääasiassa raivausjätteet 

 ja pehmeikköjen  maat. Rakentamiseen kelpaamattomia  massoja  hyödynne-
tään tieympäristöjen viimeistelyssä, meluvalleissa  ja  käytöstä poistettujen 
maa-alueiden maisemoinnissa. Hyödyntämistä vaikeuttavat usein tiekohtei

-den  pienuus  ja  kuljetusmatkat. 

Tielaitoksessa  on  ollut tunnuslukuna käytössä läjitysprosentti eli osuus tielin
-jan leikkausmassoista, jota  ei voida hyödyntää tienrakentamisessa.  1989-90 

 tämä prosentti aleni huomattavasti, mutta  90-luvulla  se on  ollut kasvussa. 
Tiepiirien väliset erot ovat huomattavia. Massatalouden seurannassa  on  ol-
lut käytössä myös muita tunnuslukuja, jotka kuvaavat lähinnä tieltä leikatta-
vien massojen määrää  ja  niiden käyttöä tien penkereessä. 
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Taulukko  5:  Maa-ja  kiviaineksien läjitys-%  vuosina  1982-1992 

23  

1982 83 84 1985 86 87 88 89 1990 91 92 

Läjitystarvetta  tai  uusien kiviainesten hankintaa voidaan vähentää sitomalla 
huonompaa materiaalia bitumilla  tai sementillä.  Tutkimustyötä sideaineista  ja 

 niiden ympäristökelpoisuudesta sekä työmenetelmistä tehdään jatkuvasti. 
Routasuojauksessa hiekkaa  on  korvattu louheella  ja polystyreenisolumuovil

-la  ja palaturvetta  on  kokeiltu. Stabilointimenetelmien käyttö lisääntyi selvästi 
 80-luvulla. Uusina menetelminä  on  ollut käytössä  ja  kehitteillä syvästabilointi 
 ja massastabilointi.  Näissä menetelmissä sideaineena  on  käytetty kaikkiki-

veä  ja  siihen  on  voitu sekoittaa teollisuuden sivutuotteita. 

Tuhkan  ja  muiden sivutuotteiden käyttömäärät tienrakentamisessa ovat jää-
neet yleensä pieniksi. Poikkeuksena  on masuunikuona,  jota  on  käytetty  jo 

 vuosia. Tietoja erilaisten sivutuotteiden soveltuvuudesta  ja  niiden sisältämi-
en aineiden liukenemisesta  ja kulkeutumisesta  ympäristöön  on  vielä vähän. 
Kuljetusmatkat näille aineille tulevat usein pitkiksi  ja  rajoittavat tämän vuoksi 
myös käyttöä.  

Tien maanpäällisissä  laitteissa (tievalaistus, kaiteet, aidat, liikennemerkit  ja 
meluesteet)  käytetään materiaaleina sinkittyä terästä, betonia  ja suolakylläs-
tysliuoksella (kromi,  kupari, arseeni)  tai kreosootilla kyllästettyä  puuta. Te-
räksen sinkityksen  ja  puun kyllästämisen ansiosta tien laitteiden kestoikä  on 

 normaalisti yli  30  vuotta. Maalaamista ei tarvita. Puretut laitteet toimitetaan 
yksityiskäyttöön  tai  sulatettavaksi, poltettavaksi (kreosoottipuu)  tai  ongelma-
jätelaitokselle (CCA-puu). Ilman sinkkiä  tai kyllästysaineita jälkikäyttö  olisi 
helpompaa, mutta kestoikä tien laitteena olisi usein  alle  10  vuotta.  
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Maanalaisissa laitteissa  (rumpuputket)  käytetään betonia,  sinkittyä  terästä  ja 
 polyeteenisiä muoviputkia  sekä  viemärissä  joskus  PVC-putkia.  Betonin, 

 muovin  ja  hyvissä olosuhteissa teräksen  kestoikä  on  yli  30  vuotta.  Puretut 
 vanhat  betoniputket  käytetään  täytemaan  seassa  tai  hyödynnetään yksityis- 

teillä.  Puretut polyeteeniputket  käytetään  yksityisteillä  tai  ne voidaan sulattaa 
uudelleen  putkiksi  tai  polttaa.  Polyeteeniputkissa  on  voitu käyttää myös  kier-
rätysmuovia. Puretut teräsputket  voidaan sulattaa.  

Tielaitoksen  strategisessa projektissa  "Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet 
 1994  -  2001'  tavoitteena  on  parantaa uusien  ja  peruskorjattavien  teiden  lii-

kennöitävyyttä  ja  kestoikää,  pienentää  vuosikustannuksia  ja  minimoida ym-
päristölle aiheutuvat haitat. Tuloksia  on  saatavissa  tutkimuskauden  loppu-
puolella. Vuonna  1995  järjestettiin kestävän kehityksen  tierakenteet -ideakil-
pailu.  Suosittuja  ideointikohteita  olivat hiekan  ja  soran  käyttötarvetta  vähen-
tävät ratkaisut.  Ehdotetut  ratkaisut olivat melko perinteisiä.  

TEKES  käynnisti vuoden  1994  lopulla  ympäristögeoteknhikka  -ohjelman, jon-
ka yhtenä  osa-alueena  on  uusiotuotteiden  käyttö  tie-  ja  katurakentamisessa. 
Uusiotuotteina  tai  -materiaaleina tutkitaan energiantuotannon,  kaivostoimin-
nan  ja  muun teollisuuden  sivutuotteita  ja  jätteitä sekä maa-  ja  talonraken-
nustoiminnan purkumateriaaleja. Uusiomateriaaleihin  rinnastetaan myös ny-
kyisen käytännön mukaan  heikkolaatuisiksi luokitellut  materiaalit, joita  on  kä-
siteltävä ennen lopullista käyttöä rakenteissa. Vuonna  1995  valmistui koe- 
käyttöön opas  "Uusiotuotteiden maarakennuskäytön  edellyttämät tutkimuk-
set laboratoriossa  ja  koerakenteissa". Uusiomateriaalien  soveltuvuus var-
mistetaan myös ympäristön kannalta. Käytetystä materiaaleista ei saa  liueta 

 ympäristölle haitallisia yhdisteitä.  Tielaitos  osallistuu myös tämän ohjelman 
 kehittämisprojekteihin.  

Kuva:  Antero Aaltonen  
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3.2  Päällystys  ja ajoratamerkinnät  

Yleisistä teistä  on  päällystetty vuosittain  90-luvulla  5 000-6 000  kilometriä. 
Yleisistä teistä  on  sorateitä hieman yli  40  %,  pehmeitä  asfalttipäällysteitä 

 36  %  ja  asfalttipäällysteitä  22  %. Päällystyksen  merkittävin  ympäristöhaitta 
 on  hiilivetypäästöt,  jotka ovat  terveydeUe  haitallisia  ja  vaikuttavat myös otso -

nm  muodostumiseen ilmassa sekä  kasvihuoneilmiöön.  Kansainvälisten sopi-
musten perusteella  Suomi on  sitoutunut vähentämään  hiilivetypäästöjä  50  % 

 vuoden  1988  tasosta.  Öljysoran sideaine bitumiöljy  sisältää  haihtuvia hiilive-
tyjä  10  %. Öljysora  on  ollut Suomen  käytetymn  päällyste.  

Tielaitoksessa  aloitettiin vuonna  1992  tutkimus  bitumiöljyn  korvaamiseksi  
ympäristöystävällisemmällä sideaineella.  Vaihtoehtoiset  sideaineet  eli peh-
meät  bitumit  eivät sisällä  haihtuvia hiilivetyjä.  Tutkimukset ovat tuottaneet 
tulosta  ja  laitoksen  päällystystöissä sideaineeksi  valittiin vuonna  1995  use-
ammin pehmeä  bitumi  (Vi 500 tai V3000)  kuin  bitumiöljy (BÖ2).  Tavoitteena 

 on,  että  bitumiöljyn  käytöstä voidaan luopua vuoteen  1997  mennessä.  Pääl-
lystemassan valmistustekniikkaa  on  myös kehitetty. Pehmeää  bitumia  voi-
daan käyttää sellaisenaan, kun  kiviaines  lämmitetään esimerkiksi  höyryllä 

 40-60  asteen  lämpötilaan.  Pehmeää  bitumia  käytetään myös  emulgoituna  
veteen, jolloin  massa  voidaan sekoittaa myös kylmänä. 

Taulukko  6:  Pehmeiden bitumien suhteellisen osuuden kehittyminen vuosina  
1993-199 7  



Pehmeä asfaltti 
 sidealneena bitumi  

B650/900 14,8  %  

Pehmeä asfaltti 
 sideaineena bitumläljy 

 B02 8,8%  

Pehmeä asfaltti 
 sidealneena pehrn 

 V1500 tai V3000 22,1  % 

Asfalttibetoni  37,5  % 

stiksiasfaltti  7,3  % 
Epäjatku\ia  asfaltti  2,5  %  

Kantaan kerroksen  asfalttibetoni  0,6  %  
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Vuonna  1995  kokeiltiin  ympäristöystävällisempiä sideaineita sorateiden  pin
-tauksissa. Bitumiliuosta  ja  -öljyä korvaavina  sideaineina  on  kokeiltu pehme-

ää  bitumia, bitumia  ja  bitumiemulsiota.  Ensimmäisen  talven  jälkeen tulokset 
näyttävät lupaavilta  ja  koeosuudet  ovat yhtä hyvässä kunnossa kuin perin-
teisillä  sideaineilla  tehdyt osuudet.  

Pehmeillä päällysteillä (PAB)  on  merkittävä osuus  Tielaitoksen  päällystys- 
töissä.  Sorateiden pintaus  (SOP) on  melko vähäistä. Vuonna  1995  pehmeil

-lä  bitumeilla  tehtiin päällyste  1 136  tiekilometrille.  Pehmeiden  päällysteiden 
 osuus  on  jo  70  %  siitä  päällystysmäärästä,  joka ennen tehtiin öljysoralla. 

Taulukko  7:  Eri päällystetyyppien osuudet kaikista päällysteistä Tielaitoksen töissä 
vuonna  1995  

Soratien pintaus  ja 
 sirotepintaus  6,3  % 

Asfaltin  uusiokäyttö  on  lisääntynyt  90-luvulla työmenetelmien kehittymisen 
seurauksena. Vuonna  1995  Tielaitoksen päällystämistä tiekilometreistä  jo 

 25  %  tehtiin tiellä  sekoitettavina uusiopäällysteinä  (ART-, REM- tai  REMO- 
menetelmät). Tavoitteena  on  vanhan  päällysteen  mandollisimman tehokas 

 ja  taloudellinen hyväksikäyttö.  Kustannussäästöt  ovat merkittäviä  ja  samalla 
säästetään  kiviaineksen  ja  bitumin  käytössä. Tiellä  sekoitettavassa uusio-
päällysteessä  vanha päällyste hyödynnetään kokonaan  ja  uutta  kiviainesta 

 ja  sideainetta  lisätään tarvittaessa yleensä  10-20  kg/rn2 . Höyrylämmitys-  ja 
 emulsiotekniikan  kehittyminen mandollistaa  uusiopäällysteen  valmistamisen 

 alhaisemmissa lämpätiloissa.  Näillä menetelmillä säästetään energiaa  ja 
 päästöt ympäristöön vähenevät.  



Tielaitoksen ympäristöraportti  1995 
	

21  
RAKENTAMINEN  

Vanhaa päällystettä hyödynnetään myös asfalttiasemilla. Kierrätettyä  asfalt-
tirouhetta  lisätään päällystemassaan. Uusiopäällysteeksi luokitellaan pääl-
lysteet, joissa  on  vähintään  20 % kierrätettyä asfafttirouhetta.  Käytettyjä 
määriä ei tiedetä  ja  tämän vuoksi uusiomassojen osuutta kaikista kestopääl-
lysteistä  on  vaikea arvioida. Uusiopäällysteen osuus kaikista päällystetyistä 
tiekilometreistä  on  lisääntymässä. 

Taulukko  8: Uusiomassojen  käyttö  Tielaitoksen  töissä  (tiekm)  vuosina  1990-1995  

Muovi-  ja kumirouheiden  hyötykäyttöä päällysteiden valmistuksessa  on  tut-
kittu  ja  kokeiltu vuosina  1992-94.  Kokemukset ovat olleet vaihtelevia  ja  näi-
den materiaalien hyödyntäminen käytettävissä olevilla menetelmillä  on  vielä 
taloudellisesti kannattamatonta. Teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä 
päällysteiden valmistuksessa tutkitaan myös. Kivihiilen poltossa syntyvää 
lentotuhkaa käytetään asfalttipäällysteen täytejauheena. Tuhka  on  jopa pa-
rantanut sideaineen  ja kiviaineksen  välistä tartuntaa  ja päällysteen  laatua. 
Metalliteollisuuden sivutuotetta teräskuonaa käytetään kovaa kulutusta vaa-
tivissa kohteissa parantamaan päällysteen kulutuskestävyyttä. Vuonna  1995 

 tutkittiin energiantuotannon  turve- ja kuorituhkan  käyttöä SMA-asfalttipääl-
lysteessä täyteaineena. Tulokset ovat lupaavia. 

Tiemerkintämaalien hiilivetypäästöt  ovat vähentyneet, kun merkintöjä teh-
dään enemmän vesiohenteisilla maaleilla  ja merkintämassoilla.  Vuonna 

 1995  käytettiin lähes  1,5  miljoonaa litraa tiemerkintämateriaaleja. 
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Vesiohenteisten  maalien  ja  merkintämassojen  osuus kokonaiskäytöstä oli 
lähes  40%  vuonna  1995  ja  osuuden arvioidaan nousevan  80  %  vuonna 

 1996.  LM:n toimenpideohjelmassa  on  tavoitteena, että hiilivetypäästöistä py -
ritään kokonaan eroon  ja  valmistellaan tähän tähtäävät ohjelmat vuoteen 

 1996  mennessä. 

Taulukko  9: Tiemerkintämateriaalien hiiivetypäästöt (tivuosi)  vuosina  1990-2000 

700 

1990 	1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

3.3  Ajoneuvotja työkoneet 

Tielaitoksella  oli  946  kuorma-autoa,  420  tiehöylää,  230  traktoria  ja  216  pyö-
räkuormainta  vuonna  1995.  Kuorma-autot käyttivät  17,9  miljoonaa litraa  die

-selöljyä  ja  työkoneet  10,3  miljoonaa litraa kevyttä polttoöljyä. Polttoaineiden 
käyttö  on  vähentynyt viime vuosina  ja  on  nykyisin noin  2  milj.  litraa vähem-
män kuin kulutuksen huippuvuosina. Kaluston käyttämästä dieselöljystä  on 

 noin  2/3  lähes rikitöntä Citydieseliä  ja  loput  0,2  %  rikkiä sisältävää  dieselöl
-jyä. Citydieselin  käytön yleistymiseen vaikuttaa  sen  saatavuus eri puolilla 

Suomea. Työkoneissa käytetään  0,19  %  rikkiä sisältävää kevyttä polttoöljyä. 
Lähes rikittömän polttoöljyn käyttöön ei olla siirrytty  sen  korkeamman  hinnan 

 vuoksi. Kevyttä polttoöljyä käytettiin lämmitykseen  3,6  miljoonaa litraa  ja  lau
-toissa  8,6  milj.  litraa vuonna  1995.  Uudenmaan tiepiirin lautoissa  on  käytetty 

lähes rikitöntä potttoöljyä.  
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Autojen  ja työkoneiden voiteluäljyn  käyttö  on  vähentynyt noin neljänneksellä 
siirryttäessä pitempiin vaihtoväleihin. Moottoriöljyä käytettiin vuonna  1995 

 noin  199 m 3 ,  vaihteistoöljyjä  54  m 3 ja hydrauliikkaöljyä  190 m3 .  Hydrauliikka-
öljyistä  29 m3  oli tehty rypsiöljystä. Rypsiöljyn käytön lisääntymistä hidastaa 

 sen  heikompi kestävyys kuumuudessa  ja  edelleen myös jonkin verran hinta. 
Käytettyä rypsiöljyä ei ole myöskään haluttu muiden jäteöljyjen sekaan.  Eko- 
kern  Oy noutaa kaikista tiepiireistä jäteöljyt. Jäähdytinnesteiden  ja pesuai-
neiden  käytössä ollaan osittain siirtymässä ympäristöä vähemmän kuormit-
taviin aineisiin. 

Tielaitos  ostaa vuosittain noin  2000  kuorma-auton rengasta  ja  350  tiehöylän 
 rengasta. Uudelleen pinnoituksella  on  renkaiden käyttöikä kaksinkertaistu-

nut.  80-90  %  renkaista pystytään pinnoittamaan uudelleen.  

Kuva:  Antero Aaltonen  
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4  KUNNOSSAPITO 

 4.1  Talvikunnossapito 

Talvikunnossapito  on  pääasiassa  lumen  aurausta  ja  liukkauden torjuntaa. 
Näillä toimilla varmistetaan teiden  liikennöitävyys  ja  liikenteen sujuvuus  huo-
noissakin keliolosuhteissa. Kunnossapitotoimien  merkittävimmät haittavaiku-
tukset ovat suolan käytön vaikutus  pohjavesiin  ja  ajoneuvojen  ruostuminen. 
Hiekoitus  aiheuttaa  pölyhaittoja  ja  soravarojen  käytön kautta välillisiä vaiku-
tuksia ympäristöön. Suola  ja  pöly vaikuttavat myös tien varren kasvillisuu-
teen. 

Suolan käyttö lisääntyi  80-luvulla  ja  käyttömäärät  olivat huipussaan  90-luvun 
vaihteessa.  Vuosittaisiin käyttömääriin  vaikuttavat  talven  sääolosuhteet.  Kyl-
minä  pakkastalvina  suolaa tarvitaan vähemmän. Suolan  käyttömäärät  ja 

 suolattavan  tieverkon pituus vaihtelevat  tiepiireittäin.  Etelä-Suomessa  ja  ran
-nikkoseuduilla liukkautta  poistetaan  60-120  kertaa talvessa tien  talvihoitoluo

-kasta  tai  talvesta riippuen. Talvi vaikuttaa  koko  tieverkon toimivuuteen  5-7 
 kuukauden aikana vuodessa. Marraskuun  ja  maaliskuun välinen liikenne

-suorite  on  noin  35  %  koko  vuoden  suoritteesta.  

Vuonna  1995  valmistui laaja  talviliikennettä  ja  kunnossapitoa  koskeva Talvi 
 ja  tieliikenne  -tutkimus. Suolan vaikutuksia  pohjavesien  tilaan,  nastojen  irrot

-tamari päällysteen  ja  hiekoituksen ympäristövaikutuksia  selvitettiin useissa 
eri  projekteissa.  Suolaa korvaavia vaihtoehtoisia materiaaleja selvitettiin 
myös.  Johtopäätöksinä  saatiin, että nykyisten tyyppisten  nastojen  käyttö  ja 

 suolan käyttö  liukkaudentorjunnassa  on  kokonaisuuden  ja  erityisesti liiken-
neturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Teiden  talvihoidon toimintalinjat  uu-
sittiin vuonna  1995.  Talvihoidon toimintalinjojen  tavoitteena  on,  että pitkällä 
aikavälillä suolan käyttö  suhteutetaan pohjavesialueiden  kestokyvyn mukai-
seksi. 

Suolan  ympäristövaikutusten  ja  tienkäyttäjien toiveiden perusteella suolan 
käyttöä  on  vähennetty  ja  myös  ns. suolattua tieverkkoa  supistettu.  90-luvun 
vaihteessa  suolatun  tieverkon (paljaana pidettävä  tie)  pituus oli noin  11 000 
km  ja  vuonna  1995 se  oli  6 500 km.  Vähän  suolatun  tieverkon pituus  on 
8 000  -  9 000 km  sääolosuhteista  riippuen. 

Liikenneministeriön  toimenpideohjelmassa  liikenteen  ympäristöhaittojen  vä-
hentämiseksi  on  tavoitteena  suolapäästöjen  väheneminen  50  %  90-luvun 

 alun  tilanteesta. Tämä edellyttää suolan käytön vähentämistä  ja  pohjavesien 
suojausta.  Vuonna  1995  käytettiin suolaa  109 000  tonnia.  Käyttömäärään 

 vaikutti oleellisesti sääolosuhteet. Varsinkin alkuvuodesta  1995 sää  vaihte
-Ii  ja  oli sateinen, mikä aiheutti normaalia selvästi suuremman liukkauden 

 torjuntatarpeen. 
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Ristiriita  on  olemassa suolauksen ympäristövaikutusten  ja liikenneturvalli-
suusvaikutusten  välillä. Molempien tavoitteiden yhtäaikainen saavuttaminen 

 on  vaikeaa. 

Taulukko  10:  Tiesuolan käyttö vuosina  1960-1995 

1000  t/vuosi  

150  -  

100 

50  -  

0 1960 	1965 	1970 	1975 	1980 	1985 	1990 	1995  

Suolan levitystekniikka  ja liuossuolaus  ovat kehittyneet  ja  kerralla levitettävä 
suolamäärä  on  pienentynyt. Liuossuolauksessa tieneliölle levitetään kerralla 
jopa  vain 2,5  grammaa suolaa. Liuossuolausta käytetään erityisesti ennak-
kosuolauksessa eli sääennusteiden perusteella ennakoidaan mandollista 
liukkautta  ja  estetään tienpintojen jäätyminen. 

Vähempiliikenteisillä  teillä (liikennemäärä  alle  1 500  ajoneuvoa/vrk)  liukkau-
den torjuntaan käytetään hiekkaa. Vuosittain käytettävä hiekkamäärä vaihte-
lee  ja  on  keskimäärin  900 000  tonnia  vuodessa. Hiekoitushiekka poistetaan 
keväisin harjauksella  ja pesulla. Hiekoitushiekan  aiheuttamia pölyhaittoja  on 

 pyritty vähentämään erityisesti taajamissa  ja  kevyen liikenteen väylillä. 
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Taulukko  11:  Päteiden suolaus  talvella  1994-1995  

Tielaitos,  Tutkimuskeskus  1996  
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Tiepiirit  yhteistyössä alueellisten  ympäristökeskusten  kanssa ovat käynnistä-
neet  pohjavesilaadun seurantoja. Pohjavesialueita,  joissa  tiepiirit  seuraavat 
pohjaveden  kloridipitoisuutta  tien läheisyydessä,  on  yhteensä  53.  Näiden li-
säksi  kunnat ja  vesilaitokset  tekevät  seurantoja.  Monissa  tiepiireissä  tilastoi-
daan käytettyjä  suolamääriä pohjavesialueilla.  Suolan käytön väheneminen 

 pohjavesialueilla  näkyy  mittaustuloksissa  muutaman vuoden viiveellä.  Poh-
javesialueilla  käytettävistä  suolamääristä  ja  havaituista kloridipitoisuuksista 

 ei ole saatavissa tällä hetkellä  yhteenvetotietoja. 

Vedenlaatutietoja pohjavesialueilta,  joilla  on  suolattava  tie, on  noin  300  alu-
eelta. Näistä alueista noin puolella  on  mitattu  luonnontilaista  korkeampia eli 
yli  10  mg/I kloridipitoisuuksia.  Noin kolmasosalla alueista  kloridipitoisuus  on 

 joskus ylittänyt  25  mg/I,  joka  on  Kaupunkilliton  esittämä  tavoitearvo.  Sosiaa-
li-  ja  terveysministeriön asettama  talousveden  laadun  ohjearvo  100  mg/I  on 

 ylittynyt  muutamalla  pohjavesialueella.  Tietoja pohjaveden  kloridipitoisuuk
-sista  on  vielä melko vähän  ja  viimeisimmät  yhteenvedot  tilanteesta ovat vuo-

delta  1993.  

Tiepiirit  ovat  kartoittaneet tiesuolauksen  riskejä  pohjavesialueilla.  Näitä  kar
-toituksia päivitetään  ja  täydennetään  jatkossa säännöllisesti. Piirit ovat laati-

neet toimenpide-ohjelmia  pohjavesialueille.  Toimenpiteitä ovat  kloridipitoi-
suuden  seuraaminen, suolan käytön vähentäminen  ja  pohjavesisuojauksen 

 rakentaminen.  Tienpito  ja  tieliikenne  ovat  85  pohjavesialueella  niin merkittä-
vä riski pohjaveden laadulle, että niillä alueilla tarvitaan kiireellisiä toimenpi-
teitä.  Tiepiirit  ovat rakentaneet vuosina  1990-1 995  suojauksen  46  pohjavesi- 
alueelle. Vuonna  1995  pohjavesisuojaus  rakennettiin  28  tiekilometrille.  Suo

-lausta  on  vähennetty useilla  pohjavesialueilla.  

4.2  Kesäkunnossapito 

Kesäkunnossapitoon  sisältyy liikenteen ohjaus  ja  palvelu,  tie-  ja  levähdys
-alueiden  vihertyöt  ja  puhtaanapito  sekä  tievalaistus.  Viheralueiden  hoitoluo-

kituksen  ja  levähdysalueiden toimintalinjojen  avulla  on  pyritty asettamaan 
 laatutavoitteita  toiminnalle  ja  samalla saamaan uutta ilmettä  tieympäristöön. 
 Vuonna  1995  valmistui  koko  maata kattava  pyöräilykartta  ja  reittien merkit-

seminen maastoon  on  alkanut. 

Luonnonmukaisia keto-  ja  niittykasvustoja  on  jo  useissa  tiepiireissä.  Keto- 
kasveja  on  kylvetty  hiekkaisille tienpientareille  erilaisina  seoksina.  Laajimmat 
kokeilut ovat Oulun  tiepiirissä  valtatien  4  varrella.  Pateniemen eritasoliitty-
mään  ja  moottoritien  keskikaistalle  on  kylvetty noin  60  erilaista  nutty-  ja  keto- 
kasvien  siemenseosta.  Tavoitteena  on  löytää pohjoiseen  tieympäristöön  so-
piva  lajisto  ja  hoitomenetelmät,  joissa yhdistyy luonnonmukaisuus  ja  vähäi-
nen hoito. Oulun  tiepiirissä  on  kokeiltu myös  metsäkasvillisuuden  siirtämistä 
tien  tuiskiin. Ylöjärvellä  valtatien  3  varrella Hämeen  tiepiirissä  on  käynnisty-
nyt myös  ketokasvikokeilu. 
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Tiepiirit  ovat käynnistäneet tienvarsien  maisemanhoitoprojekteja.  Tavoittee-
na  on  yhteistyössä maanomistajien,  metsänhoitoyhdistysten  ja  muiden taho-
jen kanssa kehittää  tieympäristöä  kokonaisuutena  pääteiden  varsilla  ja  eri-
tyisesti tärkeillä maisema-alueilla. Oulun  tiepiirissä  on  kartoitettu toimenpide- 
tarpeita valtatien  4  varrella välillä  Pyhäsalmi-Kuivaniemi noin  200  kilometrin 
matkalla. Vuoden  1995  lopussa oli noin  150  kohteessa hoidettu metsää  tai 

 kunnostettu rakennuksia.  Maisemanhoitosuunnitelma  on  tehty myös Hauki
-putaalle.  Kaakkois-Suomen  tiepiirissä  on  tehty Suuri Rantatie  - museotielle 

 välillä Tallimäki-Virojoki  maisemanhoidon suunnitelma.  Savo-Karjalan  tiepii-
rissä  on  tehty suunnitelma valtatien  5  varrelle Siilinjärvellä.  

Kuva:  Taina Tanska  

Tien  varsien  ja  levähdysalueiden roskaantuminen  on  näkyvä ongelma.  Le
-vähdysalueille  on  sijoitettu uusia  tilavampia roskasäiliöitä. Tielaitos  on  ollut 

mukana Jätteet pois tieltä -hankkeessa, joka alkoi vuonna  1994  eri tahojen 
yhteistyönä. Vuonna  1995  jätteiden  lajittelupisteitä  oli  22  huoltoasemalla. 

 Tien  käyttäjät toivat  lajiteltua  jätettä  Ekopisteisiin  runsaasti  -  170  kuutiomet-
riä lasia,  800  akkua  ja  700  kiloa paristoja. Saadut kokemukset ovat olleet 
myönteisiä. Jätteiden  lajittelupisteille  opastetaan  EKO-piste  tunnuksella.  

Sorateiden pölyämistä  vähennetään  suolaamalla  teitä  kalsiumkloridilla. Ke-
säsuolattavaa  tietä  on  noin  29 000  kilometriä  ja  kalsiumkloridia  käytetään 

 35-40 000  tonnia  vuodessa. Vuonna  1995  kokeiltiin  ympäristäystävällisem -
pia  pölynsidonta-aineita.  Bitumiemulsiolla  saadut tulokset eivät ole lupaavia. 

 Saven  käytöllä saatiin parempia tuloksia, mutta tarvitaan vielä työmenetelmi-
en kehittämistä. Varsinkin  pohjavesialueilla  on  tarpeen kehittää uusia ratkai-
suja  pölyämisen  vähentämiseksi.  
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5  TUTKIMUS  JA  KEHITTÄMINEN  

Tielaitoksen  tutkimus-  ja  kehittämistoiminta  jakaantuu yhdeksään  strategi-
seen  projektiin  ja  kandeksaan  tutkimusteemaan.  Vuonna  1995  t&k-ohjelman 
kustannukset olivat  63  miljoonaa markkaa, joka vastaa noin  1,5  % Tielaitok

-sen  vuosirahoituksesta. Ympäristökysymyksiin  liittyvä tutkimus-  ja  kehitystoi-
minta  on  lisääntynyt voimakkaasti  90-luvulla.  Ympäristötutkimuksen  kustan-
nukset vuonna  1995  olivat noin  6  milj.markkaa.  

5.1  Strategiset  projektit  

Ympäristöaiheisiin  liittyvistä strategisista projekteista tärkein  on  "Liikenne  ja  
maankäyttö  (1992-1 996)"  -projekti. Muita ympäristöasioita  sivuavia  strategi-
sia projekteja ovat "Talvi-  ja  tieliikenne  (1992-1995)"  ja  "Tienpidon  yhteis-
kunnalliset vaikutukset  (1994-1997)".  Liikenteen kysyntään  ja  hallintaan liit-
tyvissä  projekteissa  on  myös yhteyksiä  ympäristöasioihin.  

"Liikenne  ja  maankäyttö"  -projektin  tavoitteena  on  tuottaa  perustietoa  liiken-
teen  ja  maankäytön  vuorovaikutussuhteista  sekä selvittää  toteutuneiden  rat-
kaisujen vaikutuksia. Raportteja  ja  selvityksiä  on  julkaistu  Tielaitoksen  ja  eri 
yhteistyökumppaneiden sarjoissa  jo  yli  70.  Vuonna  1994  ilmestyi  yhteenve-
toraportti  "Liikenne palvelee  ja  muuttaa  yhdyskuntaa -  maankäytön  ja  liiken-
teen vuorovaikutus"  ja  vuonna  1995  toinen  yhteenvetoraportti  nimellä "Auton 
yhdyskunta  -  maankäytön  ja  liikenteen selvityksiä".  

Projektin  osateemana  on  taajamat. Vuonna  1995  selvitettiin Rantasalmen 
 taajamatien  saneerauksen vaikutuksia.  Tien  keskustajaksolle  rakennettiin 

 1993  kevyen liikenteen väylät  ja  nopeuksien  hillitsemiseksi  ajoradan  koro-
tuksia  ja  keskisaarekkeita.  Osalle aluetta määrättiin  nopeusrajoitukseksi 

 40 km/h.  Seurannalla  kerättiin tietoja saneerauksen vaikutuksista liikenne- 
turvallisuuteen, liikenteen toimivuuteen,  taajamaympäristöön  ja  kunnossapi-
toon. Ihmisten mielipiteitä selvitettiin  kyselytutkimuksella. Taajamatien  pa-
rantamisella saavutettiin myönteisiä muutoksia ympäristössä  ja  se  korostaa 
taajaman ominaispiirteitä. Vuonna  1995  valmistui selvitys ohikulkutien vaiku-
tuksista Heinolan  kaupunkiseudulla.  

Kuva:  Rantasalmen  taajamatie  ennen  ja  jälkeen muutostöiden  
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Strateginen projekti "Talvi  ja  tieliikenne"  valmistui vuonna  1995.  Projektissa 
etsittiin sellaista  talvikunnossapidon  ja  erityisesti suolan  ja  nastarenkaiden 

 käytön yhdistelmää, jossa yhteiskunnan  hyödyt  ovat mandollisimman suuret 
suhteessa haittoihin. Projekti muodostui noin  40  osatutkimuksesta,  joista  on 

 yhteenvedot  julkaisussa "Talvi  ja  tieliikenne,  yhteenveto tutkimusohjelman 
julkaisuista". Suolan käytön vaikutuksia pohjaveden laatuun  selvitettlin 

 useissa  VTT:n  ja  Suomen  Ympäristökeskuksen  yhteistyössä  tekemissä  pro
-jekteissa.  Tavoitteena oli selvittää eri tyyppisten  pohjavesialueiden  suolaan
-tumisriskiä. Pohjavesialueille  tehtiin matemaattisia  mallinnuksia,  joiden avul-

la voitiin arvioida  suolauksen  pitkäaikaisia vaikutuksia  ja  eri  suolausmäärien 
 vaikutusta  pohjavesialueen kloridipitoisuuteen.  Yhteenveto tehdyistä pohja- 

vesiin liittyvistä selvityksistä julkaistaan Suomen  Ympäristökeskuksen  sar-
jassa vuonna  1996.  

Strateginen projekti  'Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset" tuottaa tietoa 
 tienpidon  pitkän aikavälin linjauksia varten. Osana kokonaisuutta  on  toteu-

tettu myös eräitä ympäristöasioita  sivuavia  projekteja. Voidaanko  henkilöau-
toliikennettä  vähentää? -julkaisussa  on  hahmoteltu keinoja  henkilöautoliiken

-teen  vähentämiseksi  ja  pohditaan tarpeellisen  ja  tarpeettoman liikenteen kä-
sitteitä. Selvitys kuvaa  vähentämispyrkimyksiä  eri maissa sekä Suomen ny-
kytilaa  ja  kehitystrendejä.  Vuonna  1995  valmistui myös Mikkelin ohikulkutien 
vaikutusten  jälkiseuranta,  jossa  on  kartoitettu tien rakentamisen vaikutuksia.  

5.2 Tutkimusteemana  ympäristö 

Tutkimus-  ja  kehittämistoiminnassa  painottui vuonna  1995  Tielaitoksen  uu-
den ympäristöpolitiikan  ja  ympäristövuoden  1996  valmistelu.  Tie  paikallaan 
kilpailu käynnistyi syksyllä  ja  kilpailun tulokset julkistetaan syyskuussa  1996. 

 Tieplirit  jatkoivat yleisten teiden ympäristön  tilakartoituksia.  

"Ympäristö  tietuotannossa"  -ohjelma valmistui alkuvuodesta  1995.  Ohjel-
massa kartoitettiin tärkeimmät lähivuosien  tutkimushankkeet. Ylijäämämate-
riaalien  vähentäminen  ja  tukikohtien ympäristöasiat ovat esimerkkejä näistä 

 teemoista.  Ohjelman tavoitteena  on  luoda edellytyksiä ympäristöasioiden 
 jatkuvalle  kehittämiselle  tietuotannossa.  Vuonna  1995  pääpaino oli tuotan-

non  ympäristöohjelman  valmistelussa  ja  ympäristöjärjestelmien  kehittämi-
sessä. Landen  ja  Heinolan  tiemestaripiireissä  aloitettiin  kunnossapidon ym-
päristöjärjestelmien  kehittäminen.  Ympäristöjärjestelmät  valmistuvat pilotti- 
kohteissa vuoden  1996  aikana. Ympäristöasiat  sisällytetään  osaksi  laatujär-
jestelmiä.  

Tien  rakentamisen vaikutuksia kasvillisuuteen, hyönteisiin  ja  lintuihin selvi-
tettlin  neljässä eri hankkeessa. Loppuraportti  moottoriliikennetien  vaikutuk-
sista Pernajanlanden  linnustoon  valmistui vuonna  1995.  Useat harvinaiset 

 tai  uhanalaiset linnut ovat hävinneet alueelta tien rakentamisen jälkeen. 
 Moottoriveneily  on  lisääntynyt alueella, joten  on  vaikea arvioida, mitkä muu-

tokset aiheutuvat tiestä  ja sen  liikenteestä.  Linnustoseurantaa  tehdään myös 
 Salminlandella  uuden moottoritien läheisyydessä  Haminassa.  Alueella ei ole 

havaittu vastaavia muutoksia kuin  Pernajanlandella.  Seuranta jatkuu vielä.  
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Tien  rakentamisen vaikutuksia kasvillisuuteen seurataan kandessa kohtees-
sa;  Turku-Helsinki  moottoritien varrella Paimiossa  ja  Kempele-Kiviniemi 
moottoriliikennetien varrella Oulussa  on  seurattu tien vaikutuksia  mm.  pui-
den elinvoimaisuuteen  ja  sammalten raskasmetallipitoisuuteen. 

Kuva:  Antero Aaltonen  

Valtatien  7  rakentaminen moottorillikennetieksi välillä Koskenkylä-Loviisa al-
koi vuonna  1996.  Koskenkylässä  käynnistyi laaja tutkimushanke Röisuon 
metsäalueella. Alueella seurataan moottoriliikennetien rakentamisen  ja  lii-
kenteen aiheuttamia muutoksia luonnon monimuotoisuuteen. Tarkastelun 
kohteena  on  kasvillisuus, hyönteiset  ja pieneläimet  tien välittömässä vaiku-
tuspiirissä  ja  laajemmilla yhtenäisillä alueilla. Vuonna  1995  selvitettiin tilanne 
ennen rakentamista. Hirvien kulkureiteille rakennetaan hirvisiltoja  ja pieneläi

-mille tunneleita. 

Tiehankkeiden yhteiskuntataloudellisin  laskelmiin otettiin vuonna  1992  mu-
kaan melun  ja pakokaasuhaittojen  kustannukset. Vuonna  1995 selvitettlin 

 uudelleen haittojen kustannuksia  ja  arvottamisen perusteita. Pakokaasujen 
aiheuttamien terveyshaittojen kustannukset lisääntyivät merkittävästi. Nykyi-
sin käytössä olevia yksikköhintoja tarkistetaan  ja  niistä päättää jatkossa lii-
kenneministeriö. 

Valtakunnallisesti arvokkaiden luonto-  ja  maisema-alueiden paikkatiedot 
saatiin käyttöön Tielaitoksessa vuonna  1995.  Suomen Ympäristökeskuksen 
ylläpitämiä tietoja voidaan käyttää hyväksi hankkeiden suunnittelussa. Ar-
vokkaita alueita  on  yhteensä noin  1 500. Pohjavesialueiden  rajat, tunnukset 

 ja  luokat saatiin tarkistettuna käyttöön vuoden  1995  aikana. Tielaitoksessa 
 on  useita ohjelmistoja  ja karttakäyttöliittymä ArcView,  joiden avulla tietoja 

voidaan esittää  ja  yhdistellä muihin tietoihin.  
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6  HENKILÖSTÖ  JA  KOULUTUS  

Tielaitoksen  henkilöstä vuoden  1995  lopussa oli  8071.  Tiepiireissä  on  työn-
tekijöitä yhteensä  7570,  joista  35  henkilöä  on  ympäristöasiantuntijoita.  Kes-
kushallinnossa  ja  palvelukeskuksissa  on  työntekijöitä  501,  joista  15  työsken-
telee ympäristöasioiden parissa.  Ympäristöasiantuntijoiden  koulutus  on  mo-
nipuolista  ja  asiantuntemusta  on  käytettävissä monilta eri ympäristönsuoje-
lun  osa-alueilta.  

Tielaitoksessa  käytetään koulutukseen noin  60  milj.  markkaa vuodessa.  
Kustannuksiln  sisältyy koulutuksen järjestäminen  ja  koulutukseen osallistuvi-
en siihen käyttämä aika.  Ympäristöaiheiden  osuus koulutuksessa  on  noin 
neljännes.  Neuvottelupäiviin, palauteseminaareihin  ja  muihin  teemapäiviin  
sisältyy usein  ympäristöaiheita.  

Elokuussa  1995  järjestetthn Tielaitoksen maisemapäivät  Oulussa. Liikenne - 
ja  maankäyttöprojektin  seminaari oli syksyllä  1995  ja  tilaisuuteen osallistui 
runsaasti myös laitoksen  yhteistyötahojen  edustajia.  

Ympäristöteemojen  osuus koulutuksessa  on  lisääntynyt  90-luvulla. Erillisten  
ympäristökoulutuspäivien  määrä  on  vähentynyt, kun  ympäristöaiheet  on  si-
sällytetty  läpäisyperiaatteella  koulutukseen.  Tielaitoksessa  järjestetään tien- 
pidon  täydennyskoulutuskurssi,  jolle  osallistuu vuosittain runsaat sata henki-
löä. Kurssiin sisältyy  "ympäristötiedon peruspaketti"  -jakso  ja sen  lisäksi eri 
teemojen yhteydessä käsitellään  ympäristöaiheita. Tiepiirit  ovat järjestäneet 
myös ammatillista  ympäristöalan  koulutusta.  Kursseilta  on  valmistunut  tie

-ympäristönhoitajia kunnossapitotehtäviin. 
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7  YMPÄRISTÖRAPORTIN  KEHITTÄMINEN 

Toukokuussa hyväksytyn ympäristöpolitiikan mukaan  Tielaitos  tulee vuosit-
tain julkaisemaan katsauksen toiminnan  ympäristönäkökohdista  ja  niiden ke-
hittymisestä. Raportti kehittyy jatkossa, kun saadaan käyttöön toimintaa  ja 

 ympäristön tilaa kuvaavia  indikaattoreita.  Jatkossa  raporttiin sisällytetään  
myös tietoja  tieliikenteestä  ja sen  ympäristövaikutuksista.  Raportin tavoittee-
na  on  antaa selkeä  kuva  Tielaitoksen  ympäristönsuojelun tilasta, kehitykses-
tä  ja  kyvystä vastata tuleviin  ympäristöhaasteisiln. 

Tielaitoksen  toimintaa kuvaavia  tunnuslukuja  ovat  esim.  käytetty  kiviaines-
määrä, suolan käyttö,  päällystyksessä  ja  ajoratamaalauksissa  käytettävät 
kemikaalit.  Läjitykseen joutuva  maa-aines  ja  kaatopaikalle päätyvän jätteen 
määrä kuvaavat myös luonnonvarojen käyttöä. Yleisten teiden  melualueilla  
asuvien määrä,  pohjavesialueiden kloridipitoisuus,  tieliikenteen  pakokaasu -
päästöt  ja  ilmanlaatu  kuvaavat  tienpidon  ja  tieliikenteen  ympäristövaikutuk

-sia.  Ympäristöön investoinnit  ja  niillä  saavutettavat  vaikutukset ovat myös  
seurattavia  toimia.  Meluntorjunta,  toimenpiteet  pohjavesialueilla,  taajamien 

 ja  tieympäristöä  parantavat toimet ovat esimerkkejä näistä investoinneista.  
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