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Tiivistelmä 

Tielaitoksen ympäristöraportti  sisältää tietoja suunnittelun, rakentamisen  ja 
kunnossapidon ympäristöasioista  sekä laitoksen ympäristötutkimuksesta  ja 
kehittämistoiminnasta.  

Ensimmäisessä raportissa käsiteltiin vuotta  1995.  Tässä toisessa raportissa selos-
tetaan Tielaitoksen vuoden  1996  toiminnan ympäristönäkökohtia, pällaileena 
laitoksen ympäristöpolitiikka  ja ympäristövuosi. 

Sammanfaftn  ing 

Nyckelord: 	 uppföljning, väghållning, miljö 

Vägverkets milj örapport informerar om planeringens och projekteringens, 
byggnads- och underhålisverksamhetens miljöfrågor och om verkets miljö-
forskning och -utveckling.  

Den  ftrsta  rapporten behandlade  år 1995. I  denna andra  rapport  redogörs för 
miljöaspektema i Vägverkets verksamhet  1996.  Huvudtemat  är  Vägverkets 
milj öpolitik och milj öår.  

Abstract 

Key words: 	 monitoring, road management, environment 

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

The first report dealt with the year 1995. In this second report, the environmental 
aspects of Road Administration activity for the year 1996 are presented. The 
main subjects are the environmental policy of the administration and the 
environmental theme year.  
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TIELAITOKSEN  TULOS  1996: 
 YMPÄRISTÖ 

Vuosi  1996  oli Tielaitoksen ympäristövuosi. Vuoden aikana ym-
päristöasiat tulivat tutuiksi niin tielaitoslaisille kuin tienkäyt-
täj illekin. 

Tielaitos  uudisti ympäristöpolitiikkaansa  ja  asetti ympäristö- 
päämäärät vuoteen  2005  sekä laati toimenpideohjelman vuosille 

 1997-2000.  

Toiminta-  ja taloussuunnitelmaan  1997-2000  tehtiin ympäristö- 
vaikutusten arviointi  ja  laitoksen ensimmäinen ympäristöraportti 
julkaistiin. 

Meluntorj  unta-  ja pohj avesisuoj eluhankkeiden  osalta valtakun-
nalliset tavoitteet täyttyivät. 

Ympäristöasioiden hoito yhteistyössä kuntien  ja  maakunnallisten 
liittojen kanssa kehittyi. 

Kaupunkiseutujen pääväylien  ympäristön tilaselvitykset etenivät 
suunnitellusti. 
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ESIPUHE  

Tielaitoksen  ympäristöpolitiikan päämäärässä  5.4  todetaan, että laitos laatu 
vuosittain ympäristöraportin. Ensimmäisenä ilmestyi vuoden  1995  toiminnan 
raportti, yhtenä laitoksen ympäristöohj  elman liitejulkaisuna (Tielaitoksen 

 selvityksiä  43/1996, TIEL 3200411). 

Tielaitoksen  toiminnan ympäristönäkökohtien raportoinnissa  on  tavoitteena 
antaa selkeä  kuva  laitoksen ympäristönsuojelun tilasta, kehityksestä  ja 

 kyvystä vastata tuleviin ympäristöhaasteisiin. Raportoinnin  runkona  ovat 
tiedot ympäristön tulostavoitteiden toteuttamisesta  ja  toiminnan ympä-
ristölaadun mittareiden, indikaattorien, antamat tiedot. Toisaalta pyrkimyk-
senä  on  painottaa eri vuosien raporttien pääail eet eri tavoin, jotta toiminnan 
tarkastelu olisi mandollisimman monipuolista. 

Ensimmäisen raportin pääaiheina olivat tiehankkeiden ympäristövaikutusten 
arviointimenettely sekä rakentamisen  ja kunnossapidon  kehitys  90-luvun 
aikana. Tässä toisessa raportissa pääaiheita ovat laitoksen ympäristö- 
politiikka  ja ympäristövuosi.  

Liikenneministeriö julkaisee myös vuosittain liikenteen ympäristöhaittojen 
vähentämisen toimenpideohjelmansa seurantaraportit. Vuoden  1996  seuran-
taraportti  on  ilmestynyt ministeriön juilmisuna  19/97.  Siihen koottuja tietoja 

 on  osittain käytetty myös tässä raportissa. 

Ympäristöraportin  on  koonnut  Anders  RH Jansson.  Laadintaan ovat osallis-
tuneet Mervi Karhula, Elisa Sanasvuori, Tapani Koijonen  ja  Kari Muhonen. 

Helsingissä, syyskuussa  1997 

Tielaitos 
Keskushallinto 



Tielaitoksen ympänstöraportti  1996  

SISÄLTÖ  

Tiivistelmä 	 3 
Tielaitoksen  tulos  1996:  Ympäristö 	 4  
Esipuhe 	 5  
Sisältö 	 6 

TIELAITOKSEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 	 7 
1.1 	Tielaitoksen ympäristöohjelma 	 7 
1.2 	Ympäristöohjelman  toteuttaminen 	 9 
1.3 	Tienpidon ympäristölaadun  seuranta 	 9 
1.4 	Tielaitoksen  tulos  1996 	 10 

2 	YMPÄRISTÖVUOSI 	 13 
2.1 	Tielaitoksen ympäristövuoden  toteuttaminen 	13 
2.2 	Ympäristövuosi  lehdistössä 	 15 

3 	TUTKIMUS-  JA KEHITTÄMISTOIM1NTA 	 17  

tu  

5 	TUOTANTO 	 21 
5.1 	Teollisuuden sivutuotteiden käyttö 	 21 
5.2 	Päällysteet 	 22 
5.3 	Liukkaudentorjunta 	 23 
5.4 	Jätehuollon kehittäminen 	 24 

' i.in:  

Lute 	Tiehallinnon  ja  tuotannon ympäristöyhdyshenkilöt 	 26 



Tielaitoksen ympänstöraportti  1996 
	

7 
1  TIELAITOKSEN YMPARISTOPOLITIIKKA  

I 	TIELAITOKSEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 

Tielaitoksen  toimintaa  ja  toiminnan kehittämistä ohjaavat kestävän kehityk-
sen periaatteet. Tienpitäj  änä Tielaitos  vastaa tienpidon  ja  osaltaan tieliiken-
teen ympäristövaikutuksista.  

1. Jokainen tielaitoslainen vastaa siitä, että ympäristötavoitteet  ja  velvoitteet 
toteutuvat hänen oman toimintansa osalta. Laitos kouluttaa, opastaa  ja 

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

2. Tielaitos  kehittää liikennejäijestelmän suunnittelua laajassa yhteistyössä 
eri osapuolten kanssa. Tavoitteena  on liikennejärjestelmän  ja  ympäristön 
välinen vuorovaikutus, joka tukee kestävän alue-  ja  yhdyskuntarakenteen 
muodostamista.  

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

4. Tielaitos  kehittää ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. Rakentamisessa 
 ja kunnossapidossa  sovelletaan  ja  kehitetään ympäristön kannalta parasta 

taloudellisesti käytettävissä olevaa tekniikkaa.  

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

1.1 	Tielaitoksen ympäristöohjelma 

Tielaitoksen  ensimmäinen ympäristöpolitiikka laadittiin  1982,  toinen  1992. 
Tielaitoksen ympäristöohjelma 1996 on  vuoden  1992  ympäristöpolitiikan 
tarkistus  ja konkretisointi.  Siihen sisältyvät ympäristöpolitiikka  ja  päämäärät 

 2005  sekä ympäristön toimenpideohjelma  1997-2000. 

Ympäristöohjelman  laadinta käynnistyi vuonna  1994. Tiepiirien,  laitoksen 
keskushallinnon yksiköiden  ja palvelukeskusten  lisäksi ohi elmatyöhön osal-
listui laaja joukko laitoksen valtakunnallisia yhteistyökumppaneita. Maa-
liskuussa ohjelmaa käsiteltiin Helsingissä pidetyssä seminaarissa. Tielaitok

-sen  johtokunta hyväksyi  15.5.1996  ympäristöpolitiikan  ja  päämäärät  2005 
 laitoksen toimintalinjaksi sekä toimenpideohjelman  1997-2000 tielaitoksen 

 ja  tulevan tiehallinnon yksiköiden toiminnan suunnittelun yhdeksi lähtö-
kohdaksi. 
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Tiehallinnon  toimet  on  ympäristön  toimenpideohjelmassa  jaettu keskus-
hallinnon  ja  aluehallinnon kesken. Keskushallinnon vastuulla  on  toimintalin-
jojen, kehittämiskokonaisuuksien  ja  resurssien muodostaminen.  Aluehallinto 

 vastaa siitä, miten  tienpito  ja sen  hankkeet toteutetaan. Tuotanto vastaa 
osaamisensa  ja  tuotteittensa  kehittämisestä,  sopimusehtojen  noudattamisesta 

 ja  toimintojen  asianmukaisesta  suorittamisesta. Ohjelmassa  on  tarkasteltu 
rakentamisen  ja  kunnossapidon  toimia, jotka kuuluvat tuotannon toimialaan.  

Ympäristoohjelmaan  liittyvät seuraavat julkaisut:  

Tielaitos  kestävällä tiellä, Tielaitoksen ympäristöpolitiikka  ja  ympäristö- 
päämäärät  2005;  Tienpidon  ohjaus  1996,  TIEL  1000015  

Tielaitoksen  ympäristön toimenpideohjelma  1997-2000;  Tienpidon  ohjaus  1996, 
 hEL  1000016  

Ympäristöohjelma  ja  yhteistoiminta;  Tielaitoksen  selvityksiä  31/96,  TIEL 
 3200399  

Yleisten teiden ympäristön tila, tilaselvitysten yhteenveto;  Tielaitoksen 
 selvityksiä  42/96,  TIEL  3200410  

Tielaitoksen ympäristöraportti  1995, vuosiraportti Tielaitoksen  toiminnan 
ympäristönäkökohdista; Tielaitoksen  selvityksiä  43/96,  TIEL  3200411  

Tienpidon ympäristöhaasteet  ja Tielaitoksen toimintalinjat, Tielaitoksen 
ympäristövuoden juhlaseminaari; Tielaitoksen  selvityksiä  49/96,  TIEL  3200417  

Ympäristöön investointi;  Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  20/96,  TIEL  4000140  

Ympäristöosaaminen Tielaitoksessa  1996;  Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  3 1/96, 
 TIEL  400003 7-96  

Tielaitoksen ympäristöjulkaisut  1990-96;  Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  32/96, 
 TIEL  4000143 

En  hållbar väg för Vägverket, det finska Vägverkets miljöfrågor och 
miljöpolitik;  TIEL  8000 122R, 1996 

Moving towards sustainability, environmental development and policy of the 
Finnish National Road Administration;  TIEL  8000122E, 1996  
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1.2 	Ympäristöohjelman  toteuttaminen  

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

 löydyttävä vastuunkantaja, jonka vastuu  on  selkeästi määritelty. Vastuun 
kantaj  alla  on  oltava tarvittavat tiedot  ja  taidot,  tai on  oltava selvillä, miten 
niitä hankitaan.  On  varmistettava, että tavoitteet kulkevat toteutukseen  ja 

 tieto toteutuksesta  ja  siitä aiheutuvista tarkistustarpeista kulkee  sinne,  missä 
tavoitteet  on  asetettu. 

Ympäristön tulostavoitteen perustaksi määriteltiin  1996  ympäristön 
toimenpideohjelman mukaiset toimet. Kukin tiepiiri  ja  keskushallinnon 
yksikkö vastaa osakseen tulevista, vuoden  1997  aikana toteutettavista 
toimista sekä tietystä määrästä vuoden aikana käynnistyviä toimia. Luku-
määrä  on  valittu siten, että ohjelma voi toteutua vuoteen  2000  mennessä. 
Tavoitteen toteutumisen seurantaa varten  on  asetettu keskushallinnon  ja  tie- 
piirien edustajista koottu ryhmä. 

Tielaitoksen johtajistossa ympäristöasioista  vastaa johtaja  Jukka  Isotalo. 
Laitoksen ympäristön tulosvastaavana  ja  ympäristöasioiden koordinaattorina 
toimii  tie-  ja  liikenneolojen suunnittelussa  FM  Mervi Karhula. Ympäristö- 
tutkimuksesta  ja  -kehittämisestä vastaa  tie-  ja liikennetekniikkayksikössä 
arkk.  Anders F[H  Jansson.  Tuotannon ympäristöasioiden koordinaattorina 
toimii  DI  Kari Muhonen. Tiehallinnon  ja  tuotannon ympäristöasioiden 
yhdyshenkilöiden luettelo  on  liitteenä.  

	

1.3 	Tienpidon ympäristölaadun  seuranta  

Tienpidon ympäristölaadun  seurannan perustaksi maanteltiin  1996  kuusi 
ympäristön tilaaja siihen kohdistuvia paineita käsittelevää indikaattoria:  

1. Tieliikenne  ja ympäristöterveys  (melu, pakokaasupitoisuudet, liikennetur-
vallisuus, viihtyisyys)  

2. Tieverkko  ja  yhdyskuntien eheys (taajamaväylien laatu, alueiden eheys, 
kevyen liikenteen yhteydet, aluerakenteen kehitys)  

3. Tielinjauksetja  maisema-  ja luonnonalueiden eheys (suojelualueristiriidat, 
luonnonalueiden pirstoutuminen)  

4. Tienpidon  päästöt (suolaus, mineraaliöljyt, haihtuvat hiilivedyt)  
5. Luonnon kiviaineksen käyttö tienpidossa (ottomäärät  ja  -alueet, uusio-

ainekset, läjitys)  
6. Tieliikenteen polttoaineen käyttö  (CO2-pästöt,  tieliikenteen suorite) 
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Indikattorijärjestelmän  on  tarkoitus olla käytössä vuonna  1999.  Vuoden 
 1997  aikana seurataan seuraavia asioita: 

Suunnittelu  (Tielaitoksen toiminta) 
•  YVA-menettelyä edellyttävät tiehankkeet 
• taajamatiehankkeet 
• liikennejärjestelmäsuunnitelmat 
• ympäristöhaittojen vähentämistoimet  nykyisellä tieverkolla 
• ympäristön toimenpideohjelman toteutuminen 

Rakentaminen (materiaalien kulutus) 
• tielinjan  ulkopuolelta tuotavan kiviaineksen määrä 
• läjitettävien ylijäämärnassojen  määrä (tiesuunnitelman mukaisille läjitys-

alueille  ja  muille alueille) 
• meluntorjunnanja pohjavesisuojauksien  määrä 
• päällystemäärä päällystetyypeittäin 
•  maa-aineksien hyötykäytön määrä 

Hoito  ja  ylläpito  (tienpidon päästöt) 
• talvisuolan  ja kesäsuolan kokonaiskäyttömäärä 
• talvisuolan käyttömäärä talvikunnossapitoluokittain 
• hiekoitushiekan käyttömäärä 
• levähdysalueiltaja tienpientareilta kerättävänjätteen  määrä 
• tiemerkintöjen määrä 
•  uudelleen päällystämisen määrä päällystetyypeittäin 
• uusiomassojen  käytön osuus uudelleen päällystämisessä 
• siltojen maalaus  

1.4 	Tielaitoksen  tulos  1996  

Vuoden  1996 ympäristötavoite  muodostui kandeksasta osatavoineesta. 
Tavoitteen kokonaispaino oli  15%  koko tulostavoitteesta. Laitostason ympä-
ristötavoite  saavutettiin. Kaikki tiepiirit saavuttivat myös tavoitteen. Turun  ja 

 Savo-Karjalan piirit saivat parhaan tuloksen. 

Tavoite: Piirit osallistuvat aktiivisesti laitoksen ympäristöasiakirjojen 
laadintaan  ja  laativat oman toimenpideohjelmansa (paino  3%  piirin  koko 
tulostavoitteesta). Ympäristövuositeemaa  pidetään esillä eri yhteyksissä 
(paino  3%).  

Kaikki piirit osallistuivat laitoksen ympäristöasiakirjojen laadintaan. Erityi-
sen aktiivisia olivat Oulun piiri, Häme,  Savo-Karjalaja Vaasa. 
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Piirin toimenpideohjelma valmistui Uudellamaalla  ja  Savo-Karjalassa. Muut 
piirit tarkistivat omia ohjelmiaan. Vaasassa työ  on  kesken  ja  Lapissa ohjel-
maa käsitellään sidosryhmien kanssa. Kaikki tiepiirit pitivät ympäristövuo

-den  teemaa esillä. Vuoden aikana järjestettiin noin  250  tilaisuutta. 

Tavoite: Kuntien  ja  maakunnallisten liittojen kanssa yhteistyössä paran-
netaan  liikennejärjestelmän ympäristövaikutuksia  (paino  1%).  Kaupunki- 
seutujen  liikenneympäristön tilaselvitykset  ovat valmiit (paino  1%). Toteu-
tettavat taajamasuunnitelmat  ovat  ajanmukaisia  ja sidosryhmien  kanssa 

 taridstettuja  (paino  1%). 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma  on  tekeillä  tai  valmis Hämeenlinnassa, Lah-
dessa, Tampereella, Vaasan seudulla, Rovaniemellä, litin Kausalassa  ja 

 Levin matkailualueella.  Suunnittelu  on  käynnistymässä Turun  ja  Jyväskylän 
seuduilla.  

Osa tiepiireistä  on  osallistunut useisiin kuntien kaavoitushankkeisiin. 
Yhteistyö maakuntien liittojen  ja  alueellisten ympäristökeskusten kanssa  on 
vakiintumassa  kaikissa tiepiireissä. Hankkeiden lisäksi tapaamisissa  on 

 käsitelty liikennejärjestelmäsuunnittelua, tienpidon ohjelmoinnin tavoitteita 
 ja  vaikutuksia sekä suojeluohjelmia. 

Kaupunkiseutujen tilaselvitys  valmistui kaikissa muissa tiepiireissä paitsi 
Vaasassa  ja  Oulussa. Tilaselvityksiä  on  tehty yhdessä sidosrybmien kanssa  ja 

 toimenpiteistä  on  neuvoteltu kuntien kanssa. 

Kussakin tiepiirissä valmistui  1-3 taajamahanketta  vuonna  1996.  Useimmat 
tiepiirit tarkistivat toiminta-  ja taloussuunnitelmaan  sisältyvien taajama- 
hankkeiden suunnitteluperiaatteita  ja  ratkaisuja. Tarkistukset  on  tehty 
yhdessä kuntien  ja  muiden sidosrybmien kanssa. 

Tavoite: Piirit toteuttavat  meluntorj  unta-  ja pohjavesiensuojeluhankkeita 
piirikohtaisten odotusarvojen  mukaisesti (molempien paino  1,5%). 

Tielaitos  tähtää tieliikennemelusta aiheutuvien haittojen torjuntaan kiireel-. 
lisissä kohteissa vuoteen  2005  mennessä. Näissä kohteissa meluntorjuntaa 
tehdään useimmiten meluesteitä rakentamalla. Vuonna  1996  rakennettiin 
yhteensä  15  kilometriä meluesteitä, joilla suojattiin noin  5000  asukasta. 

Pohjavesien suojauksia  rakennettiin yhteensä  27 tiekilometrillä. 
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Tavoite: Piirit hankkivat perusvalmiudet ottaa  v. 1997  käyttöön ympäris-
töasioiden hallintajärjestelmän tuotannossa  ja  kunnossapidossa  (paino  3%).  

Osana "Ympäristö tietuotannossa" t&k-ohjelmaa aloitettiin vuonna  1995 
ympäristöjäijestelmien  kehittäminen tuotantoon. Kunnossapidon pilotti- 
kohteina olivat Landen  ja  Heinolan tiemestaripiirit  ja  rakentamisen pilotti- 
kohteena hanke Vaasan tiepiirissä. Kesällä  1996  päätettiin, että ympäristö-
asiat  liitetään osaksi tuotannon toimintajäijestelmää. Ympäristöasioiden 
kehittämisessä tarkistettiin tämän vuoksi töiden painopisteita  ja  keskityttiin 
lähinnä tiemestaripiirien nykytilan selvityksiin  ja  tarvittavien parannustoi-
menpiteiden suunnitteluun. 

Kunnossapidon pilottikohteiden kokemuksien  perusteella laadittiin opas 
kunnossapidon ympäristöasioiden kehittämiseksi. Lisäksi tehtiin kalvosarja 

 ja koulutuspaketti  ympäristöasioiden  hallinnan  kehittämisestä.  

Kuva  1:  Tuotannon toimintajärjestelmän rakenne 	 Iso  9001  vaatitTIti(Set 

/ 	 ISO 14001  vaahmukset 
- Työsuojeluasiat  

Arvot /TUOTANTO  \ 	iiu- 
Toimintapolitiikka ____________ 	KÄSIKIRJA 

LIIKETOIMINTAUNJA 

Jp -I- 

Toimintaprosessit 
mita  TUOTANNON YHTEISET 

kuka  
milloin 

.......  PROSESSI- 
KUVAUKSET  

r 	 ' 	TT  
UIKETOIMINTAUNJAN PROSESSfl 

/- 

	

miten 	 • Muistilistat 	 KUVAUKSET  

Työtavat 	 ___ 	 \\nIÖTAFt  
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2 	YMPÄRISTÖ VUOSI 

Suomen  Gallup  selvitti Tielaitoksen  julkista  kuvaa  1996  myös ympäristön 
kannalta. Vastaajien tuli antaa arvosana laitokselle siitä, miten  se  ottaa 
toiminnassaan huomioon ympäristöön  ja  luonnonsuojeluun liittyvät 
näkökohdat. Noin kaksi viidesosaa väestöstä  (4 1%)  antaa laitokselle hyvän 
arvosanan, noin viidennes  (22%)  heikon. Kysyttäessä mitä tienpitoon liit-
tyviä asioita pitäisi lisätä, nousi kaksi asiaa ylitse muiden: teiden auraaminen 
sekä tieliikenteen ympäristöhaittojen toijuminen. Noin kolmannes väestöstä 
toivoo myös lisää varoja tienpidon parantamiseen ympäristön kannalta.  

2.1 	Tielaitoksen ympäristövuoden  toteuttaminen 

Vuosi  1996  nimettiin Tielaitoksen Ympäristövuodeksi,  ja sen  tunnukseksi 
valittiin "Tielaitos kestävällä tiellä". Ympäristövuoden tarkoituksena oli 
tukea  ja  tuoda julki laitoksen ympäristöohjelmaa, jonka keskeinen tavoite  on 

 saada ympäristöasiat jokapäiväisen työn osaksi  koko  laitoksessa.  Kampanjan 
 kokonaiskustannukset olivat  n. 7 milj.mk. 

Teemavuotena  haluttiin saada henkilöstö tietoisernmaksi ympäristöasioista  ja 
sitoutuneeminaksi ympäristöohjelman  tavoitteisiin sekä tehdä laitoksen työ 
liikenneympäristön parantamiseksi tunnetuksi niin yhteistyökumppaneiden 
kuin kansalaisten keskuudessa. Tärkeää oli myös toimiva vuorovaikutus  ja 

 laaja keskustelu laitoksen toiminnan ympäristölaadusta  ja  mandollisuuksista 
kehittää sitä.  

Kuva  2:  Ympäristö- 
vuoden tunnus  

Ympäristövuosi  1996 
 Tielaitos  kestävällä tiellä 

Ympäristövuoden  tilaisuuksia  ja  tapahtumia pidettiin noin  250.  Henkilöstö 
otti vuoden hyvin vastaan  ja  vuosi tapahtumineen lisäsi kiinnostusta 
ympäristöasioihin. Kansalaisten tietoisuus laitoksen ympäristötyöstä 
lisääntyi. Vuorovaikutus yhteistyökumppaneiden kanssa oli vilkasta (kts. 
myös Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  22/97,  "Miten Tielaitoksen 
ympäristövuosi  1996  onnistui"). 
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Maaliskuussa järjestettiin  Finlandia-talolla ympäristöpolitiikkaluonnosta  ja 
tienpidon ympäristöhaasteita  käsittelevä seminaari, johon osallistui lähes  300 

 laitoksen työntekijää  ja yhteistyöosapuolten  edustajaa. Tilaisuudessa yhteis-
työosapuolet esittivät kritiikkinsä  ja parannusehdotuksensa politiikkaluon-
noksesta.  Seminaarista julkaistiin raportti "Tienpidon ympäristöhaasteet  ja 
Tielaitoksen toimintalinjat" (Tielaitoksen  selvityksiä  49/96, TIEL 3200417).  

Syyskuussa julkistettiin Rovaniemellä järjestyksessä toisen  "Tie  paikallaan"- 
kilpailun tulokset. Kilpailun teemana oli  tie  ja  rakennettu ympäristö. Palkin-
non saivat Rantasalmen  ja Ylistaron taajamatiejärjestelyt.  Jatkossa kilpailun 
järjestävät Suomen Kuntaliito, Suomen Tieyhdistys  ja Tielaitos,  jolloin 
kohteena ovat myös muut kuin yleiset tiet. 

Vuosi järjestettiin yhteistoiminnassa Valtakunnallisen Pyöräilyvuoden kans-
sa. Pyöräilyvuoden päätapahtuma oli Tampereella syyskuussa. Kevyen lii-
kenteen ideakilpailu toteutettiin yhteistyössä Liikenneliiton, Suomen Tieyh-
distyksen, Hyvinkään kaupungin  ja  Suomen Kuntaliiton kanssa. Valittiin 
myös Vuoden Pyörätie. Kilpailun voittaja oli Oulun kevyen liikenteen sillat 

 ja  niitä yhdistävät väylät Pikisaareen. Vuoden aikana merkittiin noin  3000 
km  valtakunnallista pyöräilyreitistöä maastoon. Hämeen, Keski-Suomen, 
Kaak-kois-Suomen  ja  Savo-Karjalan piirien alueella merkittiin lähes kaikki 
reitit.  

Kuva  3:  Kevyen liikenteen  ideakilpailun  toinen voittaja, yhdistetty pyörä- 
telineja bussikatos (kts. Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  1/97, TIEL 4000165) 

ij  

Kesän tienparannukset-karttaa jaettiin  500 000  kappaletta, Tiennäyttäjä-lehti 
julkaisi ympäristöteemanumeron  ja  vuotta käsiteltiin tiepiirien lehtien teema- 
numeroissa. 
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Lähimmäksi kansalaisia tulivat piirien tilaisuudet, messuosastot  ja tempa-
ukset.  Erityisen suosittuja olivat tiemestaripiirien avointen ovien päivät. Ke-
vään liikuntapäiviä käytettiin tienvarsien siivoamiseen. Metsurit harvensivat 
tienvarsimetsiköitä maiseman parantamiseksi  ja  turvallisuuden lisaanuseksi. 

Oulun tiepiiri järjesti kilpailun kylämaiseman kohentamiseksi. Kilpailun 
voitti Leskelän kylä Piippolan kunnassa. Vaasan tiepiiri valitsi kunkin  tie-
mestaripiirin  parhaan tiemaisemakunnan; voittajat olivat Jalasjärvi, Kausti-
nen, Kristiinankaupunki,  Kokkola, Lappajärvi, Teuva,  Uusikaarlepyy  ja 
Ähtäri.  Mukaan lähteneissä kunnissa  ja  kylissä monet havahtuivat näkemään 
oman lähiympäristönsä uusin silmin  ja  parantamaan yhteisvoimin  sen  tilaa. 
Kaakkois-Suomen piirissä järjestettiin piirustuskilpailu koulutiestä. Uudella-
maalla järjestettiin  vt  3 väyläarkkitehtuurikilpailu,  Lapissa kutsukilpailu 
meluesteistä. Keski-Suomen tiepiiri käynnisti  Adopt a highway-idean sovel-
tamisen Karstulan tiemestaripiirin  ja Piispalan leirikeskuksen  sopimuksella. 

Hämeen tiepiiri palkittiin sinimailasistutuksista, joilla pyritään palauttamaan 
uhanalaisille murahaissinisiipiperhosille sopiva elinympäristö. Vaasan  tie- 
piiri sai sekä Evijärvi-seuran ympäristöpalkinnon että Lapuan tiemestari- 
piirin osalta palkinnon kaupungin piha-aluekilpailun yrityssaijan parhaana. 
Muissakin tiepiireissä saatiin useita palkintoja vuoden aikana. Tiepiirit 
järjestivät myös henkilöstölleen "vuoden ympäristöteko"-kilpailuja.  

2.2 	Ympäristövuosi  lehdistössä 

Ympäristövuosi  sai melko paljon julkisuutta, yhteensä  629  lehdistön juttua 
käsitti  394 000 palstamillimetriä, A4-sivuiksi muunnettuna  356  sivua. Ym-
päristöohjelmaa käsiteltiin noin  10  prosentissa leikkeistä. Tapah-tumaka-
lenterin  toteuttaminen piireittäin lisäsi selvästi julkisuuden määrää. Alueelli-
sesti julkisuutta saatiin eniten Oulun, Vaasan  ja  Kaakkois-Suomen piireissä.  

Kuva  4:  Ympäristövuoden  juttujen lukumäärä  lehtilyypeittäin 
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Eniten leikkeitä kertyi vuoden yleisaiheista, taustoista, tavoitteista  ja 
 tapahtumista. Laitoksen jokapäiväisestä toiminnasta eniten kiinnosti tien- 

käyttäjää lähinnä oleva tieympäristö,  sen  kasvillisuus, rakenteet  ja  siisteys. 
Seuraavina aiheina tulivat suolaus  ja  pohjaveden suojaus, ympäristö- 
vaikutusten arviointi tiensuunnittelussa, kevytliikenne  ja  ympäristöä huo-
mioon ottava tienrakentaminen.  

Kuva  5:  Lehtuttujen  aiheet  

Tie  paikallaan -kilp. 	14 
Yya,  tien yleissuunn. 	 1 32 

 Lapset mukana suunn.  2 
Organisaatiornuutos 	4  
Maa-ainesten ottoal. 	EJ  6  
Näyttely, messutap. 	 17 
Ymp.yst. tienrakentax  i 	12  
Melu, melusuojaukset 	9  
Kilpailu: tiemaisema 	 4 	1$1 90 
Ymp.ohj.  ja  -politiik. 	 71 

Kevytliikenne, pyör. 	20 
Tiemaisema, kasvill. 	 150 
Suolaus,  pohjaveden  S 	 40  
Vuoden tausta, tavoit 	 29  

Vuoden yleisesittely 	 127 
Epäoleellinen  yhteys  j 3 

20 	40 	60 	80 	100 	120 	140 	160 

Ympäristövuoden  järjestämisen parissa työskennelleet olivat arvioinneissaan 
yksimielisiä siitä, että vuoden tavoitteet saatiin pääpiirteissään toteutettua  ja 

 laitoksen ympäristöasioita vietyä eteenpäin. Yksimielisiä oltiin myös vuoden 
rasittavuudesta  ja  siitä, että työ olisi voinut jakaantua tasaisemmin  ja 

 käytännön valmistelujen alkaa aikaisemmin. Aiheen käsittely  koko  vuoden 
ajan oli raskasta. 

Ympäristövuoden  merkittävimpiä tuloksia ovat 
• ympäristöasioista  keskusteltiin kunnolla  ja  laajasti Tielaitoksessa 
•  valtakunnallinen seminaari  ja tiepiirien  monet tilaisuudet menestyivät 

erinomaisesti 
•  erityisesti paikallislehdistössä saatiin laajaa julkisuutta. 
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Tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan pääpaino oli Tielaitoksen ympäristövuotta 
palvelevissa selvityksissä  ja  julkaisuissa. 

Tielaitoksen  uuden tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
koskevan ohjeen  ja tiensuunnittelun vuoropuheluoppaan  käsikirjoitukset 
valmistuivat, samoin luonnos ohjeeksi tiehankkeiden sosioekonomisten 
vaikutusten arvioinnista (TIEL  4000131).  Vuoden aikana valmistuneita 
tiensuunnittelun ohjeita ovat "Liikennejärjestelmäsuunnitelma" (TIEL 

 2120004)  ja "Tieympäristön  kasvillisuus" (TIEL  2110012).  Turun tiepiiri  ja 
 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri laativat opetus- 

paketin  "Lapset  ja tieympäristön  suunnittelu" ala-asteen oppilaille. 

Vuoden aikana valmistui selvityksiä myös  mm. 
• levähdysalueiden kehittämistarpeista 
• tieympäristön  kasvillisuudesta 
•  laitoksen jätehuollosta. 

Tielaitos  osallistui Pohjolan Kolmion ympäristövaikutuksia Suomessa 
selvittäneen työryhmän työhön. Selvitys julkaistiin liikenneministeriön 
julkaisuna  L 4/96. Pilottiprojektina  toteutettiin laitoksen toiminta-  ja  talous- 
suunnitelman  1997-2000 ympäristövaikutusselvitys.  Hämeen tiepiiri selvitti 
yhdessä Hämeen ympäristökeskuksen kanssa tiepiirin toiminta-  ja  talous- 
suunnitelman arviointimenettelyä. 

Liikenne  ja  maankäyttö-projektin  199 1-96  (osa  raporteista  1997),  jonka 
kokonaiskustannukset olivat  n. 13  Mmk, tavoitteena oli tuottaa perustietoa 
liikenteen  ja  maankäytön välisistä vuorovaikutussuhteista sekä selvittää 
erilaisten ratkaisumallien vaikutuksia. Samalla pyrittiin lisäamäan maan-
käytön  ja  liikenteen suunnittelijoiden yhteistoimintaa. 

Projektissa  on  kehitetty taajamien liikenteen suunnittelua, liikenne-  ja 
maankäyttömalleja ja liikennejäxjestelmäsuunnittelua  sekä selvitetty kaavoi-
tusjärjestelmän muutosten vaikutuksia. Erityisenä painopisteena  on  ollut 
kaupunidseutujen liikenne: energiankäytön  ja  kaupunkirakenteen yhteydet, 
kaupunkirakenteen muutos, kauppakeskustojen vaikutukset, keskustojen 
kehittäminen, joukkoliikenteen edistäminen, nopeiden väylien sovittaminen 
kaupunkirakenteeseen  ja meluntorjunta  kaupunkikuvassa. Vuoden  1996 

 aikana projektissa valmistui  22  selvitystä. 
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Projektin  yhteenveto  ja  arviointi tehdään  1997 (kts.  myös "Tielaitoksen 
strateginen tutkimus-  ja kehittämisprojekti  Liikenne  ja maankäyttö", 
Tielaitoksen  selvityksiä  20/1997, TIEL 3200467).  

Kuva  6:  Liikenne  ja maankäyttö -projektin  julkaisut  

25 
22 

20 18 

14 
10 

92 	93 	94 	95 	96 	97 

Julkaisutapa: 	67%  Tielaitoksen  sarjoissa  
33%  muiden sarjoissa 

Rahoitus: 	60%  Tielaitos  yksin  
40%  yhteistyössä  

Työskentelytapa:  33%  ei  sidosryhmäyhteistyötä 
 67%  mukana  sidosryhmiä  

Uudenmaan tiepiirin, pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan  ja  kuntien, 
VR:n sekä liikenneministeriön yhteistyönä vuonna  1995  käynnistetyn  pää-
kaupunidseudun liityntäpysäköintikokeilun  ensimmäinen seuranta tehtiin 

 1996.  Kokeilu oli lisännyt pysäköintialueiden käyttöä  9%,  saatavilla olevia 
pysäköintipaikkoja  ja  julkisen liikenteen käyttöä. Haastatelluista kayttäjista 

 11%  oli ennen kulkenut vastaavan  matkan henkilöautolla.  

Vastaajien näkemysten mukaan liityntäpysäköinnin tulisi olla maksutonta, 
pysäköintialueiden hyväkuntoisia  ja  mielellään katettuja, viitoituksen  ja  
tiedotuksen olisi toimittava hyvin, joukkoliikenteen palvelutason pitäisi olla 
korkea  ja  hinnoittelun kohtuullinen. Ilkivallan estämiseen tulisi kiinnittää 
huomiota. 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Tuotannossa jatkettiin osana "Ympäristö tietuotannossa" t&k-ohjelmaa 
ympäristöasioiden kehittämistä. 
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Liikennejärjestelmäsuunnittelu,  eri liikennemuotojen yhteistyö  ja  nykyisen 
tiestön käytön tehostaminen antavat uusia mandollisuuksia  energian 

 säästämiseen sekä tieliikenteen  ympäristöhaittojen  vähentämiseen.  Tielaitos 
 on  osallistunut useiden kaupunkien  ja  alueiden suunnitelmiin.  

Liikennejärjestelmäsuunnitelma-ohjeessa  on  käyty läpi suunnittelun lähtö-
kohdat, suunnitelman laatiminen  ja  raportointi. Kaupunkiseutujen  ja  yksit-
täisten kuntienkin  liikennejärjestelmien  kehittämisen perusedellytys  on  eri 
liikennemuotojen  ja  yhdyskuntarakenteen samanaikainen suunnittelu. Suun-
nittelu edellyttää laajaa yhteistyötä maankäytön  ja  liikenteen kehittämisestä 
vastaavien tahojen kesken.  

Im  keskustan  osayleiskaavatyössä  (1995-96)  ja  siihen liittyvässä tien yleis- 
suunnittelussa kehitettiin maankäytön  ja  liikenteen samanaikaista suunnitte-
lua kunnan, Oulun tiepiirin,  ympäristökeskuksen,  maakunnan liiton sekä 

 YM:n  ja  LM:n  yhteistyönä.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelylain  mukaiset käsittelyt  tiehankkeis
-sa  etenivät  1996  seuraavasti:  

•  vt  3  Toijala-Kulju,  tiesuunnitelma vahvistettiin välillä  Lippo-Kulju  
14.6.1996  (yhteysviranomaisen  lausunto  YVA-selostuksesta  v. 1995)  

•  vt  1  välillä  Paimio-Muurla,  yhteysviranomaisen  lausunto  selostuksesta  
29.3.96  ja  tiesuunnitelma vahvistettu  28.8.96  

• mt  152  välillä  vt  3  - Landentie,  lausunto  selostuksesta  29.1.96 
 •  vt  6  Hevossuo-Tykkimäki,  lausunto  selostuksesta  1.2.96  

• kt  45  Ruotsinkylä-Nummi, lausunto  selostuksesta  14.5.96  
•  vt  12,  Landen eteläinen  ohikulkutie,  lausunto  selostuksesta  25.6.96 

 •  vt  5  Joroinen-Varkaus, lausunto  selostuksesta  27.8.96  
•  Vt  4ja  vt  21  Kemi-Tornio,  lausunto  selostuksesta  7.10.96  
•  Vt  7,  Haminan  ohikulkutie,  lausunto  selostuksesta  13.11.96  
•  vt  4  Palokka-Tikkakoski, lausunto  selostuksesta  22.11.96  
•  vt  1  Lohja-Salo,  lausunto  selostuksesta  3.12.96  
• kt  50,  Kehä  III  välillä  Vantaankoski-Tikkurila, lausunto  selostuksesta 

 12. 12.96  
•  Vt  6  ja  7  Porvoo-Koskenkylä, YM:n  päätös  arviointimenettelyn  soveltami-

sesta  7.5.96  
•  Vt  8  Kokkolan  ohikulkutie,  päätös menettelyn soveltamisesta  8.11.96. 

 •  Vt  17  Kallaveden ylitys, päätös menettelyn soveltamisesta  3.12.96  
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Yhteensä menettelyä  on  sovellettu  tai  sovelletaan  28 tiehankkeessa.  Vuoden 
 1996  loppuun mennessä menettely oli suoritettu  19  hankkeessa. 

Tieympäristön  kasvillisuus-ohje käsittelee suunnittelua, rakentamista  ja 
 hoitoa. Hyvällä kasvillisuuden suunnittelulla  ja  hyvin toteutetulla rakenta-

mis-  ja hoitotyöllä  parannetaan tien  ja sen  lähiympäristön toimivuutta, 
turvallisuutta  ja  viihtyisyyttä, sopeutetaan  tie  maisemaan  ja helpotetaan 

 tienkäyttäjien ympäristön tarkkailua.  

Kuva  7:  Suojaistutukset (Tieympäristön  kasvillisuus)  

A  

- *  
«II  
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Tuotannon ympäristötoimenpiteiden tarkastelu keskittyy tässä urakointiin. 

Ympäristöjärjestelmien  kehittäminen tuotantoon aloitettiin keväällä  1995.  
Kunnossapidon pilottikohteiden,  Landen  ja  Heinolan tiemestaripiirien 
kokemukset koottiin kesällä  1996.  Vaasan tiepiirin tienrakentamisen ympä-
ristöasioiden pilottihanke käynnistyi tammikuussa  1996.  Turun tiepiirin 
lossiyksikkö toimi pilottiprojektina kartoitettaessa lossien ympäristöriskejä. 

Piottikohteiden  lisäksi käynnistettiin loppuvuodesta  1996  ympäristöasioiden 
kehittäminen osaksi toimintajärjestelinää  Kotkan,  Kristiinankaupungin, Kit-
tilän  ja  Muhoksen tiemestaripiireissä. Turun tiepiirissä aloitettiin syksyllä 
nykytilanteen selvittäminen kaikissa tiemestaripiireissä. Valtatien  3 ympäris-
töprojektissa on  vuorostaan keskitytty urakkaohjelmissa esitettäviin vaati-
muksiin  ja rakennussuunnitteluun.  Savo-Karjalassa laadittiin rakentamista  ja 
kunnossapitoa  koskevat tuotekohtaiset toimenpideohjelmat, joissa sovittiin 
erikseen tuotannon  ja  tilaajan vastuut ympäristöasioissa. Keski-Suomessa 
tuotannon toimintajärjestelmään  on  sisällytetty ympäristöasioitaja tiehallinto 

 on  hankkinut valmiudet auditoida järjestelmää. 

Ympäristöjärjestelmien kehittämistyössä  keskeisiksi kysymyksiksi ovat 
osoittautuneet: 
•  johdon aktiivinen osallistuminen työhön 
•  riittävien henkilö-, aika-  ja  alussa myös taloudellisten resurssien varaami-

nen 
•  vastuu-ja valtakysymysten  selkeä kirjaaminenja ratkaisu työn edetessä 
• toimintajärjestelmän konkretisointi  siten, että siihen myös sitoudutaan  ja 

motivoidutaan 
• ympäristövaikutusten  järjestelmällinen kartoitus 
• käytännönläheisten toimenpideohjelmien  aikaan saaminen 
• kaavamaisuuden  välttäminen ympäristöjärjestelmästandardin käytössä 
• ympäristötiedon  siirron varmistaminen rakennussuunnitelmiin  ja  urakka-

asiakiijoihin. 

Ympäristöasioiden liittäminen toimintajärjestelmään laajennetaan kaikkien 
piirien urakointiyksiköihin vuonna  1997. 

5.1 	Teollisuuden sivutuotteiden käyttö  

Tienrakennuksessa  käytetään yhä enemmän teollisuuden sivutuotteita. Vuon-
na  1996  eräiden materiaalien käyttö oli seuraavaa: 
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Materiaali 	 Syntyy tonneja/v 	Käyttö tienrakennuk- 
keskimäärin 	 seen 96,  tonneja 

LDteräskuona  177000 18500 
Lentotuhka  600000 150000 

20 000  HMA-fihlerinä 
Pohjatuhka  60 000 60 000* 
Masuunikuona 

ilmajäähdytetty  332 000 270 000 
granuloitu  256 000 72 000 
jauhettu granuuli  20 000 

Purkubetoni  500 000 11 000 

*  mukaan lukien  kentätja  kevyen liikenteen  vylt 	 M.  Eerola  27.5.97 

5.2 	Päällysteet  

Vuonna  1996  päällystettiin  3700 km  yleisiä teitä. Vuosittaiset päällystystyöt 
ovat vähentyneet huomattavasti vuoden  1993  tasosta, jolloin päällystettiin 

 6900 km. Vähennykseen on  rahoituksen vähentyneen tason lisäksi vaikutta-
nut  mm. se,  että päällysteiden kestoikä  on  pidentynyt ASTO-projektin  tulok-
sia hyödynnettäessä. Päällysteisiin käytettävät rnassamäärät ovat vähentyneet 
uusiopäällystysmenetelmien ansiosta. Vuoden  1996  töissä käytettiin noin  
25%  vähemmän  massoja  yhtä tiekilometriä kohden kuin  1989. 

Asfalttibetoni-  ja asfalttipäällysteille  sopivassa  REM-menetelmässä vanha 
päällyste kuumennetaan, jyrsitään irti, sekoitetaan uuden  massan  kanssa  ja 

 levitetään takaisin tielle. Uutta massaa lisätään yleensä  10-20 kg/rn2 ,  kun 
perinteisin menetelmin massaa lisättäisiin yleensä keskimäärin  100 kg. 

 REMO-menetelmä  on pehmeille asfalteille  käytettävä vastaava menetelmä. 
Siinä uutta massaa lisätään  20-50 kg. 

ART-menetelmässä vanhalle päällysteelle levitetään karkeaa kiviainesta  10-
20 kg/rn2 .  Sen  jälkeen päällyste kylmäjyrsitään haluttuun leveyteen  ja 

 syvyyteen  ja lisäkiviaineksen ja jyrsintärouheen  seos  jää  tasaiseksi nauhaksi 
keskelle päällystettävää kaistaa. Seos kerätään välisiilon kautta kuumennus-
rumpuun, jossa siihen lisätään bitumi. Liirnaus tehdään kalustoon kuuluvalla 

 rampilla  juuri ennen levitystä. 

MPKJ-menetelmässä vanha urautunut päällyste kuumajyrsitään unen pohjan 
tasoon  ja  alusta tasataan jyrsityllä massalla. Uutta päällystettä tarvitaan 
tällöin  60-70 kg/rn2. 
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Kuva  8:  Uusiopäällysteiden  osuus Tielaitoksen päällystystöissä  1987-96 

(tie-l(m) 	fl  Koneasema  ART REM  ja  REMO  fl  MPKJ  

1200 

t 
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996  

%-osuus  ko  vuoden  päällystystöistä  
1 	3 	3 	4 	11 	14 	13 	23 	25 	22  

Vuonna  1996 haihtuvia hiilivetyjä  sisältävä bitumiöljy BÖ2 oli korvattu  95- 
prosenttisesti pehmeillä bitumeilla  V 1500  ja  V3000  pehmeiden asfalttien 
valmistuksessa. 

Oulun tiepiiriin hankittiin siirrettävä emulgointilaitteisto, joka kytkettiin 
höyrylämmitystekniikalla varustettuun päällysteasemaan. Emulgointilaitteis

-ton  avulla asemalla voidaan valmistaa pebmeiden asfalttien lisäksi asfaltti- 
betonia  ja uusioasfalttibetonia. Emulsio- ja höyrylämmitystekniikan  yhdistä-
minen mandollistaa asfalttibetonimassojen valmistamisen  alle  sadan asteen 
lämpötiloissa, mikä säästää energiaa  ja  vähentää savuhaittoja sekä pöly- 
päästöjä. Kivimastiksasfaltin (SMA) täytejauheeksi kokeiltiin kesällä  1996 
Savo-Karjalan tiepiirissä hematiittijauhetta,  jota  syntyy Kemira Oy:n 
Siilinjärven kaivoksen rikkihappotuotannon sivutuotteena. Tulokset koetieltä 

 ja  laboratoriosta ovat lupaavia  ja  tutkimusta jatketaan vuonna  1997. 

5.3 	Liukkaudentorjunta  

Teiden talvihoito tehostui entisestään, kun tiesää-  ja keliteitoja  käytettiin 
tiedottamisen lisäksi myös hoitotoimenpiteiden ohjaukseen. Liukkauden 
torjunnassa siirryttiin entistä enemmän ennakoivaan suolaukseen  ja 
liuossuolan  käyttöön. Suolaa käyttettiin yhteensä noin  80 000 t,  ts.  14 000 t 

 vähemmän kuin kolmen edellisen vuoden keskiarvo. Suolankäytön tarvetta 
vähensivät myös suotuisat sääolot. Ennuste vuodelle  1997  perustuu oletuk-
seen liukkaudentorjunnan kannalta normaaleista sääoloista. 



24 	 Tielaitoksen ympänstöraportti  1996 
5  TUOTANTO  

Kuva  9: Liukkaudentorjuntasuolan  käyttö  1959-1996  ja  ennuste vuodelle 
 1997 (R.  Kuusela  5.2.97) 

1000  tn  /vuosi  

CC 0 N F) U)  CDI  U) U) 0- N F) CL) CD N U) U) 0  P.0  C) CD CD P.- CC U) 0'- N F) U) CO N 
CO  COCO  CD CD  COCO COCO  COW N N N N N P.- P.- N N P.- CD U) U) U) U) U) U) U) CC CC U) CC U) 0) 0) CC 0) CC 

C 
C w  

5.4 	Jätehuollon kehittäminen  

Tielaitoksen jätehuoltokyselyssä (Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  35/96, 
TIEL 4000144)  kartoitettiin eri toimialojen jätteiden määriä  ja  käsittelyä. 
Yksiköiden jätehuollossa noudatettavat periaatteet vaihtelevat melko paljon. 
Tähän vaikuttaa osaltaan  se,  että kuntien jätehuoltomääräyksissä  ja  jätteen- 
käsittelyssä  on  eroja. Noin puolet kyselyyn vastanneista toimipisteistä  ja 
rakennusprojekteista  oli järjestänyt kierrätettävissä olevien jätteiden (paperi 

 ja  pahvi, kasetit, muoviset suursäkit tms.) kierrätyksen. Osin kierrätys- 
järjestelmää ei paikkakunnalla ollut, osin syntyvät jonkin jätelajin määrät 
olivat niin pienet, ettei keräystäja lajittelua pidetty tarkoituksenmukaisena. 

Ongelmajätteet  toimitettiin yleensä Ekokemille suoraan  tai  kunnan kaato-
paikan ongelmajätepisteen kautta. Metalliromu toimitettiin valtaosin kier-
rätykseen, mutta noin puolet toimipisteistä toimitti romurenkaansa kaatopai-
kalle. Rakennusjätteiden, jätepuutavaran  ja vesakonraivausjätteiden  käsitte-
lyssä kaatopaikalle vieminen  on  edelleen keskeisessä asemassa, joskin eten-
kin siltaprojekteissa  ja  eräissä toimipisteissä  on  myös kehitetty uusiokäyttöä. 
Maankaivujätteitä läjittävät noin  3/4  vastaajista. Asfalttijätteensä uusiokäyt

-tää  noin puolet vastaajista, muut sijoittavat  sen  etupäässä täytemaaksi. 

Kyselyn vastausten perusteella näyttää ilmeiseltä, että  j ätehuolto on Tie- 
laitoksen yksiköissä kohtalaisen hyvin järjestyksessä.  On  kuitenkin selvää 
tarvetta vähentää jätteiden määriä  ja  lisätä materiaalien uusiokäyttöä.  

150 

100 
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6 	ALOITETOIMINTA  JA  KOULUTUS 

Vuoden  1996  aikana järjestettiin ympäristoaloitekampanja. Yhteensä tehtiin 
 94 ymparistoaloitetta.  Laitoksen aloitetoimikunta päätti joulukuussa palkita 

aloitteista kolme: 

•  asentaja Arto  Nordmanin  aloite "Lossivaijereiden vaihtomenetelmä", 
jonka mukaan vaij erin vaihdon voi suorittaa yksi henkilö eikä vaij eri  jää 

 veteen. Vaijerin vaihto  on  myös entistä nopeampaa  ja  turvallisempaa. 

•  sihteeri Eeva Nikulaisen aloite "Polkupyöriä tielaitoslaisten käyttöön", 
jonka perusteella  on  hankittu 'virkapyörät' tiepiirien  ja  keskushallinnon 
käyttöön. 

•  rakennusmestari Erkki  Alasen  aloite "Lietesuolausmenetelmän käyttöön 
otto", jonka myötä Ruotsissa alunperin kehitetyllä menetelmällä voidaan 
entisestään parantaa suolauksen tarkkuutta  ja  suolaa pysymistä tien- 
pinnassa. Arvioitu suolaa sästö saattaa olla  10-30%. 

Tiepiirien aloitekilpailuissa  palkittiin yhteensä  11  aloitettu. 

Tiepiirit  järjestivät vuoden aikana  mm. 
tiemestaripiirien ympäristövastaavien  ja viherhoitajien  koulutusta Vaasan, 
Kaakkois-Suomen  ja  Turun piirissä 

• taaj arnakoulutusta  ja  seminaareja Kaakkois-Suomen  ja  Vaasan piirissä 
• viherrakentamisen  luonnonmukaiset menetelmät-koulutusta sekä liikenne- 

käytävän vaikutukset luontoon, ihmiseen  ja  yhteiskuntaan-seminaarin 
Uudenmaan piirissä. 

Laitostasolla  toteutettiin "Ympäristölainsäädäntö"-kurssi syksyllä. Ympäris-
töasiat olivat esillä myös merkittävänä osana muutu koulutusta, etenkin 
keväällä järjestettyä tienpidon täydennyskoulutusta. Johdon tavoiteseminaa-
rissa lokakuussa tarkasteltiin erityisesti ympäristötavoitteiden  ja tienpidon 

 muiden tavoitteiden välisiä kytkentöjä. 
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LuTE 
Tiehaflinnon  ja  tuotannon  ympäristöyhdyshenkilöt  

Yksikkö Nimi  Puh.  Fax 

TIEHALLINTO!  
Keskus hallinto  internet: Etunimi.Sukunimi@tieh.fl  
Tie-  ja  liikenneolojen Mervi Karhula  0204 44 2040 0204 44 2236  
suunnittelu  o 	ympäristöpolitiikkaja  ympäristöasioiden hallinta  0400 415 976  
(Hos)  o 	pohjavesiasiat  

o 	pakokaasupäästöt  
Elina Hellstén  0204 44 2029 0204 44 2236 
o 	taajamaväylät  040 797 304 
o 	vihersuunnittelu  

Elisa Sanasvuori  0204 44 2057 0204 44 2236 
o 	liikenneja maankäyttö  0405529696  
Aatos Huhtala  0204 44 2021 0204 44 2236 
o 	kaavalausunnot 

Siltatekniikka  Seppo Aitta  0204 44 2383 0204 44 2395 
(Hsi) o 	siltojen  yleissuunnitelmat  ja  ympäristövaikutukset _______________  
Tie-ja  Anders HHJansson 0204442348 0204442395  
liikennetekniikka  o 	ympäristövaikutusten  arviointi  
(Htl)  o 	ympäristötutkimus  

o 	liikenne  ja  maan käyttö  _____________  

Raija Merivirta  0204 44 2345 0204 44 2395 
o 	luonto, maisema-  ja  kulttuuriympäristöt  
o 	taajamaväylät  
o 	ympäristövaikutusten  seuranta  
Göran Strandström  0204 44 2078 0204 44 2395 
o 	tiemaiseman  ja  viherympäristön  hoito  
o 	tiemuseoasiat  

Terttu Pohjanoksa  0204 44 2346 0204 44 2395 
o 	tien  ja  liikenteen vaikutukset ihmisten  elinoloihin  

ja  hyvinvointiin  
o 	tien estetiikka  
o 	levähdysalueet ______________  
Kari  Lehtonen  0204 44 2317 020444 2395 
o 	meluesteiden  ja  pohjavesisuojausten  rakenteet 
Kalevi Toikkanen  0204 44 2844 0204 44 2395 
o 	päällysteiden 	ja 	päällystystyömaiden 

___________________ ymparistöasiat 

Tienpidon  hankinnat  Aila Lohikivi  0204 44 2560 0204 44 2826  
(Hth)  o 	ympäristöjuridiikka _______________ _______________  

Timo  Vikström  0204 44 2572 0204 44 2826 
o 	ympäristöasiat hankinta-asiakirjoissa  0400 740 057  
Ari Huomo  0204 44 2670 0204 44 2826 
o 	ympäristOasiat  hankinta-asiakirjoissa  040 555 3909  

Liikenne-ja  Jarko  Laine  0204442522 0204442512  
tiestÖtiedot  o 	paikkatiedot  040 506 3546  
(Hti) _____________________________________ ___________ ___________ 



TIEHALLINTO  I Tiepiirit 	 ___________ ___________  

Uusimaa  Tore  Granskog  0204 44 2762 
0400 817 224 

0204 44 2757 

Turku  Eeva-Liisa  Arén  0204 44 4521 0204 44 4998  
Kaakkois-Suomi  Anni Panula-Ontto-Suuronen  0204 44 6520 

049 173 146  
0204 44 6513 

Häme Tuula  Säämänen  0204 44 3927 
040 520 1411 

0204 44 4201 

Savo-Karjala Airi Muhonen  0204 44 5383 
049 155 356  

0204 44 5200 

Keski-Suomi  Seppo Pohjola  0204 44 5715 0204 44 5833 

Vaasa  Kirsti  Mustalahti  020444 7713 
049911 575 

0204 44 7721 

Ou'u  Ismo Karhu  0204 44 6963 
040 546 4817  

0204 44 6988 

Lappi Eira  Järviluoma  0204 44 3591 0204 44 3673 



TUOTANTO  I  Pääkonttori 
Pääkonttori Tuomo  Kallionpää, Tko  0204 44 2144  

Martti Eerola,  Tko  0204 44 2543 
o 	uusiomateriaalit  ja  geotekniikkaan 

__________________ liittyvät_ymparistöasiat ______________ ______________  

Jorma Immonen,  Tko  020444 2150 
o 	pohjavesisuojaukset _______________ ______________  

Eero Meuronen,  Tko  0204 44 2379 
o 	siltojen  ympäristoasiat _______________ ______________  

Kari  Lappalainen,  Tko  0204 44 2544 
o 	saastuneiden  maiden  ja  

kallioleikkauksien suunnittelututkimukset  

Antti  Tuokkola, Tko  0204 44 2587 
o 	läjitysmateriaalien  vähentäminen  ja  hyötykäyttö  ______________ ______________  

Heikki  Torni,  Tko  0204 44 2591 
o 	tukikohtien ympäristöasiat  _______________ ______________  

Kari  Pesso, Ttt  0204 44 2658 
o 	konekaluston  ja  kauppamateriaalien ymp.asiat ______________ _____________  

Reima Petäjäjärvi,  Tvk  0204 44 2175 
o 	viennin  ympäristoasiat _______________ _______________  

Tapani  Koijonen, Ttt  0204 44 2592  
Kari Muhonen,  Tek  0204 44 2589 
o 	ympäristÖasiat toimintajärjestelmässä ______________ ______________  

TUOTANTO  I  Konsultointi 

Uusimaa Arto Kärkkäinen  0204 44 2938 
049 432 283  

0204 44 2929 

Erkki Pakarinen  0204 44 2989 
049 602 457 

0204 44 2978 

Turku  Tiina  Myllymäki  0204 44 4659 
049 797 306  

0204 44 4998 

lise  Franzen -Susi  0204 44 4682 
049 279 707  

0204 44 4998 

Kaakkois-Suomi  Hannu Kallio  0204 44 6353 
049651 917  

0204 44 917 

Hame  Lauri  Ruippo  0204 44 4204 
0400 832 009  

0204 44 4201 

Kari  Blomberg 0204 44 4256 
0400 333 781 

0204 44 4248 

Savo-Karjala  Ensio Kulju  0204 44 5384 
049 371 937  

0204 44 5357 

Keski-Suomi  Pekka  Kivijakola  0204 44 5716 0204 44 5833  

_________________  Erja Mutanen  0204 44 5888 0204 44 5833 

Vaasa  Jouni Hongell  020444 7714 020444 7719 

Oulu  Esko Kanninen  0204 44 6962 0204 44 6988  

Lappi Kari Laurila  0204 44 3627 0204 44 3673  



TUOTANTO  I  Urakointi 

Päkonttori/ Tek  Kari Muhonen  0204 44 2589 0204 44 2604 
0400 943 350  

Pääkonttori/Ttt  Tapani  Koljonen  0204442592 0204442604 
049 856 642  

Uusimaa  Teuvo  Puttonen  0204442911 0204442880 
049503470  

Kaakkois-Suomi  Martti Halmela  0204 44 6410 0204 44 6403 
0400 213 292 

Savo-Karjala Mauno Hyvärinen  0204 44 5305 0204 44 5369 
049 377 636  

Keski-Suomi  Einari Poikonen  0204 44 5850 0204 44 5833 
0400416 511  

Häme Antti Jortikka  0204 44 4154 0204 44 3905 
0400 337 627 

Turku  Timo Palomäki  0204 44 4725 0204 44 4643 
0400 528 105 

Vaasa  Timo Hujanen  0204 44 7643 0204 44 7722 
0400 565 345 

Oulu  Martti Toppi  0204 44 6837 0204 44 6906 
0400 257 983  

Lappi Olavi Kurkela  0204443621 0204443540 
040 5833 798  
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