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TIIVISTELMÄ  

Ympäristöasiat hankinnassa -selvitystyössä tavoitteena  on  ollut käydä läpi 
sopimusasiakirjoissa esiintyvät ympäristäasiat, jotta ne saataisiin päivitettyä 
asiakirjoihin voimassa olevan lainsäädännön  ja  Tiehallinnon määrittelemien 
ympäristäasioiden linjausten  mukaisiksi. 

Suunnittelun tarjouspyyntäasiakirjojen merkittävimmät kehittämistarpeet liit-
tyvät tehtävän määrittelyyn, ympäristötiedon siirtymiseen sekä tiesuunnitel-
man tarkentamiseen. Pidemmän aikavälin kehittämistarpeita ovat  mm.  suun-
nittelun viiteaineiston päivittäminen ympäristöasioiden osalta, uusiomateriaa

-lien  hyödyntämisen edistäminen sekä elinkaariajattelun sisällyttäminen 
suunnitteluun. 

Rakentamisen sekä ylläpidon sopimusasiakirjoissa ympäristäasioiden kehit-
tämistarpeet liittyvät urakoitsijan  ja  tilaajan välisten liittyvien vastuiden  ja  veI-
voitteiden  määrittelyyn ympäristäasioihin liittyen sekä urakkakohtaisten ym-
päristövaatimusten sisällyttämiseen sopimusasiakirjoihin. Pidemmän aikavä

-tin  kehittämistarpeita  ovat  mm.  uusiomateriaalien  hyödyntämisen edistämi-
nen sekä vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittäminen. Pitkällä aikavälillä tavoit-
teena  on  saada nykyistä enemmän luonnonvarojen säästeliästä käyttöä 
edistäviä, jätteiden määrää vähentäviä sekä elinkaarinäkökulman sisältäviä 
toteutusratkaisuja. 

Hoidon sopimusasiakirjoissa ympäristöasioiden keskeiset kehittämistarpeet 
liittyvät vastuiden, velvollisuuksien  ja  oikeuksien määrittelyyn sekä jätehuol-
toon. Kehittämistarvetta  on  myös suojelualueiden  ja  nykyisin tiedossa olevi-
en uhanalaislajien sijaintitietojen sekä toimenpiteitä koskevien rajoitusten 
sisällyttämisessä sopimusasiakirjojen työkohtaisiin tarkennuksiin. Pidemmän 
aikavälin kehittämistarpeita asiakirjoissa  on mm.  tienvarsien jätehuollon ke-
hittäminen lainsäädännön muutosten mukaan. 

Tiehallinnon  sisäinen sekä Tiehallinnon  ja  yhteistyöverkostojen  välinen kes-
kustelu  on  selvityksen myötä  jo  käynnistynyt, mutta sitä  on  syytä jatkaa. Tä-
män työn yhteydessä  on  esiintynyt tarvetta kehittää  mm.  rakentamisen, yllä-
pidon  ja  hoidon hankinnoista vastaavien ympäristölainsäädännön tuntemus-
ta sekä valmiuksia arvioida urakoitsijoiden työ-  ja  laatusuunnitelmia  ympäris-
töasioiden kannalta. Lisäksi hankinnan asiakirjoja  on  tarpeen kehittää siten, 
että asiakirjoista ilmenee selkeästi Tiehallinnon tahto myös ympäristöasiois

-sa.  
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SAMMANFATTNING 

Målet för utredningsarbetet "Miljöfrågorna inom upphandlingen" har varit att 
 gå  igenom  de  miljöfrågor som förekommer inom avtalshandlingarna  så,  att 

 man  kan uppdatera dem i handlingarna enligt  den  gällande lagstiftningen 
och  de  riktlinjer för miljöfrågor som Vägförvaltningen dragit upp.  

De  mest betydande utvecklingsbehoven i fråga om handlingarna för begäran 
om anbud inom planeringen hänför sig  till  att definiera uppgiften, överföra 
miljöuppgifterna och precisera vägplanen. Utvecklingsbehov  på  längre sikt 

 är  bl.a.  att uppdatera referensmaterialet inom planeringen för miljöfrågornas 
 del,  främja utnyttjandet av  återvinningsmaterial  samt att innefatta 

 livscykeltänkandet  i planeringen.  

I  fråga om avtalshandlingarna inom byggande samt  drift  och underhåll hän-
för sig utvecklingsbehoven för miljöfrågornas  del till  att definiera ansvar och 
skyldigheter mellan entreprenören och beställaren samt  till  att innefatta mil-
jökraven enligt entreprenad i avtalshandlingarna. Utvecklingsbehoven  på 

 längre sikt  är  bl.a.  att främja utnyttjandet av  återvinningsmaterial  samt ut-
veckla alternativa lösningar. Det långsiktiga målet  är  att åstadkomma realis

-eringslösningar  som främjar  en  sparsammare användning av naturresurser 
 än  hittills, minskar mängden avfall samt innehåller  livscykelaspekten.  

De  centrala utvecklingsbehoven för miljöfrågorna inom avtalshandlingarna 
för skötsel hänför sig  till  att definiera ansvar, skyldigheter och rättigheter 
samt  till  att hantera avfallet. Det finns också behov att utveckla läge-
suppgifterna för skyddsområden och  de  utrotningshotade arter som  man  i 
detta  nu  känner  till  samt att innefatta begränsningarna i fråga om åtgärderna 

 I  preciseringarna enligt arbete i avtalshandlingarna. Behoven att utveckla 
handlingarna  på  längre sikt  är  bl.a.  att utveckla  avfalishanteringen  invid 
vägarna enligt förändringarna i lagstiftningen.  

Den  interna diskussionen inom Vägförvaltningen samt diskussionen mellan 
Vägförvaltningen och  samarbetsnätverken  har redan startat i och med  den 

 här utredningen,  men  det  är  skäl att fortsätta diskussionen. Det har  I  sam-
band med det här arbetet framkommit behov att utveckla kännedomen om 
miljölagstiftningen  bland  dem som ansvarar för upphandlingen inom  bl.a. 

 byggande,  drift  och underhåll samt beredskapen att bedöma entreprenörer-
nas  arbets-  och  kvalitetspianer  med tanke  på  miljöfrågorna. Det  är  dessutom 
nödvändigt att utveckla  upphandlingshandlingarna  så  att Vägförvaltningens 
vilja framgår tydligt för miljöfrågornas  del.  
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SUMMARY 

The objective of the Environmental Issues in Purchases study was to go 
through the environmental issues appearing in the contract documents in 
order to get them updated to the documents in accordance with the currently 
valid legislation and the environmental policy outlined by the Finnish Road 
Administration. 

The most important development needs of offer request documents in Plan- 
fling concern task definition, transferring of environmental information, as 
well as specifying road plans. Development needs in the longer term include 

 e.g.  updating of reference material for Planning related to environmental is-
sues, promoting utilisation of recycled materials, and including  lifespan  think-
ing in Planning. 

The development needs of construction and environmental issues in con-
tract documents are connected to determining the responsibilities and obli-
gations between the contractor and the client for environmental issues, as 
well as including contract-specific environmental requirements in contract 
documents. Development needs in the longer term include  e.g.  promoting 
utilisation of recycled materials, and finding alternative solutions. The long-
term goal is to produce a higher number of solutions to promote economical 
use, reduce the amount of waste and include  lifespan  perspective.  

ln  contract documents of Maintenance, the key development needs of envi-
ronmental issues are related to determining responsibilities, liabilities and 
rights, as well as waste management. Development needs also occur in in-
cluding information about the location of preserved areas and presently 
known endangered species and restrictions concerning actions in item- 
specific details of contract documents. Development needs in the longer 
term include  e.g.  development or roadside waste management in accor -
dance with the changes in legislation. 

The debate within the Finnish Road Administration and between the Finnish 
Road Administration and its co-operation networks has already begun as a 
result of the study, and it should continue.  ln  connection with this study, 
there emerged a need to develop  e.g.  the knowledge of environmental legis-
lation among those responsible for purchases in construction, maintenance 
and care, as well as their ability to evaluate the contractors' work and quality 
plans from the point of view of environmental issues. Furthermore, docu-
ments in Planning should be developed in such a way that the attitude of the 
Finnish Road Administration is unambiguously presented, regarding envi-
ronmental issues, too.  



ESIPUHE  

Tiehallinnon  hankinta-asiakirjojen  sisältämiä ympäristäasioita  ei ole aikai-
semmin käyty läpi kokonaisuutena.  Ympäristäasiat  hankinnassa —selvitys-
työssä tavoitteena  on  ollut käydä läpi hankinnan asiakirjoissa esiintyvät  ym-
päristövaatimukset  ja  niiden  kehittämistarpeet  niin, että  ympäristäasiat  saa-
taisiin  päivitettyä  asiakirjoihin voimassa olevan lainsäädännön  ja  Tiehallin

-non  määrittelemien  ympäristöasioiden  linjausten  mukaisiksi. 

Selvityksen  on  laatinut  ins.  (AMK)  Erja Mutanen  Tieliikelaitoksesta,  ja  työtä 
ovat  ohjanneet  Dl Mika  Latvamäki  Vaasan  tiepiiristä  sekä  ympäristäpäällikkä 

 Tuula  Säämänen Tiehallinnon  keskushallinnosta. Työhön  on  lisäksi osallis-
tunut joukko asiantuntijoita  Tiehallinnosta  ja  alalla toimivista yrityksistä.  Oh

-jausryhmään  ovat kuuluneet Katri Eskola, Ari  Huomo,  Matti  Hämäläinen, 
Harri Jalonen,  Anders  HH  Jansson,  Mervi Karhula,  Hanna  Kuusisto,  Anne 

 Leppänen  ja  Hannu  Utti Tiehallinnon  keskushallinnosta. Lisäksi keskuste-
luun työn kestäessä  on  osallistunut joukko  tiepiirien ympäristövastaavia  ja 

 hankinnoista  vastaavia henkilöitä sekä  työseminaariin  osallistuneita alalla 
toimivia  urakoitsijoita  ja  konsultteja. 

Helsingissä, elokuussa  2003  

Tiehall  into  
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO 

Ympäristöasioita  on  sisällytetty  Tiehallinnon  hankinnan asiakirjoihin tuote- 
ryhmittäin. Ympäristöasiat hankinnassa —selvitystyössä tavoitteena  on  ollut 
käydä läpi asiakirjoissa esiintyvät  ympäristövaatimukset  ja  niiden  kehittämis

-tarpeet niin, että ympäristöasiat saataisiin  päivitettyä  niihin voimassa olevan 
lainsäädännön  ja Tiehallinnon  ympäristöasioiden  linjausten  mukaisiksi.  Tie- 
hallinnon hankinnan  toimintalinjojen muutostarpeita  on peilattu  kestävän ke-
hityksen  ja  yhteiskunnallisen  ympäristövastuun  sekä  Tiehallinnon  hankinta- 
strategian kehittämisajatusten  pohjalta. Hankinta-asiakirjojen  sisältämiä  ym-
päristöasioita ei ole aikaisemmin käyty tällä tavoin läpi kokonaisuutena. 

Tämän työn yhteydessä ei ole käsitelty laatuvaatimuksia. Voimassa olevien 
yleisten laatuvaatimusten  ja työselitysten  sekä niihin  rinnastettavien  asiakir-
jojen sisältämät ympäristöasiat vaativat oman  tarkastelunsa.  Työn tarkem-
mat rajaukset suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa  ja  hoitoa koskien ilmene-
vät asianomaisista kohdista. 

Selvitystyön tavoite  on  ollut kaksiosainen. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena 
 on  ollut tuottaa ehdotukset asiakirjoihin välittömästi tehtävistä muutoksista. 

Välittömät  korjaustarpeet  ovat koskeneet lainsäädännön muutoksista  aiheu-
tuneita  tarkennuksia,  tahattomia epätarkkuuksien  korjaamista  ym.  Näitä 
muutoksia  on  tehty  jo asiakirjapohjiin  tämän työn aikana. Pidemmän tähtäi-
men tavoitteena  on  ollut tuoda esiin haasteita hankinnan asiakirjojen kehit-
tämiselle.  

Työmenetelminä  ovat olleet  Tiehallinnon asiakirjapohjien  tarkastelu,  esi-
merkkikohteiden sopimusasiakirjojen  tarkastelu  tiepiireissä, Tiehallinnon  asi-
antuntijoiden mielipiteiden kerääminen kokousten  ja  haastattelujen avulla 
sekä alan  toimijoiden  mielipiteiden kerääminen  työseminaarin  yhteydessä. 

 Liitteeseen  1 on  koottu  luetteloksi  projektin osatehtävät  sekä työssä mukana 
olleet henkilöt. 

Raportin alkuosa käsittelee  Tiehallinnon  hankintojen nykyisiä  käytäntöjä pe-
rusteluineen  sekä näiden yhteyttä  ympäristövaikutuksiin. Kehittämistarpeet 
Tiehallinnon  hankinnan asiakirjoissa —kokonaisuudessa käsitellään  kehittä-
mistarpeita Tiehallinnon ympäristöohjelman, ympäristölainsäädännön  kehi-
tyksen sekä eri yhteyksissä saatujen  kehittämisajatusten  perusteella. Rapor-
tin loppuosassa  on  käsitelty lyhyesti  Tiehallinnon hankintastrategiaa  ja  yleis-
tä  kehityssuuntaa  infra-alalla ympäristöasioiden suhteen.  
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2  TIEHALLIN  NON  YMPÄRISTÖPOLITIIKKA  JA 
 YMPÄRISTÖOHJELMA  2001  -  2005  

Ympäristöpolitiikka  on Tiehallinnon  johdon  tandonilmaisu ympäristäasioissa. 
Ympäristäohjelma  vuosille  2001 - 2005 on  laadittu toteuttamaan  Tiehallinnon 
ympäristöpolitiikkaa,  ja  se  toimii toiminnan suunnittelun lähtökohtana.  Tiehal-
linnon ympäristäpolitiikassa  ja  —ohjelmassa  2001 - 2005 on  otettu huomioon 
liikenne-  ja viestintäministeriön linjaukset ympäristäasioissa. 

Tiehallinnon  ympäristöpolitiikan mukaisesti kestävän kehityksen periaatteet 
ohjaavat  Tiehallinnon  toimintaa  ja  toiminnan kehittämistä.  Tienpitäjänä  Tie- 
hallinto vastaa  tienpidon  ja  osaltaan tieliikenteen  ympäristövaikutuksista. 

Tienpidon  hankintoihin liittyen keskeisiä kohtia ympäristöpolitiikassa ovat:  

Parannettavat  ja  uudet tiet sovitetaan paikallisiin oloihin  ja  ympäristöön. Tavoit-
teena  on  turvallinen, toimiva  ja  kaunis kokonaisuus. Ratkaisujen kestävyys edel-
lyttää hankkeen  tai  toimen  koko  elinkaaren huomioon ottamista. Rakentamisen, 
ylläpidon  ja  hoidon tilauksissa edellytämme, että tuottajat osoittavat luotettavasti 
tuotteittensa  ja palvelujensa ympäristölaadun.  

Seuraamme  ja  arvioimme tavoitteidemme toteutumista, toimintamme laatua sekä 
 sen  vaikutuksia ympäristöön. Kerromme toiminnan tuloksista yleisölle  ja  viran-

omaisille. Varmistamme, että eri osapuolet voivat osallistua toiminnasta  ja  hank-
keista käytävään keskusteluun. Kehitämme arvioiden perusteella toimintaamme 
jatkuvasti. /Tiehallinnon ympäristöpolitiikka  ja  —ohjelma  2001  -  2005/  

Ympäristöohjelmansa  mukaisesti  Tiehallinto  kehittää  ja päivittää teettämis
-asiakirjoja, joissa ympäristöä koskevat suositukset, vaatimukset  ja  ehdot tu-

levat toimittajien tietoon  ja  toteutettaviksi.  

Tiehallinto  edellyttää palvelujen  tuottajilta  ympäristöasioiden huomioon otta-
mista. Tämä tarkoittaa käytännössä  ympäristöjärjestelmää, ympäristönäkö

-kohtien sisällyttämistä laatu-  tai toimintajärjestelmään tai projektikohtaisiin 
laatusuunnitelmiin. Tiehallinto on  myös antanut suosituksia vähemmän ym-
päristöä  kuormittavasta  toiminnasta.  

Tiehallinnon  urakka-  ja palvelusopimuksissa  noudatetaan  laatuvastuun  peri-
aatetta, joten urakoitsija  on  velvollinen varmistamaan, että sopimuksen mu-
kainen laatu saavutetaan. Asiakirjoissa  on  vaatimuksia  laatusuunnitelman 

 sisällöstä,  ja sisältövaatimuksissa  on  myös ympäristöön liittyviä vaatimuksia. 
 Tarjousvaiheessa  urakoitsija laatu hankkeen toteuttamisesta  laatusuunnitel

-man,  ja  tilaaja keskittyy  urakoitsijan laatusuunnitelman  kelpoisuuden to-
teamiseen sekä myöhemmässä vaiheessa  sen  toimivuuden seurantaan. 

 Laatuvastuuajattelun  mukaisesti tuottaja osoittaa työnsä laadun  ja  muun  so-
pimuksenmukaisuuden. 
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3  YMPÄRISTÖASIAT PALVELUJEN HANKINNASSA  

3.1 	Suunnittelu  

Tiehankkeiden  suunnittelu  on  vaiheittain tarkentuva prosessi, jonka eri vai-
heissa suunnittelutarkkuus  ja  suunnitteluvaiheeseen  liittyvä päätöksenteko 
poikkeavat toisistaan. Suunnitteluprosessi etenee yleensä esisuunnittelusta 
yleissuunnitteluun  ja  sitä kautta tiesuunnitteluun sekä rakennussuunnitteluun 

 (kuva  1).  Pienissä hankkeissa suunnittelu-  ja  päätöksentekovaiheita  voidaan 
yhdistää,  ja  etenkin suurissa hankkeissa suuntauksena  on  ollut rakennus- 
suunnittelun yhdistäminen rakentamiseen. Tässä tarkastelussa mukana ovat 
olleet suunnitteluprosessin vaiheet yleissuunnitelmasta rakennussuunnitel-
maan niiden tilaamismenettelyjen  ja  ympäristöasioiden huomioon ottamisen 
näkökulmasta.  

ES  (SU  LI  N  NITTEL  EJ 
tivPrkko5uunIliteR.l, 

knhittälTlissctvitykset. päist'unta5c1vitykct yrn.  

YLE  IS- 
SUUNNITTELU 	TIENSUUNNITTELU 

\/uusopLJh-Iu 	Laapa  vu  upuIu-Iu 	Vuoropuhelu  J;iLtr1osi;taoulI 
sI(c;ylII1HLisuIIa 	

RAKENNUS- 
SUUNNITTELU  

JE1'1kOu  u  nnittelu- 	Hyvaksym!späatos 	Hyvaksyimspaatos 	Rakentaminen  
a a  los 

Kuva  1. Suunnitteluprosessin  eteneminen. /Tiensuunnittelun kulku. Tiehal
-unto 2002/  

Suunnitelman hyvä laatu  on  moniulotteinen  käsite,  sillä  suunnitelmaratkaisut 
 vaikuttavat moniin tahoihin tienkäyttäjistä yhteiskuntaan  ja  rahoittajista  ra-

kentajiin asti. Suunnitelman laatua voidaan arvioida myös erilaisilla aikajän-
teillä. Myös ympäristölaatua voidaan arvioida eri näkökulmista. Ekologinen 
näkökulma laadun määrittelyssä voi antaa erilaisen lopputuloksen kuin ra-
kentajan näkökulma. 
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Yksi näkökulma suunnitelman hyvään ympäristölaatuun: 

•  Suunnittelun tarkkuustaso myös ympäristöasioissa palvelee kyseistä suun-
nitteluvaihetta 

• 	Suunnitelma antaa riittävästi ympäristöinformaatioita seuraavia vaiheita 
ajatellen (seuraava suunnitteluvaihe, rakentaminen  tai  hoito) 

• Suunnitelmaratkaisut  ovat hyväksyttäviä myös ympäristön näkökulmasta 
• Toteutusvaiheen  aikana ei synny ongelmia  tai  yllätyksiä ympäristöasioissa 
• Kustannukset pitävät paikkansa  ja  ne ovat oikeassa suhteessa rakentami- 

sen aiottuun tavoitetasoon myös ympäristörakentamisen osalta 
• 	Luonnonvarojen käyttö  on  optimoitu;  tähän liittyy korvaavien materiaalien 

käyttöä soveltuvin osin 
• Syntyvien  ei-hyödynnettävien jätteiden määrä  on  minimoitu  käytettävissä 

olevin keinoin 
• Elinkaarinäkökulma  on  otettu huomioon mandollisuuksien mukaan 

Uusien tiehankkeiden suunnittelussa  ja  olemassa olevan tieverkon  paran
-nushankkeissa  keskeisen tärkeiksi ympäristön kannalta nousevat suunnitte-

lutehtävän määrittely tarjouspyynnössä, suunnitteluvaiheen kannalta oleellis-
ten ympäristöasioiden selvittäminen, ympäristön kannalta merkitykselliset 
suunnitelmaratkaisut sekä ympäristötiedon siirtyminen suunnitteluvaiheesta 
toiseen  ja  edelleen rakentamiseen. 

Tarjouspyyntö 

Tarjouspyyntö liitteineen  on  ympäristöasioiden perustietolähde. Siinä  on 
 mainittu lähtökohdat sekä suunnitelman tavoite. Tarjouspyynnön pohjalta 

tarjousta laativa konsuitti määrittelee alustavassa projektisuunnitelmassaan 
näkemyksensä ympäristöasioiden selvittämisestä  ja  huomioon ottamisesta 
sekä niistä aiheutuneet työmäärät  ja  kustannukset. 

Tehtävän määrittely tarjouspyyntövaiheessa  on  ympäristöasioiden huomioon 
ottamisen kannalta ratkaisevan tärkeä vaihe. Hyvin määritelty suunnittelu- 
toimeksianto rajaa tehtävän yksityiskohtaisesti,  ja  siinä kuvataan suunnitte-
luhankkeen lähtökohdat sekä suunnitelmaratkaisun tavoitteet. Suunnittelu- 
tehtävän sisältö  ja  rajaus  on  myös ympäristöasioissa tehtävä niin tarkasti, 
että tarjouksen tekijä pystyy määritysten perusteella arvioimaan suunnittelu- 
tehtävän tarvitsemat työmäärät  ja  kustannukset. 

Tiensuunnittelun toimintaohjeet  sitovat  konsulttia.  Ellei sopimusasiakirjoissa 
ole toisin määritelty,  konsultin  on  tehtävä suunnittelun toimintaohjeissa mää-
ritellyt kyseiseen työhön liittyvät työvaiheet  ja  tehtävät. Kuvassa  2 on  esitetty 
suunnittelun toimintaohjeiden rakenne. 
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TILAAJAN 
MENETTELYT  

KONSULTIN  TOIMINTA! 
LAATUJÄRJESTELMÄ  

TIE  PIIRI  KO HTAI SET 
TASM  ENTÄ  VAT 

 OHJEET 

SUUNNITTELUN TOIMINTAOHJEET 

MAASTO- 	TAS 	YS 	TS 	RS  
TIEDOT 

VIITETIEDOSTOT  

Kuva  2. 	Toimintaohjeiden  rakenne. 

Ympäristövaikutusten  selvittäminen 

Vuonna  1999 Tielaitoksessa  laadittiin menettely  tiehankkeiden  ja tienpidon 
 toimien  ympäristövaikutusten  selvittämiseksi.  Ns.  YVS -korttien avulla oli tar-

koitus kiinnittää huomiota riittävään ympäristöasioiden  selvittämistarkkuu
-teen  jo  suunnitelman  tilausvaiheessa  sekä selkeyttää  yhteistyötahojen  ja yh-

teistyömuotojen  määrittelyä. Tavoitteena oli muodostaa menettely, jonka 
avulla olennaiset  ympäristötekijät  ja  —vaikutukset saataisiin esille, arvioitua  ja 
dokumentoitua. Korttisarja  on  kaksiosainen sisältäen tilaajan  YVS-kortit sekä 

 opaskorttisarjan  suunnittelijaa varten.  YVS-korttien sisältämien asioiden  pää-
sisältö  on  viety myös  tiensuunnittelun toimintaohjeisiin.  

Vuonna  2002  osassa  Tiehallinnon tiepiireistä  oli käytössä tilaajan  YVS -kortit, 
osassa ei. Tiedossa ei ole, kuinka runsaasti konsultit  omaehtoisesti  käyttävät 

 suunnittelutyössään  suunnittelijan  YVS-korttisarjaa. YVS-tilaajakorttien  käyt-
tö hankinnan työkaluna ei ole työn onnistumisen kannalta ratkaisevassa 
asemassa siinä mielessä, etteikö tehtävää olisi mandollista määritellä riittä-
vän tarkasti myös  sanaltisessa  muodossa. Käytettyä menettelytapaa tärke-
ämpää  on,  että tehtävän määrittely  on  selkeä  ja  yksiselitteinen  ja  että  se  an-
taa tarjouksen tekijälle tilaajan  tarkoittaman  kuvan tehtävän sisällöstä. 

Ympäristöasioiden  tiedonkulku Tiehallinnon  prosessien välillä  on  tärkeää, 
jotta aikaisemmassa vaiheessa kerätty  ympäristötieto  kulkee  tarjouspyyntö

-asiakirjoihin  ja  suunnitelmiin asti. Palvelujen suunnittelu -prosessista  ympä-
ristötieto  ja  selvitysten tarkkuuden  määritykset  välittyvät  tehtävänannoissa 
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Rakentamisen  ja  ylläpidon vaikutukset ympäristöön  

Urakoiden  toteuttamiseen liittyy toimia, joilla  on  väistämättä myös ympäristö- 
vaikutuksia. Näitä ovat  mm.  jätettä tuottavat  purkutyöt, uusiutumattomien 

 luonnonvarojen kulutus  rakentamis-  ja  päällystystoiminnassa  sekä  ylijää-
mämaiden läjitys. 

Urakoiden  toteuttamisessa tarvittavan  konekaluston  käyttäminen sisältää 
 ympäristövaikutuksia,  jotka usein ovat ympäristön kannalta haitallisia. Näitä 

ovat esimerkiksi energiankulutus  ja  pakokaasupäästät,  melu  ja  pöly sekä 
toimet  tai  tilanteet, joissa ympäristöön pääsee haitallisia päästöjä. 

Urakka-asiakirjoissa  on  useita vaatimuksia, jotka tähtäävät  ympäristähaitto-
jen  vähentämiseen. Näitä ovat  mm.  lakien, asetusten  ja  niihin  rinnastettavien 
julkisoikeudellisten  määräysten noudattaminen sekä  laadunvarmistukseen 

 tähtäävä aineisto, jossa  on  mukana myös ympäristönsuojelu. Lisäksi asiakir-
joissa  on  vaatimuksia  tiemerkintämaalien  suhteen, ympäristön kannalta vas-
tuullisesta toiminnasta sekä  ympäristäasioiden  esillä pitämisestä  mm.  työ

-maakokouksissa.  Polttoaineiden  ja  öljyjen  laadusta asiakirjoissa  on  suosi- 
tu  ks  ja  

Tarjousvaiheessa  urakoitsija laatu hankkeen toteuttamisesta  laatusuunnitel
-man,  joka sisältää myös suunnitelman ympäristöasioiden huomioon ottami-

sesta. 

Ympäristöasiat eri  urakkamuodoissa 

Vastuut ympäristäasioista  sekä asiakirjoissa määritellyt  ympäristövaatimuk
-set  vaihtelevat  hankintamuodoittain. 

Sopimuspuolten  kannalta asiakirjoissa merkittäviä ovat  vastuiden,  velvolli-
suuksien  ja  oikeuksien  määrittelyt. Tarjouslaskennan  kannalta niiden  määrit-
telemisellä  on  myös merkitystä,  sillä  liiketoiminta  on  osaksi erilaisten kustan-
nusten  ja  riskien  hinnoittelemista. 

Kokonaisurakka 

Kokonaisurakka  on  ollut tähän asti yleisin  hankintamuoto,  ja  siinä yksi ura-
koitsija vastaa  koko  hankkeen työsuorituksesta tilaajalle urakan pääurakoit-
sijana. Urakoitsija luovuttaa  lopputuotteen  tilaajalle  sopimusasiakirjojen  laa-
tutason edellyttämässä muodossa asiakirjojen edellyttämällä tavalla. Tilaaja 

 on  teettänyt hankkeen  rakennussuunnittelun  etukäteen  erillisellä toimek-
siannolla,  ja  suunnitelma usein sisältää ympäristöön liittyviä ratkaisuja  ja  
toimenpideohjeita.  Urakan keskeiset kaupalliset tiedot sekä muut tiedot, mu-
kaan lukien  ympäristövaatimuksia,  on  esitetty  sopimuskohtaisissa urakkaeh-
doissa (SKU). 

Vastuut kokonaisurakassa  jakautuvat siten, että  tilaajalla  on  vastuu  antamis-
taan lähtötiedoista  sekä suunnitelmista.  Urakoitsijalla  on  kokonaisvastuu 

 hankkeen toteutuksesta  sopimusasiakirjojen  mukaisesti. Eri urakka-asia
-kirjapohjissa  saattaa olla lisäksi  vastuiden  tarkempaa määrittelyä.  SKU:ssa 

urakoitsijan velvollisuuksiksi  on  yleensä kirjattu kaikkien  velvoitteidensa täyt- 
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tämiseksi  tarvittavien lupien hankkiminen  ja  tarvittavien ilmoitusten tekemi-
nen.  

Suunnittele  ja  toteuta  (ST),  kokonaisvastuu -urakka  

ST  eli  Suunnittele  ja  toteuta  -kokonaisvastuu -urakka (käytetään myös  lyhen-
nettä  SR tai KVU) on urakkamuoto,  jossa  urakoitsijalle  kuuluu hankkeen to-
teuttamisen lisäksi olennainen  osa  hankkeen  rakennussuunnittelua. 

Vastuut  jakautuvat siten, että  tilaajalla  on  vastuu  sitovaksi ilmoittamastaan 
suunnitteluaineistosta  sekä  suunnitteluohjeista,  ja urakoitsijalla  on kokonais

-vastuu hankkeen toteutuksesta  rakennussuunnittelu  mukaan lukien. 

Tilaajan  ja urakoitsijan  välistä  vastuiden  jakoa  ympäristöasioista  on tarken-
nettu sopimuskohtaisissa urakkaehdoissa. 

Projektinjohtorakentaminen 

Projektinjohtorakentamisessa  tilaaja useimmiten ostaa  rakennuttamisen  pal-
velun ulkopuolisena  palveluna. Projektinjohtorakentamisen  sisältö kuvataan 
aina tapauskohtaisesti  sopimusasiakirjoissa,  koska  vastuiden,  velvollisuuk-
sien  ja  oikeuksien  jako projektinjohtototeuttajan ja  tilaajan kesken poikkeaa 
toisistaan eri  projektinjohtototeuttamisen  malleissa. 

Rakentamisessa  urakoitsijaan  kohdistuvat  ympäristövaatimukset  ovat pääsi
-sällöltään  samat kuin muussa rakentamisessa.  

3.3  Hoidon alueurakat 

Tiehallinto  tilaa tiestön hoitoon  ja  ylläpitoon sekä muuhun tienpitoon liittyviä 
tehtäviä palvelun  tuottajilta. Tiehallinto  aloitti hoidon  alueurakoiden  kilpailut- 
tamisen  vuonna  2001 kolmivuotisina sopimuksina.  Yleisten teiden hoito ava-
taan  kilpailulle  vuoden  2004  loppuun mennessä.  Urakkamuotona  on  koko-
naisvastuullinen alueurakka,  laajuudeltaan  500 - 1 500 km. Urakat  ovat kes-
toltaan kolme-, viisi-  tai seitsemänvuotisia.  

Vaativin  osa alueurakasta  on talvihoito,  joka koostuu  aurauksesta, liukkau-
dentorjunnasta  ja pinnan tasauksesta. Kesähoitoon  liittyviä  työkokonaisuuk

-sia  ovat  mm. viherhoito, sorateiden  kunnostus,  pölynsidonta,  avo-ojitustyöt 
 sekä  tienkäyttäjäjätteisiin  liittyvä jätehuolto.  Alueurakoihin  sisältyy myös  Tie- 

hallinnon omistamien kiinteistöjen  vuokrausta  ja  paikoin myös  Tiehallinnon 
 omistamien maa-ainesten  ottopaikkojen käyttövelvoitteita. 
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Talvihoidossa  noudatetaan seuraavia Tiehallinnon määrittelemiä toiminta- 
linjoja  ja  periaatteita: 

• 	Yhtenäiset  ja  alueellisesti tasa-arvoiset liikkumisedellytykset  koko  maassa 
• 	Yhtenäinen palvelutaso liikenteellisillä yhteysväleillä 
• Pääteiden hoitotapa  määräytyy ilmastoalueiden mukaisesti 
• 	Palvelutasoa kohdennetaan  ja  ohjataan paikallisesti  ja  ajallisesti liikenteen 

tarpeet  ja  tiestön olosuhteet huomioon ottaen 
• 	Talvihoidolla  taataan mandollisimman hyvä liikenteen talviajan turvallisuus  

ja  yllätyksettömät  ajo-olosuhteet 
• 	Palvelutaso  on  mitoitettu kustannustehokkaasti 
• 	Vähäliikenteiselläkin tiestöllä  taataan peruspalvelutaso 
•  Tieverkon  ja sen  osien hoito noudattaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta 
•  Ympäristöhaittoja vähennetään. Suolan käyttöä rajoitetaan pohjavesialueil

-a  
• 	Tiehallinto tilaajana  määrittää palvelutason  ja  varmistaa, että urakoitsijat 

pitävät tien sovitussa laatutasossa 
•  Tienkäyttäjien informaatiolla parannetaan tienkäyttäjän omia vaikutusmah-

dollisuuksia turvalliseen  ja  sujuvaan talviliikkumiseen.  

Tiestön hoidon  hankinnoissa  suuntauksena  on  urakkaan sisältyvän hoidetta-
van tieverkon laajuuden kasvaminen,  alueurakkaan  sisältyvien töiden lisään-
tyminen sekä urakka-ajan keston  piteneminen.  Pitkäkestoisten, laajempaa 
vastuuta  ja  osaamista vaativien  urakoiden  myötä myös vastuu  ympäristöasi-
oista  siirtyy yhä enenevässä määrin  urakoitsijalle.  

Tässä tarkastelussa  on  keskitytty  sopimusasiakirjojen  sisältämiin ympäristö- 
asioihin. Tarkastelun ulkopuolelle  on  rajattu yleiset  laatuvaatimusasiakirjat. 

 Tässä yhteydessä ei ole otettu kantaa hoidon  ja  ylläpidon  tuotekorttien  sisäl-
töön, yleisiin  laatuvaatimuksiin  ja  työselityksiin, kuntoluokituksia  koskeviin 
ohjeisiin, siltojen hoitoa koskeviin ohjeisiin eikä liikennettä,  liikenteenjärjeste-
lyä  ja  turvallisuutta koskeviin ohjeisiin. 

Tiestön hoidon vaikutus ympäristöön 

Tiestön hoitoon liittyy runsaasti toimia  ja  toimintoja, joilla  on  vaikutusta myös 
ympäristöön. Ympäristön kannalta merkityksellisin tekijä  on  tiesuolan käyttö 

 liukkaudentorjunnassa  ja  sorapintaisten  teiden  pölyämisen  estämisessä. 
Tiesuolan haitallinen vaikutus  pohjavesien  laadun kannalta  on  tiedostettu,  ja 

 asiasta  on  myös kantelun vuoksi olemassa  apulaisoikeuskanslerin  ratkaisu 
vuodelta  2001.  Ratkaisussa  on  todettu, että suolan käytön kieltämiseen liuk-
kauden torjunnassa ei ole juridisia perusteita. Eduskunnan oikeusasiamies 

 on  vuonna  1997  antanut ratkaisun, jossa  on  todettu suolan käytön yhtäältä 
aiheuttavan terveys-  ja  ympäristöongelmia, mutta toisaalta  suolauksen  tar-
koituksena  on  liikenneturvallisuuden edistäminen. Oikeusasiamies  on  kui-
tenkin pitänyt tärkeänä, että julkinen valta etsii ratkaisuja teiden  suolauksen 

 haittojen  minimoimiseksi. 
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Tiesuolan käyttöön liittyvät laatuvaatimukset  on  määritelty tarkoin hoidon 
alueurakoiden sopimusasiakirjoissa,  ja  suolausmäärien  ylitykset  on  sanktioi

-tu.  Suolamäärien alituksista  on  puolestaan mandollisuus saada bonusta. 

Alueurakoiden  hoitamisessa tarvittavan konekaluston käyttöön sekä tukikoh-
tatoimintoihin liittyy myös ympäristövaikutuksia, jotka ovat ainakin jossain 
määrin ympäristön, viihtyisyyden  tai  terveyden kannalta haitallisia. Näitä ovat 
esimerkiksi energiankulutus  ja  pakokaasupäästöt,  melu, liikkumisesta aiheu-
tuva pöly sekä toimet  tai  tilanteet, joissa ympäristöön pääsee ympäristölle 
haitallisia aineita. 

Ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia syntyy väistämättä urakan suorittami-
seen liittyvistä normaali-, satunnais-  ja  häiriöpäästöistä. Normaalipäästöjä 

 ovat esimerkiksi  energian  kulutukseen liittyvät päästöt. Satunnaispäästöjä 
ovat tilapäinen  tai  ajoittain syntyvä päästö, esimerkiksi liukkaudentorjunnas

-sa  käytettävän suolan kuormauksen  tai  lastin  purun  yhteydessä tapahtuva 
suolan pääseminen maaperään. Häiriöpäästö  on  esimerkiksi onnettomuusti-
lanteesta  tai  teknisestä viasta johtuva ennakoimaton satunnaispäästö. 

Alueurakan  hoitamiseen liittyy monia ympäristöhaittoja pienentäviä  ja  viihtyi-
syyttä lisääviä töitä, jotka  on  kuvattu ympäristövaatimuksineen tuotekorteis

-sa.  Näitä ovat esimerkiksi hiekoitushiekan poisto keväisin, sorateiden  pö
-lyämisen  torjunta kesäisin, vesakoitumisen estäminen, viheralueiden hoito 

sekä tienkäyttäjien jätteiden poisto teiden varsilta. 

Alueurakoiden  asiakirjoissa  on  vaatimuksia, jotka tähtäävät ympäristöhaitto-
jen pienentämiseen. Näitä ovat  mm.  lakien, asetusten  ja  niihin rinnastettavi

-en  julkisoikeudellisten  määräysten noudattaminen, suolan käytön määrära-
joitukset sekä määrien ylityksistä  tai  alituksista  seuraavat sakot  tai  hyvityk

-set.  Laadunvarmistukseen tähtäävässä  aineistossa tulee olla mukana myös 
ympäristönsuojelu. Urakoitsijoilta edellytetään vastuullista toimintaa tilaajan 
kiinteistöillä sekä suunnitelmallista läjittämistä. Lisäksi asiakirjoissa  on  suosi-
tukset polttoaineiden  ja  öljyjen  laadun suhteen. 

Talvihoidon  laatu  ja  suolan käyttö 

Talvihoidon  laatu määritellään kitkan, maksimilumisyvyyden, aurauksen läh-
tökynnyksen, tasaisuuden, toimenpideaikojen sekä laatuvaatimusten voi-
massaoloajan perusteella. 

Urakkasopimuksessa  on  esitetty talvihoitosuolan urakkakohtainen käyttö- 
määrä talvikautta kohti.  Jos  urakoitsija käyttää yhtenä talvikautena suolaa 
esitettyä määrää  3  %  enemmän, peritään  3  %  ylittävältä osalta tietyn suurui-
nen  sakko  suolatonnia  kohti. Mikäli käyttö alittaa enemmän kuin  3  %  esitetyn 
määrän, maksetaan yli  3  % alittavalta  osalta bonusta sakon suuruinen  sum-
ma  suolatonnia  kohti. Suolan käyttömäärien tarkasteluun talvihoitokauden 
aikana sovelletaan poikkeuksellisia talviolosuhteita ajatellen ns. kohtuullis-
tamistarkastelua. Tarkastelussa peruslukuna käytetään Ilmatieteen laitoksen 
laskemaa ns. pitkän aikavälin keskilämpötilaa  (30  vuotta). Urakkasopimuk

-sessa  on  mainittu laskelmissa käytettävä keskilämpötila sekä keskilämpöti
-Ian  määrityksessä  käytettävä alueurakan maantieteellinen määrityspaikka. 

Sakon kohtuullistamistarkastelu tehdään,  jos  talvikaudesta  on  lankeamassa 
suolasakkoa  ja  urakka-alueen joulu-helmikuun keskilämpötilojen keskiarvo 
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on  vähintään  2 °C  lämpimämpi kuin ns. pitkän aikavälin vastaavien kuukau-
sien keskilämpötilojen keskiarvo. Poikkeuksellisen lämpimän (yli  5,0 °C)  tal

-vikauden  ollessa kyseessä voidaan lisäsuolan tarpeesta neuvotella erikseen. 

Ympäristöasiat hoidon  alueurakoiden  asiakirjoissa 

Vastuu palvelutasosta  ja  laadun osoittamisesta kuuluu hoidon alueurakoissa 
kokonaisvaltaisesti urakoitsijalle, joten tilaajaviranomainen osallistuu yhä vä-
hemmän työn valvontaan. Palveluntuottajan vastuu laadun suhteen korostuu 
nykyisessä hankintakäytännössä. Alueurakka  on  luonteeltaan kokonaisvas-
tuullinen palvelusopimus, jonka täyttäminen edellyttää urakoitsijalta osaa-
mista  myös ympäristöasioissa. Tilaajan suorittama laadun seuranta tulee 
yhä enenevässä määrin keskittymään urakoitsijan toimittaman tiedon, laatu- 
järjestelmän toimivuuden  ja  poikkeamaraporttien  seurantaan. 

Urakoitsija esittää  jo  tarjouksessaan sitovana  kuvaukset laaduntuottokyvys-
tään  ja  laadunvarmistustoimenpiteistään  urakan yhteydessä (alustava laatu- 
suunnitelma). Ennen sopimuskatselmusta urakoitsija esittää tarkennetun 
laatusuunnitelmansa talvihoitotöiden sekä niiden kesähoitotöiden osalta, joi-
ta mandollisesti toteutetaan sopimuskauden alussa. Laatusuunnitelmaa päi-
vitetään  ja  tarvittaessa tarkennetaan myöhemmin ennen kunkin hoitokauden 
alkua. Lisäksi erikseen sovittavalla tavalla ennen yksittäisen työkokonaisuu

-den  alkua urakoitsija esittää toiminta-  ja  työsuunnitelmansa kyseisestä  työs-
tä. Urakoitsijan päivittäiseen toimintaan kuuluu työtä koskevien raporttien 
tuottaminen  ja  työmaapäiväkirjan  pito. 

Alueurakkasopimukseen  ja  alueurakan  yleisiin sopimusehtoihin  on  määritelty 
tilaajan  ja  urakoitsijan  keskinäisiä vastuita,  ja  osassa näistä määrittelyistä  on 

 joko suoria  tai  epäsuoria liittymäkohtia ympäristöön. Urakoitsija  on  vastuus-
sa omassa toiminnassaan syntyvistä päästöistä  ja  jätteistä. Urakoitsijan 
omaisuudeksi sopimusasiakirjoissa luetaan myös ylijäämämaat  ja  muut ma-
teriaalit, jotka urakoitsija  on  velvollinen sijoittamaan joko urakoitsijan itse 
hankkimille läjityspaikoille  tai  tilaajan osoittamiin paikkoihin. 

Ympäristöön kohdistuvaa vahinkoa voi syntyä myös,  jos  urakoitsija toimii ti-
laajan ohjeiden vastaisesti. Tällöin  on  kyse sopimusrikkomuksista. Vastuut 
jaetaan sopimusperusteiseen eli sopimusrikkomuksesta aiheutuvaan vas-
tuuseen  ja  yleiseen varsinaisesta sopimuksesta riippumattomaan vahingon-
korvausvastuuseen. Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta ei koske  so

-pimusperusteista  vahinkoa. Kun ympäristövahinko ilmenee sopimusrikko-
muksena, sovelletaan sopimusta  ja  sopimusoikeudellisia korvausperiaattei

-ta.  Hoidon alueurakoihin liittyvissä vahinkotapauksissa sovelletaan siis hoi-
don alueurakkasopimusta sekä hoidon alueurakan yleisiä sopimusehtoja. 

Tiehallinto  on  vastuussa tienpidosta aiheutuvasta yleisestä  ja  pitkäaikaisesta 
ympäristörasituksesta sekä vahingoista kolmansille osapuolille siinä tapauk-
sessa, että alueurakassa toimitaan sopimusmääräysten mukaisesti. 
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4  KEHITTÄMISTARPEET  HANKINNAN ASIAKIRJOISSA  

4.1  Suunnittelu 

Suunnittelun tarjouspyyntöasiakirjojen tämänhetkisiä kehittämistarpeita  on 
 tarkasteltu tässä yhteydessä Tiehallinnon ympäristöohjelmassa asetettujen 

tavoitteiden sekä eri yhteyksissä käytyjen keskustelujen pohjalta. 

Suunnittelua koskien Tiehallinnon ympäristöohjelmassa vuosille  2001  - 
 2005 on  määritelty  mm.  seuraavia ympäristöä koskevia tavoitteita: 

Tiehaltinto  asettaa uusien tiehankkeiden suunnittelussa  ja  olemassa olevan 
tieverkon parannushankkeissa tavoitteiksi: 

	

• 	ihmisten terveyden, hyvinvoinnin  ja  elinolojen turvaamisen 
- 	kehittämällä erityisesti taajamahankkeissa yhteisöä tukevaa osallistu- 

mista  ja  vuorovaikutusta, 
- 	ottamalla eri väestö-  ja  liikkujaryhmien lUkkumismandollisuudet  ja tur- 

valUsuus  tasapuolisesti huomioon, 
- 	parantamalla jalankulun, pyöräilyn  ja  joukkoliikenteen  olosuhteita, 
- 	sisällyttämällä lilkennemelun  ja  muiden liikenteen päästöjen edellyttä- 

mät haittojen vähentämistoimet ratkaisuihin, 
•  maiseman  ja  kulttuuriympäristöjen  vaalimisen 

- 	väittämällä uusia tielinjauksia muinaismuistojen, kulttuurimaisema- 
kokonaisuuksien  ja  arvokkaiden maisema-alueiden kohdalla, 

- 

	

	vaalimalla  alueiden yhtenäisyyttä  ja  kunnioittamalla  paikkakuntien  ja 
 arvokohteiden  omaleimaisuutta, 

- 	suojelemalia  olevaa rakennuskantaa  ja  korjaamalla tienpidon aiheut- 
tamia vaurioita, 
soveltamalla kestäviä muotoiluperiaatteita tieympäristän  ja  tien raken-
teiden suunnittelussa, 

•  luonnon monimuotoisuuden  ja  muiden luonnonarvojen huomioonottamisen 
- 	noudattamalla suojeluohjelmien rajauksia  ja  suosituksia, 
- 	väittämällä tienrakentamista luonnonoloiltaan yhtenäisinä säilyneillä 
- 	alueilla  ja  kiertämällä  tai  suojaamalla biotoopit,  joiden lajisto  on  uhan- 

alaistu  nut tai  vaarantunut, 
- 	turvaamalla eläinten liikkumisreitit  ja  eläimistön  kannalta tärkeät alueet 

sekä suunnittelemalla tarvittavat yli-  ja  akkulkujärjestelyt, 
- 	ottamalla huomioon tiepenkereiden  ja  siltojen vaikutukset vesistöjen 

laatuun  ja  korjaamalla vesistöjen laatua, vesieliöstöä  tai  kalaston kul-
kua heikentäneitä kohteita, 

- 	käyttämällä tieympäristön viimeistelyssä  ja  maisemoinnissa  luonnon- 
mukaisia menetelmiä  ja  materiaaleja, 

•  luonnonvarojen säästeliään käytön edistämisen 
- 	säästämällä uusiutumattomia  luonnonvaroja  ja  käyttämällä niitä kor- 

vaavia materiaaleja, 
- 	väittämällä tienrakentamista tärkeillä pohjavesialueilia. 
/Tiehallinnon ympäristöpolitiikka  ja  —ohjelma  2001  -  2005/  

Lisäksi  osa  rakentamiseen  ja  ylläpitoon liittyvistä ympäristötavoitteista  on  otet-
tava huomioon  jo  suunnitteluvaiheessa (ks. kohta  4.2).  
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Tehtävän määrittely 

Suunnitelman hankinnassa haasteena  on  löytää kuhunkin kohteeseen laa-
juudeltaan  ja  siten kustannuksiltaan optimaalinen ympäristövaikutusten sel-
vittämisen taso. Keskusteluissa  YVS-tilaajakorttien  käytöstä mielipiteet  kort-
tien käytön eduista jakaantuivat.  YVS-tilaajakorttia  on  tarpeen yksinkertais-
taa, jolloin  sen  käyttäkin  saattaisi tuntua perustellummalta. 

Esteettisen tavoitetason määrittelyn puuttuminen voi johtaa tahattomaan yli- 
laatuun suunnitelmaratkaisuissa. Paikoin ympäristörakentamisen taso  on 

 ollut liian korkea suhteessa myöhemmän hoidon ajateltuun laatutasoon. Ra-
kennuskustannusten alentamiseksi tehdyistä suunnitelman karsimisista jäl-
kikäteen ei pidä  sen  enempää suunnittelija kuin tilaajakaan. Esteettisten  il

-maisujen  sanallinen määrittely voi olla vaikeaa, mutta suunnittelija voi muo-
dostaa käsityksen tavoitelaatutasosta myös euromääräisten arvioiden perus-
teella. Osittain kysymys  on  myös suunnittelijan ammattitaidosta. Tieympäris-
tön suunnittelun ammattilainen osaa ottaa huomioon tienpidon rajoitukset  ja 

 Tiehallinnon  viheralueiden hoitopolitiikan. 

Tiehallinnon  olisi hyvä kirkastaa Tiensuunnittelun toimintaohjeiden merkitys-
tä alan konsulteille,  sillä  toimintaohjeissa  on  myös ympäristöasioiden määrit-
telyjä. 

Ympäristötiedon  kulku  

Ympäristötiedon  siirtyminen suunnitteluvaiheesta toiseen  ja  edelleen raken-
tamiseen  ja  hoitoon  on  havaittu ongelmaksi. Ongelmakenttä tuli koros-
tuneesti esille alan toimijoille järjestetyssä työseminaarissa. Suunnitelmien 
kilpailuttamisen myötä konsultit saattavat vaihtua jokaisessa suunnitteluvai-
heessa. Tiedon siirtyminen  on  valitettavan heikkoa,  sillä  kunkin  konsultin 

 hankkima tieto siirtyy heikosti eteenpäin. Varhaisemmissa suunnitteluvai-
heissa (tarveselvitys, yleissuunnitelma) hankittu ympäristötieto  on suurpiir

-teistä,  ja sen  dokumentointi  on  heikkoa. Tilanteesta kärsivät myös sidosryh
-mät,  kun samoja asioita kysytään moneen otteeseen kunnista  ja  alueellisista 

ympäristökeskuksista.  Alan toimijoille  järjestetyssä työseminaarissa puheen-
vuoron käyttäneen  konsultin  mukaan vastaanotto ympäristökeskuksessa  on 

 usein lämpimän sijasta kuuma. 

Tiensuunnittelun toimintaohjeet  sisältää kannanoton "Laaditaan tarvittaessa 
selostus 'ohjeita jatkosuunnittelulle'  "(TS 179),  mutta käytäntö ei ole saanut 
jalansijaa. Ympäristötiedon siirtoon tarvitaan toimiva menettely (ns. testa-
mentti, tuoteseloste tms.),  sillä  tietoa tarvitsee konsulttien lisäksi myös  Tie- 
hallinnon henkilöstö. Yhtenä kehitysideana  on  esitetty, että hoito-ohjeiden 
siirtämiseksi alueurakkaan voisi soveltaa talonrakennuspuolella käytettävää 
hoidon käsikirjaa. 

Rakentamishankkeita tilaavilla  henkilöillä ei ole välttämättä käytettävissään 
koottua tietoa suunnitteluvaiheessa kertyneestä ympäristötiedosta. Suunnit-
telijan mandollisesti tekemät ympäristöön liittyvät määrittelyt ovat hajallaan 
suunnitelman asiakirjoissa. Tiesuunnitelmaselostusta  on  käytetty ympäristö- 
tiedon lähteenä rakentamisen tilaamisessa, mutta hallinnollisena asiakirjana 

 se  ei välitä ympäristötietoa riittävällä tarkkuudella. Tämän vuoksi  on  toivottu, 
että suunnittelun käytäntöjä voitaisiin kehittää myös rakentamisen tilaajaa 
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palvelevaan  suuntaan.  Jos  hankkeen rakentamisen tilaava saisi selkeän lu-
ettelon mitä ympäristöasioita  on  otettava huomioon rakentamisen aikana, 
ympäristön huomioon ottaminen paranisi.  Jos  menettelyn kehittäminen koe-
taan hyväksi, luetteloa tulisi edellyttää  jo  suunnitelman tarjouspyynnössä.  

Alan  toimijoille  järjestetyssä työseminaarissa esiin tulleet kehitysehdotukset 
Tiehallinnolle olivat selkeä ohjeistus dokumentoinnille sekä yhteyshenkilö-
luetteloiden vaatiminen. Esille tuli myös ajatus ympäristötiedon siirtämiseksi 
pidettävästä lähtötietoauditoinnista aina uuden suunnitteluvaiheen alkaessa, 

 ja  tilaisuudessa olisi mukana aina myös edellisen vaiheen konsultti. Lisäksi 
suunnitteluaineiston tallettaminen tulisi saada selkeästi Tiehallinnon vastuul-
le. 

Tiesuunnitelma 

Kehityssuunta  on  yhä enemmän kohti Suunnittele  ja  toteuta —mallia  (ST), 
 joten tiesuunnitelma tulee laatia nykyistä tarkemmaksi myös ympäristöasioi-

den osalta. Tiesuunnitelmassa  on  syytä määritellä tarkasti esimerkiksi ympä-
ristörakentamisen laatutaso, jotta  ST-tarjoukset olisivat keskenään vertailu-
kelpoiset. Tiesuunnitelman tarkkuustasolla  on  myös yhteys  ST-projektien 
tarjouskustannuksiin. 

Muut suunnitelmiin liittyvät kehittämistarpeet 

Rakentamishankkeissa  on  havaittu puutteita läjityksessä,  ja  keskusteluissa 
 on  viltattu  myös epäkohtiin läjitysalueiden suunnittelussa. Haasteena  on 

 suunnittelun kehittäminen siten, että läjitettävät materiaalimäärät vähenisivät 
 ja  ylijäämämassojen  sijoittamisen suunnitteluun paneuduttaisiin nykyistä 

huolellisemmin. 

Työkohtaisissa työselityksissä  tulisi olla nykyistä enemmän selkeitä määritte-
lyjä ympäristöasioiden huomioon ottamisesta 

Haasteita suunnittelun sopimusasiakirjojen kehittämiselle: 

	

• 	Liittymäpintojen selkiyttäminen  prosessien välillä siten, että olennaiset ympä- 
ristöasioiden määrittelyt tulevat mukaan tarjouspyyntövaiheeseen 

	

• 	Tilaajan  ja  suunnittelijan yhteistyön, vastuiden  ja  dokumentoinnin selkiinnyt- 
täminen ympäristäasioissa 

•  Tilaamisen käytäntöjen yhdenmukaistaminen (ns.  YVS-kortin  käyttö) 
•  Ympäristöasioiden kattava mukaan ottaminen suunnitelman laajuuteen suh-

teutettuna; tiesuunnitelman tarkentaminen 
• Työselitysten tarkentaminen  ympäristöasioiden osalta 

	

• 	Suunnittelun aikana saadun ympäristötiedon välittäminen suunnitteluvaihees - 
ta  toiseen sekä rakentamisen  ja  hoidon hankintaan. 

Haasteina  ovat myös  mm.  negatiivisten ympäristövaikutusten minimoiminen 
suunnitteluratkaisujen avulla, uusiutumattomien luonnonmateriaalien käyttöä kor-
vaavien materiaalien käytön edistäminen sekä e!inkaarinäkökulman huomioon 
ottaminen kustannustehokkaalla tavalla. 
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4.2  Rakentaminen sekä ylläpito  

Tiehallinnon ympäristöohjelma  vuosille  2001  -  2005 on  määritellyt  mm. 
 seuraavia ympäristöä koskevia tavoitteita:  

• Tiehallinto  suosii vähemmän ympäristöä  kuormittavien  aineiden käyttöä 
 tyämai  I  laan 

• 	Tiehallinto  kehittää ympäristöä koskevia vaatimuksia rakentamisen  ja  yllä- 
pidon  urakkasopimuksissa.  Vaatimukset koskevat  mm.  työmaakuljetuksista 

 ja  kiertoteistä aiheutuvien  haittojen vähentämistä, töiden ajoittamista  luon-
toalueilla  ja  asutuksen välittömässä läheisyydessä,  läjitys- ym.  alueiden 
viimeistelyä sekä tiedottamista  ympäristöhäiriöistä  alueen asukkaille  ja  vi

-ranomaisi  Ile  
• 	Tiehallinto  tukee tuotteiden  ja  työmenetelmien kehittämistä laajentamalla 

tuottajien mandollisuuksia tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka edistävät 
luonnonvarojen  säästeliästä  käyttöä sekä vanhojen  tierakenteiden  ja  teolli-
suuden sivutuotteiden hyötykäyttöä  

• Tiehallinto  tehostaa  ylijäämämassojen  hyötykäyttöä yhteistyössä maakun-
tien liittojen, kuntien, yritysten  ja  maanomistajien kanssa  
Tiehallinto  kehittää rakentamisen  ja  ylläpidon  ympäristöraportointia.  Tuotta

-jilta koottavat  tiedot koskevat luonnonvarojen käyttöä, sivutuotteiden käyt-
töä,  asfaltin  uudelleenkäyttöä  ja  jätemääriä. 
ITiehallinnon ympäristöpolitiikka  ja  -ohjelma  2001  -  2005/  

Vastuiden,  velvollisuuksien  ja  oikeuksien määrittely  

Asiakirjapohjien  tarkastelussa havaittiin, että  vastuiden,  velvollisuuksien  ja 
 oikeuksien  määrittelyt  vaihtelivat eri  asiakirjapohjissa.  Haasteena sopimus- 

asiakirjojen  jo  käynnistetyssä  asiakirjojen  yhtenäistämistyössä  on,  että ura
-koitsijan  ja  tilaajan väliset  vastuiden  ja  velvoitteiden  määrittelyt  ovat yhtenäi-

set  ja  selkeät sekä riittävän kattavat.  Vastuiden määrittelyihin  tulee sisällyt-
tää myös  yhteydenpitovelvoitteet  ulkopuolisiin tahoihin sekä tiedottaminen 

 ympäristöhäiriöistä. Sopimusasiakirjoissa  tulee olla tieto oleellisista asioista. 

Keskeistä asiakirjoissa  on  määritellä  urakoitsijan  ja  tilaajan väliset  vastuut  ja 
 velvoitteet yksiselitteisesti (esimerkiksi luvat  ja  ilmoitukset,  jätematerlaalit 

 kustannus-  ja  ympäristövastuunäkökulmasta  mukaan lukien  läjitettävät  yli
-jäämämaat, vastuut  odottamatta  löytyvien  ympäristöön liittyvien  esiintymien 

 varalta jne.),  yhteydenpidon menettelyt  ottaen huomioon myös poikkeuksel-
liset tilanteet (tiedottaminen  ympäristöhäiriöistä  häiriöiden vaikutuspiirissä 
oleville, yhteydenpito viranomaisiin, tiedottaminen  ympäristövahingoista 
kolmansille  jne.) sekä  kyseiseen  urakkaan liittyvät  erityisseikat.  

Alan  toimijoille  järjestetyssä  työseminaarissa  tuli esille, että  ylijäämämaiden 
 hyödyntämisessä  jätelain  edellyttämällä tavalla  on  ongelmana kaupallisen 

hyödyntämisen rajoitus  sopimusasiakirjoissa. 
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Luvat  ja  ilmoitukset  

Lupien  hakemisen  vastuut  tulisi määritellä asiakirjoissa nykyistä selkeäm-
min.  Osa  nykyisin rakentamisen asiakirjoissa mainituista  luvista  haetaan 
suunnitteluvaiheessa.  

Ympäristölupiin Ilittyvlin seurantavelvoitteisiin  ei ole otettu kantaa sopimus- 
asiakirjoissa. Haasteena  on  ympäristövastuun  oikeudenmukainen kohden- 
tammen siten, että urakoitsija tietää tarjotessaan mihin sitoutuu.  

Urakoitsijat  toivovat myös tukea lupien hakuun  ja  huomion kiinnittämistä  ai-
katauluseikkoihin  lupien  haun  kannalta.  Tarjousvaiheessa  tulisi tietää  työs-
kentelyajat luotettavasti  mm.  lupien hakemisen  ja  ilmoitusten tekemisen 
vuoksi. Esimerkiksi ilmoitus melua  ja  tärinää  aiheuttavasta  toiminnasta  on 

 tehtävä  30  vuorokautta ennen töiden aloittamista, ellei kunnallisissa  ympäris-
tönsuojelumääräyksissä  ole määritelty  lyhyempää  aikaa. Töiden aloittamisen 
viivästyminen  ja  siitä aiheutuvat työaikojen  muutospaineet  saattavat taas 
johtaa ylimääräisiin ongelmiin. 

Eri kunnissa  ja  alueellisissa  ympäristökeskuksissa  tulkinnat  ympäristöasiois
-ta  vaihtelevat.  Tiehallinnon  vaikutusmandollisuudet  ympäristöasioissa  viran-

omaisiin saattavat olla käytännössä vähäiset tällä hetkellä.  Hankintamenet-
telyjen  kehittyessä  Tiehallinnon hankintastrategian  mukaisesti  Tiehallinnon 

 rooli käytännön toteutuksessa tulee entisestään  pienenemään.  

U  rakkakohtaiset ympäristövaatimukset 

Esimerkkikohteiden  tarkastelussa havaittiin, että  urakkakohtaisiin  sopi
-musehtoihin  ei oltu kirjattu kaikkia kyseistä urakkaa koskevia  ympäristövaa-

timuksia.  Myöskään suunnittelijat eivät olleet  liittäneet rakennussuunnitelmi
-en  työkohtaisiin työselityksiin  juurikaan ympäristöön liittyviä kannanottoja. 

 Sopimusasiakirjoissa  tulisi kuitenkin olla selkeästi näkyvissä vähintään ky-
seisen urakan  hinnoitteluun  vaikuttavat seikat. Asiakirjojen kehittämisessä 
haasteena  on,  kuinka kyseisen kohteen  ympäristönäkökohdat  saadaan sel-
keästi asiakirjoihin.  

Asiakirjapohjien  tarkastelun yhteydessä havaittiin, että  sopimuskohtaisten 
urakkaehtojen (SKU) ympäristövaatimukset  sisälsivät sekä yleisiä että  varsin 

 yksityiskohtaisia  ympäristövaatimuksia.  Lakien, asetusten  ja  niihin  rinnastet-
tavien julkisoikeudellisten  määräysten noudattaminen  on  yksi sekä tilaajan 
että  urakoitsijan  toiminnan peruslähtökohdista. Nykyisissä asiakirjoissa  oh

-jeistettu  jätehuolto  ja  muu vastaava kuuluu hyvään ammattitaitoon, oleelli-
sempaa  on  tieto esimerkiksi  toimintaohjeista yllättävissä  tilanteissa  (esim. 

 odottamatta löytyneet  pilaantuneet  maat). 

Haasteena  on  urakkaa koskevien ehtojen  ja  urakoitsijan toimintavapauden 
 optimointi.  Sopimuskohtaisia urakkaehtoja  tulee kehittää siihen suuntaan, 

että ne sisältävät urakkaa koskevia ehtoja, mutta jättävät  urakoitsijalle  tilaa 
esittää  ympäristönäkökohtia laatusuunnitelmassaan.  Mikäli  urakkakohde  on 

 luonteeltaan  tai  ympäristöolosuhteiltaan  vaativa,  urakoitsijalta  voidaan edel-
lyttää myös erillistä  ympäristösuunnitelmaa  ympäristöasioiden huomioon ot-
tamisen varmistamiseksi.  
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Alan  toimijoille  järjestetyssä  työseminaarissa  tuli esille, että lainsäädännön 
kirjaaminen  tai  kirjaamatta  jättäminen  sopimusasiakirjoihin  ei ole yksiselittei-
nen asia, koska sekä urakoitsija- että  tilaajaosapuolella  on  puutteita  ympäris-
tölainsäädännön tuntemuksessa.  Jos  vähemmän tunnetut  asiat  tuotaisiin 

 esiin  sopimusasiakirjoissa, varmistettaisiin  molempien osapuolten yhteis-
ymmärrys. Toisaalta yritysten  ympäristöjärjestelmiin  sisältyy lainsäädännön 
seurannan  menettelyt. Tiehallinto  ei voi ottaa urakoitsijoiden suuntaan vah-
vaa roolia lainsäädännön seuraamisessa  ja  tulevien muutosten  ennakoimi

-sessa.  

Uusiutumattomia  luonnonvaroja säästävät ratkaisut 

Urakoitsijan  mandollisuutta esittää vaihtoehtoisia tarjouksia tulee kehittää, 
jotta saataisiin luonnonvarojen  säästeliästä  käyttöä edistäviä, jätteiden mää-
rää  vähentäviä  sekä  elinkaarinäkökulman  sisältäviä vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

 Jätelain  mukaisesti tuotannon  harjoittajan  on  huolehdittava siitä, että tuotan-
nossa käytetään säästeliäästi raaka-ainetta  ja  että raaka-aineen käyttöä kor-
vataan  jätteellä.  Viranomaisen  on  vastaavasti huolehdittava siitä, että  sen 

 omassa toiminnassa  mm.  käytetään  kierrätettäviä  tai  kierrätetystä  raaka- 
aineesta valmistettuja tuotteita.  

Alan  toimijoille  järjestetyssä  työseminaarissa  tuli esille, että  uusiomateriaali
-en  käytössä  perusongelmina  ovat kokemusten puute, aikataulujen tiukkuus 

lupien hakemisen kannalta sekä  vastuiden  jako.  Uusiomateriaalien  suhteen 
tilanne näyttää olevan toistaiseksi sekava. 

Muut kehittämistarpeet 

Työseminaarissa  tuotiin lisäksi esille seikka, että tällä hetkellä  sopimusasia
-kirjoista ei ilmene kuinka  urakoitsijan ympäristöosaaminen  varmistetaan käy-

tännössä.  Alan  urakoitsijoita  kiinnostaa  mm.  tieto riittääkö tulevaisuudessa 
esimerkiksi  RALA-pätevyys  osoitukseksi ym päristöosaamisesta. Kehittä-
misajatuksena työseminaarissa  tuli esille, että  tilaajataholle  tulisi järjestää 
koulutusta  urakoitsijan toiminta/laatusuunnitelman  arvioinnista, jotta  tiepii-
reissä  osattaisiin kiinnittää huomiota  oleellisiin  asioihin.  

Tiehallinto  voi edelleen antaa suosituksia vähemmän ympäristöä  kuormitta
-vista  ratkaisuista, kuten esimerkiksi liittymisestä  energiansäästösopimuksiin. 

 Suositusten ohella hankinnan asiakirjoissa keskeistä  on  määritellä, miten 
suositellut  ympäristöhaittojen minimointitoimenpiteet  vaikuttavat tarjousten 

 arviointivaiheen pisteytykseen. 
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Yhteenveto sopimusasiakirjojen kehittämisen haasteista: 

	

• 	Ympäristöpolitiikan  ja  —ohjelman sisältämien tavoitteiden sisällyttäminen 
hanki ntoi  hin  

•  Ympäristöasioiden käytäntöjen yhtenäistäminen eri urakkamuodoissa 

	

• 	Urakoitsijan  ja  tilaajan  välisen  vastuunjaon selkiyttäminen  mm.  lupien, ym- 
päristövastuun  ja  ulkopuolisiin tahoihin tapahtuvan yhteydenpidon osalta 

	

• 	Ympäristöriskien kohtuullistaminen; (vrt. uusiomateriaalien  käyttöön liittyvät 
seu rantavelvoitteet) 

	

• 	Tilaajan tandon selkeämpi esille tuominen; mitä asioita Tiehallinto arvostaa 
urakkatarjou ksia pisteyttäessään  

4.3  Hoidon  alueurakat  

Osaan Tiehallinnon ympäristöohjemassa  2001 - 2005  mainittuihin asioihin 
voidaan vaikuttaa sopimusasiakirjojen sisällöissä.  Osa  ympäristöohjelman 

 sisältämistä asioista liittyy kiinteästi tuotevaatimusten kehittämiseen, mikä  on 
 tämän tarkastelun ulkopuolella. 

Tiehallinnon ympäristöohjelma  vuosille  2001  -  2005 on  määritellyt  mm. 
 seuraavia ympäristöä koskevia tavoitteita: 

	

• 	Tiehallinto  kehittää hoidon toimintalinjoja  ja  laatuvaatimuksia liukkaudentor- 
junnan  ja  pölynsidonnan  aiheuttamien pohjavesihaittojen vähentämiseksi 

• Tiehallinto  kehittää kesähoidon alueurakoiden sopimuksiin sisältyviä vaati-
muksia, jotka koskevat jätehuoltoa, kemikaalien käyttöä viherhoidossa  ja  
vihertöiden  ajoitusta 

	

• 	Tiehallinto inventoi  viheralueet  ja  määrittelee niille viherhoitoluokat.  Inven- 
toinneissa  selvitetään myös biologisesti arvokkaat tieosuudet, puukujanteet 

 ja  yksittäispuut  ja  laaditaan tieosuuksien hoitosuunnitelmat 
•  Hoidossa korostetaan luonnonmukaisten menetelmien käyttöä 

	

• 	Tiehallinto  kehittää tienvarsien jätehuollon yhteistyötä kuntien, jätehuolto- 
yritysten  ja  järjestöjen kanssa. Levähdysalueilla kehitetään tienkäyttäjiä 
asianmukaisesti palvelevaa jätehuoltoa 

	

• 	Tiehallinto  kehittää hoidon ympäristöraportointia. Tuottajilta koottavat tiedot 
koskevat liukkaudentorjunnassa  ja  pölynsidonnassa  käytettäviä aineita, 
tienvarsilta kerättyjä jätemääriä, tiemerkintämaaleja  ja  siltojen maalausta 
ITiehallinnon ympäristäpolitiikka  ja  —ohjelma  2001 - 2005/ 

Palvelutuotteen ympäristölaatuun  liittyviä asiakokonaisuuksia ovat  mm. tie- 
maisemaan liittyvät määrittelyt (viherympäristö, tienvarsien siisteys), tervey-
teen  ja  asumisviihtyvyyteen  liittyvät määrittelyt (pöly, melu, kemikaalien käyt-
törajoitukset), liukkaudentorjuntaan liittyvät määrittelyt (menetelmät, määrät, 
laadunvalvonta) sekä luonnonympäristön suojelemiseen liittyvät määrittelyt. 
Urakoitsijan toiminnan ympäristölaatua ovat  mm.  lakien, asetusten, julkisoi-
keudellisten säädösten noudattaminen alueurakassa sekä systemaattinen 
toiminta ympäristöhaittojen minimoimiseksi. Molemmat ympäristölaadun ko-
konaisuudet  ja  niiden sisältö tulisi näkyä mandollisimman selkeästi sopimus- 
asiakirjoissa, joko tilaajan  tai urakoitsijan  laatimassa osuudessa. 
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Vastuiden,  velvollisuuksien  ja  oikeuksien määrittely  

Asiakirjapohjien  tarkastelussa havaittiin, että  vastuita  suoraan  tai  epäsuoras-
ti ympäristöön vaikuttavista asioista ei oltu kaikilta osin määritelty selkeästi. 

 Tarjouslaskennan  kannalta niiden  määrittelemisellä  on  myös merkitystä,  sillä 
 liiketoiminta  on  osaksi erilaisten kustannusten  ja  riskien  hinnoittelemista.  

Tienkäyttäjien jätteet 

Hoidon yleiset  sopimusehdot  määrittelevät  urakoitsijan sivuvelvollisuuksissa 
urakkahintaan  kuuluvana urakan tehtävissä  syntyvien  jätteiden  lajittelun  ja  
poiston  urakka-alueelta sekä niistä johtuvat mandolliset  verot ja  maksut. Li-
säksi  on  raportointivelvoite  kerättyjen jätteiden määrästä.  Asiakirjapohjien 

 sekä  esimerkkikohteiden  tarkastelussa havaittiin, että tienkäyttäjien tuotta-
mien jätteiden  jätehuoltoon  liittyvät  määrittelyt  ovat asiakirjoissa suppeat. 

Jätehuollon kustannusten laskennan vuoksi  tarjouspyyntöasiakirjoista  tulisi 
ilmetä syntyvät  jätemäärät  mandollisesti myös jätteiden  toimituspaikka  sekä 
tietoa paikallisista ongelmista  (esim.  ongelmalliset  tiejaksot). Jätteisiin  liittyvä 
työmäärä  ja  niistä  urakoitsijoille  koituvat kustannukset ovat kasvaneet jatku-
vasti  ja  kasvavat edelleen.  Liitteeseen  2 on  koottu tietoja valtiovallan ohjauk-
sesta  jätteisiin  liittyen. 

Vastuullinen  toimija  huolehtii sopimuksen mukaisesta vastuusta kaikissa ti-
lanteissa.  Kustannusvaikutuksiltaan yllättävissä  tilanteissa punnitaan ura

-koitsijan ympäristömoraali,  ja  tämä seikka kannattaa ottaa huomioon myös 
 sopimusasiakirjoja  laadittaessa. Esimerkiksi odottamatta tien varsille ilmaan

-tuvien  ongelmajätteiden suurella määrällä  on  jätelainsäädännön  jatkuvasti 
kiristyessä yhä suurempi  kustannusvaikutus.  Vastuullinen urakoitsija toimii 
lainsäädännön  ja  sopimuksen  määrittelemällä  tavalla  ja  vie  kertyneet  ongel-
majätteet  asianmukaisesti käsiteltäväksi.  Tarjouskustannusten ylittymisen 
yllättämä, ympäristöasioissa valveutumaton  urakoitsija saattaa toimia myös 
toisin.  

Ympäristökohteiden  huomioon ottaminen  

Esimerkkikohteiden  tarkastelussa sekä niiden yhteydessä käydyissä keskus-
teluissa havaittiin, että kaikkien  alueurakoiden sopimusasiakirjoissa  ei ole 
ollut mainintoja  tai  sijaintitietoja  muista  ympäristökohteista  kuin pohjavesi- 
alueista. Suojelualueiden  ja  tiedossa olevien  uhanalaislajien sijaintitiedot  oli-
si hyödyllistä sisällyttää  alueurakan sopimusasiakirjoihin.  Lisäksi tulisi määri-
tellä toimenpiteitä koskevat rajoitukset.  Urakoitsijan  ei voi olettaa olevan tie-
toinen esimerkiksi tiealueella olevista suojelualueista  tai  uhanalaislajiston 

 esiintymistä, ellei niitä ole merkitty  sopimusasiakirjoihin. Tiehallinto  vastaa 
vahingosta ympäristölle  tai  kolmansille  osapuolille siinä tapauksessa, että 

 alueurakan sopimusasiakirjoissa  ei ole määritelty ympäristön kannalta merki-
tyksellisiä seikkoja.  
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Muut  kehittämistarpeet  

Työssä havaittiin, että kemikaalien käyttöön liittyvät  määrittelyt  eivät ole kai-
kilta osin selkeät. 

Vaihtoehtoisten  liukkaudentorjuntamenetelmien  ja  liukkaudentorjunnan täs-
mähoidon  kehittämisessä  Tiehallinnolla  tulee olla vahva rooli. 

Yhteenveto  sopimusasiakirjojen kehittamisen  haasteista:  

• 	Urakoitsijan  ja  tilaajan  välisen  vastuunjaon selkiyttäminen ympäristövas- 
tuun  osalta  

• 	Jätehuoltoon  liittyvien  määrittelyjen tarkentaminen,  jolloin  urakoitsijalle  syn- 
tyy tarkempi  kuva  työmääristä  ja  riskeistä  

• 	Ympäristötiedon sisällyttäminen työkohtaisiin tarkennuksiin alueurakan  so - 
pimusasiakirjoissa (suojelualueet, uhanalaislajisto  ja  niitä koskeva toimen-
piteiden  ohjeistus) 

•  Vaatimusten  tarkennukset  kemikaalien käyttöön liittyen  
• 	Tilaajan tandon selkeämpi esille tuominen; mitä asioita  Tiehallinto  arvostaa  

urakkatarjouksia pisteyttäessään  

Lisäksi jatkuvana haasteena  on  tiestön hoidon  ympäristörasituksen minimoimi-
nen  siten, että liikenneturvallisuutta ei  vaaranneta. 
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5  HANKINTOJEN  KEHITYSNÄKYMÄT  JA  YMPÄRISTÖ  

Tiehallinnon hankinnoissa  siirrytään ajallisesti, alueellisesti  ja  sisällöllisesti 
laajempiin hankintakokonaisuuksiin, joten sekä uusia että nykyisiä käytössä 
olevia hankintamuotoja kehitetään voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Helmi-
kuussa  2003  hyväksytyn tienpidon hankintastrategian mukaisesti tienpidon 
tuotteita  ja  palveluja hankitaan tulevina vuosina yhä enemmän palvelukoko-
naisuuksina, jotka sisältävät suunnittelua, rakentamista  ja  kunnossapitoa  eri-
laisina kokonaisuuksina. Tiehallinnon tavoitteena  on  myös kehittää  ja  ottaa 
käyttöön hankintamenettelyjä  ja  toimintatapoja, jotka mandollistavat suunnit-
telijoiden  ja  urakoitsijoiden innovaatioiden  ja  tuotekehitystyön  hyödyntämi-
sen. 

Suuntauksella pidempikestoisiin  ja  sisällöltään laajempiin hoidon alueurakoi
-hin  on  merkitystä  mm.  ympäristövastuiden  kannalta. Urakoitsijan vastuu ym-

päristön tilasta kasvaa, joten ympäristön tilan selvittämisen merkitys urakan 
aloitus-  ja  päättämisvaiheessa  todennäköisesti lisääntyy. 

Erillisten urakka-  ja  konsuittisopimusten  rinnalle kehitettävien peräkkäisiä 
toteutusvaiheita sisältävien palvelusopimusten yleistyminen ratkaisee osan 
nykyisistä tilaajan,  konsultin ja  urakoitsijan  väliseen ympäristötiedon kulkuun 
liittyvistä ongelmista. Kehityssuunta osaltaan edistää elinkaariajattelua  ja 

 esimerkiksi jätemateriaalien vähentämisen  ja  hyötykäytön  tavoitetta. Maa- 
ainesten sijoittamista voidaan suunnitella nykyistä pitkäjänteisemmin. 

Myös urakan ratkaisuperusteet kehittyvät. Tulevaisuudessa siirrytään yhä 
enemmän toteutusvaiheen  hinnan ja  laadun arvioimisesta tuotteen  koko 

 elinkaaren aikaisen laadun  ja  kustannusten arviointiin. 

Laatuvaatimukset kehittyvät lopputuotteen toimivuusvaatimusten suuntaan. 
Laatuvaatimusten kehittyessä tuoteominaisuuksista  ja  lopputuotevaatimuk

-sista  toimivuusvaatimuksiksi  on  laadun määrittelyä ajateltava myös ympäris-
tön kannalta.  

Infra-alan yleinen kehitys  vie  kohti kestävän kehityksen toimintatapojen 
omaksumista,  ja  se  luo paineita myös Tiehallinnon hankintojen kehittämisel-
le tulevaisuudessa. Tekesin "lnfra - Rakentaminen  ja  palvelut  2001  -  2005" 

 —teknologiaohjelma  keskittyy infraverkkojen rakennuttamisen, rakentamisen, 
kunnossapidon  ja  hoidon kehittämiseen. lnfra-ohjelman yhtenä tavoitteena 

 on  kestävän kehityksen toimintatapojen omaksuminen. Yksi ohjelman pai-
nopistealueista  on  ekologisesti kestävät tekniikat  ja  tuotteet.  

"Infra  -  Rakentaminen  ja  palvelut  2001-2005"  —teknologiaohjelman 
 tavoitteita  (mm.):  

• 	Elinkaariteknisen  suunnittelun läpimurto 
• 	Ympäristötase  oleelliseksi osaksi infraverkostojen tuoteominaisuuksia 
• 	Materiaalien ekotehokas käyttö  ja  uusiomateriaalien  hyödyntäminen ylei- 

seksi toimintatavaksi 
•  Nykyisten rakenteiden ekotehokkaita korjausmenetelmiä käyttöön 
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6  EHDOTUS JATKOTOIMENPITEIKSI 

Tähän yhteyteen  on  koottu esityksiä käytännön toimenpiteistä, jotka edistä-
vät ympäristöasioiden parempaa huomioon ottamista Tiehallinnon hankin- 
noissa. 

Vuoropuhelun jatkaminen 

Tässä selvityksessä  on  tuotu esiin Tiehallinnon nykyisissä hankintakäytän-
nöissä ilmenneitä ympäristöasioihin liittyviä kehittämistarpeita  ja  —kohteita. 
Tiehallinnon sisäinen sekä Tiehallinnon  ja  yhteistyöverkostojen  välinen kes-
kustelu  on  selvityksen myötä  jo  käynnistynyt,  ja  sitä  on  syytä jatkaa. Hankin-
tamenettelyjen, toimintatapojen  ja  asiakirjojen kehittäminen yhteistyössä 
Tiehallinnon prosessien henkilöstön sekä yhteistyöverkostojen kanssa  on 

 myös oppimisprosessi, jossa tietämys ympäristöasioista lisääntyy. 

Erityisen tärkeää  on  jatkaa keskustelua Tiehallinnon  ja  alan toimijoiden, kon-
sulttien  ja  urakoitsijoiden, välisistä ympäristövastuista sekä ympäristötietojen 
siirtymiseen liittyvistä esteistä. Kun tilaajan tahto  on  selvillä, tulisi täydennyk

-set  hankinnan asiakirjoihin tehdä mandollisimman nopeasti.  

On  myös syytä jatkaa keskustelua siitä, miten materiaalien ekotehokas käyt-
tö  ja  uusiomateriaalien  hyödyntäminen saataisiin yleiseksi toimintatavaksi 
myös tienpidossa,  sillä  yleinen suuntaus  on  kohti sitä. Tähän aihepiiriin liittyy 
tarvetta keskustella tienpitäjän  ja  urakoitsijan  välisestä ympäristövastuiden 
jaosta. 

Ympäristöosaamisen  kehittäminen  hankintaprosessissa  

Tämän työn yhteydessä  on  esiintynyt tarvetta kehittää rakentamisen, ylläpi-
don  ja  hoidon hankinnoista vastaavien tietämystä ympäristölainsäädännöstä 
sekä valmiuksia arvioida urakoitsijoiden työ-  ja  laatusuunnitelmia  ympäristö-
asioiden kannalta. Vastaavasti  on  esiintynyt tarvetta kehittää suunnitelmien 
hankinnasta vastaavien valmiuksia ottaa ympäristöasiat huomioon riittävällä 
tarkkuudella. 

Tiehallinnon  tandon selkeä esille tuominen  sopimusasiakirjoissa 

Sopimusasiakirjoja  on  tarpeen kehittää siten, että asiakirjoista ilmenee sel-
keästi Tiehallinnon tahto urakoitsijan/konsultin valintavaiheessa. Palvelun 
tuottajaa kiinnostaa  mm.  seuraavat tiedot: 
•  kuinka urakoitsijan/konsultin ympäristöosaaminen varmistetaan käytän-

nössä 
•  kuinka urakoitsijan/konsultin virallisen hyväksynnän saanut ympäristöjär-

jestelmä otetaan huomioon tarjoajia valittaessa 
•  kuinka Tiehallinnon suosittelemat ympäristöhaittojen minimointitoimenpi

-teet  vaikuttavat tarjousten arviointivaiheen pisteytykseen. 
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Jos  Tiehallinto  tulee arvioimaan yrityksen urakan vastaanoton yhteydessä 
esim. RALA:a varten, seikan tulee ilmetä sopimusasiakirjoista. 

Suunnitteluun liittyvä kehittäminen 

Suunnittelun hankinnan asiakirjoissa ympäristäasioiden kehittämistarpeet 
lyhyellä tähtäimellä ovat seuraavat: 
•  tiesuunnitelman sisällön tarkentaminen  ST  -mallia paremmin palvelevak

-si  
• tiensuunnittelun toimintaohjeiden  aseman korostaminen, toimintaohjeista 

poikkeavien toimenpiteiden kirjaaminen tehtävän määrittelyyn 
•  ympäristön esteettisen laatutason määrittely ellei haluttu hinta/laatutaso 

ilmene  jo  aiemmista suunnitelma-asiakirjoista 
•  selkeät käytännöt ympäristäasioiden dokumentoimiseksi sekä tiedonku-

lun varmistamiseksi (esim. dokumentoinnille siten, että samoja asioita ei 
tarvitse selvittää jokaisessa suunnittelu-  ja  suunnitelman hankintavai-
heessa) 

• ympäristäasioiden yhteyshenkilöluettelo  suunnitelma-asiakirjoihin. 

Erillisiksi,  mutta hankinnan asiakirjoihin läheisesti liittyviksi kehittämiskoh-
teiksi nousivat ympäristötiedon siirtämiseen tähtäävän tuoteselosteen, "tes-
tamentin", "käyttäohjekirjan" tms. laatiminen tiedonkulun parantamiseksi se-
kä  YVS-kortin  yksinkertaistaminen käyttäjäystävällisemmäksi.  YVS-tilaaja

-korttia ja  tiensuunnittelun toimintaohjeiden sisältämiä  ympäristöasioita ehdo-
tetaan tarkasteltavaksi rinnakkain siten, että tilaajakortista näkyisi suoraan 
mitä tiensuunnittelun toimintaohjeet missäkin vaiheessa edellyttävät 
selvitettäväksi. 

Pidemmän aikavälin kehittämistarpeita ovat  mm.:  
•  suunnittelun viiteaineiston päivittäminen ympäristöasioiden osalta 
• uusiomateriaalien  hyödyntämisen edistäminen uusiutumattomien luon-

nonvarojen säästämiseksi 
• elinkaariajattelun sisällyttäminen  suunnitteluun 

Rakentamiseen sekä ylläpitoon liittyvä kehittäminen 

Rakentamisen  ja  ylläpidon hankinnan asiakirjoissa ympäristöasioiden kehit-
tämistarpeet lyhyellä tähtäimellä ovat seuraavat: 

urakoitsijan  ja  tilaajan välisten ympäristövastuiden  ja  -velvoitteiden  tar
-kentaminen;  yksiselitteinen määrittely ottaen huomioon urakoitsijan vas-

tuun säilyminen urakkahintaan nähden kohtuullisena 
-  luvat  ja  ilmoitukset, mukaan lukien seurantavelvoitteet 
- jätemateriaalit  mukaan lukien läjitettävät ylijäämämaat kustannus-  ja  

ympäristövastuunäkökulma  huomioon ottaen 
- vastuut  odottamatta löytyvien ympäristöön liittyvien esiintymien varal-

ta (esim. pilaantuneet maat, arkeologiset löydöt) 
- yhteydenpitovelvoitteet  ulkopuolisiin tahoihin sekä tiedottaminen ym-

päristöhäiriöistä 
-  yhteydenpito viranomaisiin 
-  tiedottaminen ympäristövahingoista kolmansille osapuolille 

• urakkakohtaisten ympäristövaatimusten sisällyttäminen sopimusasiakir
-joihin 
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Erilliseksi, mutta hankinnan asiakirjoihin läheisesti liittyväksi  kehittämiskoh-
teeksi  nousi  sopimusasiakirjojen viiteaineiston päivittäminen. Kiireellisimpiä 
uudistettavia  ovat lainsäädännön muutosten vuoksi vanhentuneet julkaisut 

 Asfalttiasemien  ja  kivenmurskaamojen ympäristölupa  (Helsinki 1994,  hEL  
227 0007)  sekä  Asfaittiasemien  ja  kivenmurskaamojen  ympäristönsuojelu 

 1994 (Helsinki 1994,  TIEL  227 0006).  Päivittäminen  ei kaikilta osin kuulu 
 Tiehallinnolle.  

Pidemmän aikavälin  kehittämistarpeita  ovat  mm.:  
•  vaihtoehtoisten tarjousten  jättömandollisuuksien  kehittäminen, jotta saa-

taisiin enemmän luonnonvarojen  säästeliästä  käyttöä edistäviä, jätteiden 
määrää  vähentäviä  sekä mandollisesti myös  elinkaarinäkökulman  sisäl-
täviä ratkaisuja  

• uusiomateriaalien  hyödyntämisen edistäminen  uusiutumattomien  luon-
nonvarojen säästämiseksi 

Hoitoon liittyvä kehittäminen 

Hoidon hankinnan asiakirjoissa ympäristöasioiden  kehittämistarpeet  lyhyellä 
tähtäimellä ovat seuraavat:  
• vastuiden,  velvollisuuksien  ja  oikeuksien nykyistä selkeämpi määrittely  

-  jätehuolto (mukaan lukien kustannus-  ja  ympäristövastuunäkökulmat) 
- ylijäämämaiden läjitys/sijoitus 
-  selkeä kannanotto kemikaalien käyttöön  mm.  heinittymisentorjunnas

-sa  
- vastuut  odottamatta  löytyvien  ympäristöön liittyvien  esiintymien  varal- 

ta  (esim.  uhanalaisten lajien  esiintymät, pilaantuneet  maat)  
• selvilläolovelvoite  käytetyistä kemikaaleista,  raportointi  erikseen pyydet-

täessä  
•  suojelualueiden  ja  nykyisin tiedossa olevien  uhanalaislajien sijaintitieto-

jen  sekä toimenpiteitä koskevien rajoitusten  sisällyttäminen alueurakan 
työkohtaisiin tarkennuksiin kattavasti  eri  tiepiireissä  

Pidemmän aikavälin  kehittämistarpeita  asiakirjoissa ovat  mm.:  
•  tienvarsien jätehuolto lainsäädännön muutosten mukaan  
• uhanalaislajien sijaintitietojen  sekä toimenpiteitä koskevien rajoitusten 

 sisällyttäminen alueurakan sopimusasiakirjoihin  mandollisimman  katta -
vasti 
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LillE  2  Jätteisiin  liittyvä valtiovallan ohjaus  



LuTE  I  

TYÖN OSATEHTÄVÄT SEKÄ TYÖSSÄ MUKANA OLLEET HENKILÖT 

Työn osatehtävät 

Lähtöaineisto: 

Tiehallinnon ympäristölliset 'lähtötiedot" 
• 	LVM  Liikenteen toimintalinjat ympäristäkysymyksissä 
• 	LVM  Kohti älykästä  ja  kestävää liikennettä  2025 
• 	LVM Ympäristöraportti  2000 (2001) 
• 	Tiehallinnon  arvot 
• 	Tiehallinnon ympäristöpolitiikka  ja  —ohjelma  2001 - 2005 

Ympäristölainsäädäntö tarvittavin  osin 
Tiehallinnon teettämis-  eli hankinta-asiakirjat, valtakunnalliset asiakirjapohjat 

Esimerkkikohteiden  tarkastelu: 

Hoidon alueurakat  2 kpl  (käynnissä oleva  1 kpl, 10/2002 käynnistyvän alueurakan  pyyntö- 
asiakirjat);  Savo-Karjalan  ja  Hämeen tiepiirit 

Rakentaminen: taajamahanke  1 kpl, pohjavedensuojaus 1 kpl, sillanrakentamisen kokonais
-vastuu-urakka  1 kpl,  ranskalainen urakka  1 kpl, projektinjohtourakka 1 

kpl; Savo-Karjalan, Vaasan, Turun, Uudenmaan  ja  Hämeen tiepiirit 

Ylläpito: ylläpitourakka  1 kpl  (sis. murskausta);  Vaasan tiepiiri 

Suunnittelu: Yleissuunnitelma  1 kpl, ideasuunnitelma  taajamassa  1 kpl,  tiesuunnitelma  ja 
KVU-täydennys  1 kpl, ympäristörakentaminen 1 kpl;  Vaasan, Turun  ja 

 Keski-Suomen tiepiirit 

Keskustelut esimerkkikohteiden tarkastelun yhteydessä Tiehallinnossa 

Eeva-Liisa  Aren,  Timo  Bäcklund,  Erkki Greggilä,  Marketta  Hyvärinen, Kari  Komi,  Timo Kul-
mala, Kari Kuntsi,  Mika Latvamäki,  Airi Muhonen, Jari  Nikki,  Asko 

 Pöyhönen,  Mika  Räsänen, Ari Varonen,  Johanna Vehkala  

Seminaari alan toimijoille; Tiehallinnon, konsulttien  ja  urakoitsijoiden edustajat 

Mukana  14 urakoitsijaa,  konsulttia  tai  muuta alan toimijaa,  19  henkilöä Tiehallinnosta 



LuTE  2 

JÄTTEISIIN  LIITTYVÄ VALTIOVALLAN OHJAUS 

Jätteisiin  liittyvä valtiovallan ohjaus  ja  kehityksen suunta: 

• 	Jätelain  (3.12.1993/1 072)  mukaisesti jätteen tuottaja  on  luonnollinen henki- 
lö  tai oikeushenkilö,  jonka toiminnassa syntyy jätettä. Jätteen haltija  on  jät-
teen tuottaja, kiinteistön haltija  tai  toiminnan järjestäjä  tai  muu luonnollinen 
henkilö  tai oikeushenkilö,  jonka hallinnassa jäte  on. 

•  Vuonna  2002  julkaistu Tarkistettu valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 
 2005  sisältää jätepolitiikan yleiset päämäärät, jotka ovat tärkeysjärjestyk-

sessä seuraavat: jätteiden synnyn ehkäiseminen  ja  niiden haitallisuuden 
vähentäminen, jätteiden hyödyntäminen  ja  erityisesti niiden kierrätys, jät-
teiden turvallinen  ja asianmukainen  käsittely sekä jätteistä aiheutuvien ym-
päristö-  ja terveyshaittojen  ehkäiseminen  ja  aiheutuneiden haittojen kor-
jaaminen. Jätestrategian mukaisUn päämääriin pyritään oikeudellisin, ta-
loudellisin, tiedollisin  ja  erilaisin vapaaehtoisin keinoin. 

•  Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa  on  tavoitteena, että yhdyskuntajät-
teiden määrä  on  vuonna  2005  vähintään  15  prosenttia pienempi kuin vuo-
den  1994 jätemäärän  ja BKT:n  reaalikasvun perusteella arvioitu jätemäärä. 
Lisäksi  on  tavoitteena, että vuonna  2005  jätteiden hyödyntämisaste  on  vä-
hintään  70  prosenttia 

• Jätealan  kehittämisen yleisiä tavoitteita ovat  mm.  jätteiden synnyn ehkäi-
seminen  ja  niiden haitallisuuden vähentäminen, jätteiden hyödyntäminen 
aineena  tai energiana,  jätteiden turvallinen  ja asianmukainen  käsittely, jät-
teistä aiheutuvien ympäristö-  ja terveyshaittojen  ehkäiseminen. 

• 	Keskeisiä keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi ovat hallinnollis-oikeudelliset 
sekä taloudelliset ohjauskeinot. Ohjauskeinoista alueurakkaan vaikuttavat 
suoraan jäteveron korotus vuoden  2003  aikana  23 euroon  ja  vuoden  2005 

 alusta  30 euroon jätetonnilta  veron ohjaavuuden  parantamiseksi. 
•  Jätteiden lajitteluvaatimukset kiristyvät  1.1.2005.  Valtioneuvoston päätök-

sen kaatopaikoista n:o  861/ 1997  mukaan kaatopaikalle ei saa sijoittaa sel-
laista asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan  ja  koostumuk-
seltaan siihen rinnastettavaa teotlisuus-, palvelu-  tai  muussa toiminnassa 
syntynyttä jätettä, josta suurinta osaa biohajoavasta jätteestä ei ole kerätty 
talteen erillään muusta jätteestä hyödyntämistä varten. 

•  Yksittäisten kansalaisten käyttäytymistä jätemaksujen noustessa  ja  sää-
dösten edelleen tiukentuessa  on  vaikea arvioida luotettavasti,  Jo  nyt  on 

 kuitenkin nähtävissä, että  osa  kansalaisista pyrkii eroon jätteistään mandol-
lisimman alhaisin kustannuksin - tuomalla jätteet tien käyttäjille varattuihin 
jäteastioihin. Vuoden  2002  alusta sähkö-  ja elektronUkkaromu  on  ollut  on-
gelmajätettä,  ja  myös sitä kertyy muun ongelmajätteen ohella alueurakkaan 
kuuluville alueille. 

•  Tulevaisuudessa rajoitetaan tehostetusti orgaanisen  ja biohajoavan yhdys-
ku ntajätteen  sijoittamista kaatopaikoille. Kaatopaikoista annettu säädös 

 (861/1997) on  tarkoitus muuttaa siten, että vuoden  2010  alusta lukien saa 
kaatopaikoille sijoittaa  vain  sellaista yhdyskuntajätettä, jonka orgaanisesta 

 ja biohajoavasta  osasta vähintään  80  prosenttia  on  erotettu pois muuta kä-
sittelyä  tai  hyödyntämistä varten. 



ISSN 1457-9871 
ISBN 951-803-020-0 

 TIEH  3200802  


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

