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Tiivistelmä  

Työ käsittää  maaseututaajamien  yleisten teiden ympäristön tilan selvittämi-
sen  analyysimuotoisena. Tarkastelualueena  on  Kuopion lääni. Tarkastelun 
lähtökohtina ovat  liikenneturvallisuus, maankäyttö  ja taajamakuva.  Mukana 
ovat läänin alueen taajamat, joiden väestömäärä  on 10 000 tai  vähemmän. 
Selvitystyö liittyy käynnissä olevaan  keskustateiden kehittämisprojektiin. 

 Työn tavoite  on  kattavan  tietopohjan  muodostaminen läänin alueen taaja-
mien  liikenneympänstön  nykytilasta. Työ  on  tehty yhteistyössä kuntien 
kanssa. Työn painopiste  on  ollut  ns. ongelmataajamien  ja  ongelmallisten 

 tiejaksojen  löytäminen.  

Tarkasteltavia  taajamia  on  ollut yhteensä  28,  kuntia  21.  Kuopion, Iisalmen 
 ja  Varkauden kaupungit  on  rajattu työn ulkopuolelle. Taajamien väkiluku  on 
 kasvanut nopeasti  1970-luvulta alkaen.  1990-luvulla kasvu  on  selvästi 

hidastunut. Kuopion läänin taajamien rakenne  on  yleisesti ottaen hajanai-
nen. Taajamat ovat syntyneet maisemallisesti tärkeille paikoille, useimmiten 
teiden risteykseen  tai  vesitien  varrelle. Tieverkon kehittyminen  on  vaikutta-
nut  taajamarakenteeseen  ja  taajamien kehitykseen merkittävästi. 

Kuopion läänin alueella  on  yleisiä teitä yhteensä  5800 km (1993).  Näistä 
 taajamateiksi luokiteltuja  teitä  on 3,3  %  (190 km).  Taajamateiden  kehittämi-

nen  on  noussut yhä  keskeisemmäksi  viime vuosien aikana.  Taajamasuun-
nittelu  ja taajamateiden  parantaminen tulee olemaan  korostetussa  asemas-
sa lähivuosina.  Taajamasuunnittelussa  käytetään uusia  suunnittelumene-
telmiä,  joissa ympäristö  ja  erityisesti kevyen liikenteen asema korostuvat. 

 Taaj  am  akuvall isesti tieympäristöä  parannetaan  mm.  tietä  jaksottamalla, 
rakenteellisin  keinoin sekä korkeatasoisella  ympäristörakentamisella.  

Kuopion läänin taajamista huono  liikenneturvallisuustilanne  oli Kiuruvedellä, 
Lapinlandella  ja Leppävirralla.  Paljon onnettomuuksia tapahtuu myös 

 Kaavilla, Varpaisjärvellä, Tuusniemellä,  Pielavedellä  ja Kaavilla.  Liikenne- 
tu rvall isu ustilanteeltaan  hyviä olivat Säyneinen,  lisvesi,  Sorsakoski, Vesan-
to, Maaninka  ja Muuruvesi. Maankäytöllisesti  ongelmallisia olivat taajamat, 
joista puuttuu yleiskaava  ja  joiden  maankäytölliset  ratkaisut aiheuttavat 
muutoksia  tieverkossa. Kyseisistä taajam ista  mainittakoon Lapinlahti, 

 Karttula,  Kiuruvesi, Tuusniemi, Rautalampi  ja Toivala-Vuorela.  Taajamaku-
vallisesti  vaikeimmin  parannettavia  ovat taajamat, joissa rakenne  on  hyvin 
väljä (Nilsiä), taajama sijainti suhteessa  tieverkkoon  on  hankala  (Slilinjärvi), 
taajamaa  sivuaa  kanta-  tai  valtatie (Rautalampi, Rautavaara, Vuorela

-Toivala,  Lapinlahti). Heikko  tietilan  muodostus  aikaansaa  huonoa taajama- 
kuvaa,  jota  ei voida parantaa ilman  kaavoituksellisia  toimenpiteitä 
(Pielavesi, Nilsiä). Yleisesti ottaen  ongelmallisimmat  taajamat ovat  vireitä  ja 

 kasvavia taajamia. Pienissä  ja sijainniltaan syrjäisissä kirkonkylissä  ongel-
mia ei juurikaan esiinny.  



Erona esimerkiksi Mikkelin läänin taajamiin Kuopion läänin taajamissa  on 
 tehty hyvin vähän  1980-  ja  1 990-luvulla taajamateiden perusparantamista. 

Maaninka  on  esimerkki taajamasta, jossa  on  meneillään ns.  kolmas perus-
parantamiskerta.  

Taajamissa tehtävistä toimenpiteistä tärkeimmiksi nousevat pienet  paran-
nustoimenpiteet,  joita tulisi tehdä erityisesti taajamakuvan parantamiseksi 
useissa Kuopion läänin taajamissa. Varsinaisia taajamasaneerauskohteita 
ovat Kiuruvesi, Kaavi, Pielavesi  ja  Nilsiä. Arvokkaita, ympäristöltään pieni-
piirteisiä kirkonkyliä ovat Muuruvesi  ja  Säyneinen. Taajamakuvallisesti hyviä 

 ja liikenteellisesti ja maankäytöllisesti ongelmattomia  ovat  mm.  Vieremä, 
Vehmersalmi, Sorsakoski  ja lisvesi.  Eniten muutoksia tulee tapahtumaan 
taajamissa, jotka sijoittuvat valtatie  5  ja  17  ympäristöön, esimerkiksi Lapin-
lahti, Leppävirta, Riistavesi  ja  Tuusniemi. 



Alkusanat  

"Yleisten teiden ympäristön tilan selvittäminen  on  perusta määrätietoiselle 
liikenneympäristön laadun parantamiselle." (Tielaitoksen ympäristöpolitiikka 

 1992). 

Liikenneympäristön  tila  1993,  Maaseututaajamat  ja  pienet kaupungit,  on 
 osa  Savo-Karjalan tiepiirin laajaa liikenneympäristön tila- selvitystä. Ky-

seisen kokonaisselvityksen  osa-alueista pohjavesi-, melu-  ja ilmanlaatu
-selvitykset ovat  jo  julkaistu. Muita osia ovat kyseinen maaseututaajamat 

 ja  pienet kaupungit- julkaisu, maisema sekä luonto-  ja  kulttuurihistoria. 
Liikenneympäristön tila selvitys tehdään kokonaisuudessaan vuosina 

 1991-1994. Tielaitoksen kehittämiskeskus on  laatinut alustavat ohjeet 
kuhunkin osaselvitykseen. 

Kyseinen selvitys  on  tehty Kuopion läänin  alle  10 000  asukkaan taajamista. 
Selvitys käsittää taajamien yleisten teiden ympäristön tilan selvittämisen 
liikenteen, maankäytön  ja taajamakuvan  kannalta. Selvityksen  on  tehnyt 

 LT-Konsultit Oy Kuopion tiepiirin toimeksiannosta. Selvitystyötä ohjaavaan 
 ja valvovaan  työryhmään ovat kuuluneet  Savo-Karjalan tiepiiristä ympäris-

tösuunnittelija Airi Muhonen, suunnittelupäällikkö Esko Sirvio, tieverkkoinsi-
nööri Mikko Tinkala, esisuunnittelupäällikkö Martti Piironen sekä liikennetur-
vallisuusinsinööri Jorma Lähetkangas. 

Lisäksi  koko liikenneympäristön  tila selvitystä varten perustetun sidosryh
-män  työskentelyyn ovat osallistuneet Kuopion lääninhallituksen, Kuopion 

museon  ja  Pohjois-Savon liiton edustajat. Sidosryhmään ovat kuuluneet: 

Kuopion lääninhallitus, 

ympäristöosasto 

Kuopion museo 

Pohjois-Savon liitto 

Pohjois-Savon liitto 

Pohjois-Savon liitto 

toimistopäällikkö Esa 011ikainen 

amanuenssi Jouko Aroalho 

suunnittelupäällikkö Martti Salminen 

suunnittelija Jouko Kohvakka 

suunnittelija Seppo Laitila 

Selvitystyöhön  ovat  konsultin  puolelta osallistuneet 

LuK  Tom Degerman 	projektipäällikkö 

Maisema-arkkit. Marja Oittinen tiedon kokoaminen  ja  analysointi  

Dl  Jari  Jakonen 
	

liikenneturvallisuusanalyysi  

Arkkit.  Jukka  Turtiainen 	maankäytön asiantuntija 

Joulukuu  1993 
 Kuopio 
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TYÖN RAJAUS, TAVOITTEET  JA  SISÄLTÖ  

1 	Työn rajaus, tavoitteet  ja  sisältö 

Työ käsittää maaseututaajamien yleisten teiden ympäristön tilan selvittämi-
sen analyysimuotoisena. Tarkastelun lähtökohtina ovat liikenne  ja  liikenne- 
turvallisuus, maankäyttö  ja  taajamakuva.  Mukana ovat läänin alueen taaja-
mat, joiden väestömäärä  on  noin  10  000  asukasta  tai  vähemmän 
(keskusluokitus  E-F1).  Kyseinen selvitys  on  yksi  osa-alue laajasta liiken-
neympäristön tilaselvityksestä. Muita  osa-alueita kyseisessä kokonaisselvi-
tyksessä ovat melu, ilmanlaatu, pohjavesi, luonto-  ja  kulttuurihistoria sekä 
maisema. Selvitystyö liittyy käynnissä olevaan taajamien keskustateiden 
kehittämisprojektiin. 

Työn keskeisin tavoite  on  kattavan tietopohjan muodostaminen läänin alu-
een taajamien liikenneympäristön nykytilasta. Tietopohjan lisäksi selvitys 
palvelee tiepiirissä myöhemmin tehtävää toimenpideohjelmointia. Työ  on 

 tehty yhteistyössä kuntien kanssa, jolloin kunnilla  on  ollut mandollisuus vai-
kuttaa raportin asiasisältöön. Työ sisältää taajamien yleistä tilaa selvittävän 
alkuosan lisäksi seikkaperäiset taajamakortit. Taajamakorteissa  on  esitetty 
kuntien maankäyttötilanne  ja  kehityksen näkymät, liikenneturvallisuusana-
lyysi sekä taajamakuva-analyysi, jossa  on  painotettu liikenneympäristöä. 
Työn painopiste  on  ollut ns. ongelmataajamien  ja  ongelmallisten tiejaksojen 
löytäminen. Yksityiskohtaista analyysia  tai  toimenpideohjelmointia  työssä ei 
ole tehty. 

Perustiedot taajamasta 
Nykyinen rnaankäyttö 

Nykyiset suojelukohteet  Ja- 
alueet 

Uikenne-  ja 
 Ulkenneturvallisuustiedot  

Taajaman rakenne 
Taajaman sijainti + luonne 
Taajaman kehityssuunta 

(rnaankyttösuunnitelmat) 

Taajamakuvairiventointi 
Taajamatlen  ympäristön 

inventointi 
(maastokäynnit) 

Taajamien luokitus 

Analyysi 
Uikennetilanteen 

Inventointi  

Toimenpldeohjelrna 

Kuva  1/1.  Työn sisältörunko. 
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2  Alueen  ja  tieverkon yleiskuvaus  

2.1  Kuopion lääni  

Tarkastelualueena  on  ollut Kuopion lääni. Kuntia alueella  on 21.  Asukkaita 
läänin alueella  on  reilut  250 000,  joista kaupungeissa asuu noin  54 %. Pin-
ta-alaa  on  yhteensä runsaat  20 000 km2,  joista vesialueiden osuus  on  noin 

 1 7 %.  Alueella sijaitsee viisi kaupunkia: Kuopio, Iisalmi, Kiuruvesi, Suonen-
joki  ja  Varkaus. 

Luonnonoloista  johtuvan, suhteellisen  harvan aluerakenteen  painopiste  on 
 linjalla Kuopio-Iisalmi. Voimakkaimmin kehittyneet  kunnat  sijaitsevat valtatie 

 5  tuntumassa. Alue  on  perinteisesti ollut muuttotappiollista. Selvää väes-
tönkasvua  on  tapahtunut  1970-luvun alusta alkaen  [1].  

Kuopion läänin keskusluokitus, alueen  kunnat ja seutukuntajako  on  esitetty 
kuvassa  2/1.  

Vieremä  

I 	 Sonkajärvi 	\ 	J\  Kiuru vesi 

lisalmi• 	 Rauta  va 

- 	 Varpaisjärvi 
-  Lapinlahti 

Pielavesi 	
Nilsiä 

Keitele 	
Maaninka 

• 	Juankoski 
Siilinjärvi 

	

Tervo- 	 - - 

Kuopio 
Vesanto 	Karflula 	 - 

	

- - 
	 Tuusn  

Rautalampi 	 Vehmersalmi  

I  Kuopion seurukunta 	
Sunenjoki  2  Ylä-Savon seutukunta 	

Leppä virta  
3 Sisä-Savon seutukunta  
4 Koillis-Savon seutukuata  
5  Varkauden seutukunta 	

Varkau 

Kaavi  

Kuva  2/1.  Kuopion läänin  keskusluokitus,  kunnat ja seutukuntajako. 
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2.2  Maisema  ja  ympäristö  

Tarkastelualue  kuuluu luonnonmaantieteellisesti Järvi-Suomeen.  Pinnan- 
muodoiltaan alue  on voimakaspiirteistä,  suurten vesien, ruhjelaaksojen  ja 

 moreenimäkien luonnehtimaa  maastoa. Maisemarakenteessa  on  nähtävis-
sä selvä juovikkuus. Erityisen selvää juovaisuus  on  maakunnan länsiosassa 
Keiteleen-Vesannon-Tervon-Karttulan  ja  Rautalammin alueella. Alueelle 
luontaisia ovat drumlilnit, muodoltaan selkeät moreeniselänteet  ja  maise-
man mosaiikkimaisuus. Luonnonmaantieteellisen jaon pohjalta alue  on  jaet-
tu neljään maisema-alueeseen, jotka  on  esitetty kuvassa  2/2 [3,9]. 

1  Keski-Suomen järviseutu  
2  Pohjois-Savon järviseutu  
3  Vaara-KaijaIa  
4  Suomenselkä  

Kuva  2/2.  Kuopion läänin neljä maisema-aluetta. 

Pohjoisessa sekä kallioperä että pinnanmuodot muistuttavat Vaara-Karja-
laa. Korkeimmalle kohoavat kvartsiittivuoret: Nilsiän Tahkovuori  (313 m)  ja 

 Kinahmi  (314 m). Maakunnallisesti  tunnettuja näköalapaikkoja ovat Puijo 
 (232 m)  ja  Pisa (271 m).  Rautavaaran korkeat vaarat ovat maisemassa 

edellämainittuja huomaamattomampia, vaikka ne kohoavat kyseisiä mäkiä 
korkeammalle  [2,3]. 
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Alueen maaperä  on  pääosin pohjamoreenia  ja  erilaisia moreenimuodostu-
mia. Harjuja  on  niukasti. Tärkein harju  on  osa  pitkää harjujaksoa, joka 
kulkee Pohjois-Karjalan Jaamankankaalta Outokummun kautta Siilinjärvel

-le.  Siilinjärvellä leveä  delta  jakautuu Iisalmen  ja  Maaningan suuntaisiksi 
harjuiksi  ja  jatkuu aina Pohjanlanden rannoille saakka. Viljavia  ja  laajoja 
savikoita  on  vähän. Tärkein viljelyalue sijoittuu lisalmen-Lapinlanden-Siilin-
järven-Maaningan seudulle. 

Metsiä  on  paljon  ja  ne ovat pääosin kuusivaltaisia. Pohjoisosassa soita  on 
 paljon. Metsissä  on  vielä havaittavissa kaskeamisen vaikutus lehtipuuval-

taisina metsäalueina. Kuopiosta Nilsiään maisemaan antaa vaihtelevuutta 
Pohjois-Savon lehtokeskus. Asutus  on  pääosin vaara-  ja mäkiasutusta. 

 Myös selänteille, rinteille, laaksoihin  ja rantakumpareille  on  syntynyt perin-
teisesti asutusta  [2,3,4]. 

2.3  Alueen tieverkko 

Savon tieverkon kehittymisessä vesitieyhteydet ovat vaikuttaneet merkittä-
västi tieverkon kehittymiseen.  1700-luvulla Kuopion läänin alueella oli hyvin 
vähän maanteitä. Maakunnan tärkein  tie  oli Mikkelin-Kuopion-Oulun välinen 
yhteys. Kuopiokeskeisesti Pohjois-Savon tieverkko alkoi kehittyä  jo  yli  200 

 vuotta sitten. Yleisten teiden osuus  1900-luvun alussa oli  1500 km.  Tänään 
Kuopion läänin alueella  on  yleisiä teitä yhteensä  5 800 km (1 .1 .1993) [5, 
18]. 

Valtateitä, kantateitä  ja  muita maanteitä  on  noin  3100 km  ja paikallisteitä 
 2700 km.  Valta-  ja kantateiden liikennesuorite  on 60 %  koko  läänin liiken-

nesuoritteesta Läänin yleisten teiden liikennesuorite vuonna  1992  oli  1 531 
 milj. ajoneuvokilometriä.  Kuopion läänin yleisten teiden ennusteffu liikenne-

suorite vuonna  2010 on 2 130  milj. ajoneuvokilometriä  [5,6].  

Tieverkon yhdistävyys naapurikeskusten välillä  on  parasta pääteiden suun-
nassa, erityisesti valtatien  5  suuntaisesti. Yhdistävyydeltään heikoimmat 

 kunnat  ovat Rautavaara  ja Vehmersalmi.  Läänin yleisistä teistä  on  päällys-
tettyjä noin  50 %. Koko  maan vastaava luku  on 62 %. Nopeusrajoitukset 

 ovat yleisesti ottaen alhaisia.  100 km/h  nopeusrajoitus  on 10,7 %:lla  läänin 
yleisistä teistä. Tiestö  on  keskimääräistä kapeampaa  [5].  

Kuopion tiepiirin liikenneturvallisuustilanne  on  muuta maata keskimääräistä 
parempi lukuunottamatta valtateitä. 
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VALTATIET KANTATIET  MUUT  MT.  PAIKALL.TIET RAMPIT YH1  

IISALMI  39 28 133 157 357  

JUANKOSKI  125 86 211  

KAAVI  98 89 167  

KARTULA  117 45 162  

KEITELE  15 72 80 168  

KIURUVESI  29 162 266 457  

KUOPIO  65 114 106 21 308  

LAPINLAHTI  34 81 153 268  

LEPPAVIRTA  70 105 158 333  

MAANINKA  31 69 69 169  

NILSIA  46 	1 103 179 328  

PIELAVESI  33 5  _____  i378  

R.AUTALAMPI  10 21 101 85 T 217  
RAUTAVAARA  56 115 1  
SIILINJARVI  34 20 40 88 13 194  

SONKAJARVI  36 42 96 188 361  

SUONENJOKI  39 21 61 117 1 238  

TERVO  107 37 144  

TUUSNIEMI  30 87 111 228  

VARKAUS  21 11 13 3 48  

VARPAISJARVI -  78 119 197  

VEHMERSALMI  76 82 156  

VESANTO  68 104 172  

VIEREMA  43  -  106 140 290  

YHTEENSÄ  421 343 2.295 2742 38  

Kuva  2/3.  Kuopion läänin alueen yleiset tiet kunnittain hallinnollisen tieluo
-kan  mukaan  (1. 1.1993).  

Alueen läpi kulkeva valtatie  5 (Lahti -Sodankylä)  on  osa  valtakunnallista 
 päätieverkkoa  ja  alueen tärkein  tie. Valtatieverkon kehittämissuunnitelmas

-sa  on  väli  Lahti -Kuopio osoitettu erityisen tärkeäksi  valtatiejaksoksi.  Alueen 
infrastruktuurin painopiste  on  paljolti valtatien  5  tuntumassa.  5-tien varteen 
keskittyvät suurimmat  tieverkolliset, maankäytölliset  ja  ympäristölliset  muu-
tokset.  Loma-  ja  matkailuliikenteen  suuri osuus ilmenee kesän  ja talven  lii-
kennemäärien  suurena  vaihteluna.  Raskaiden ajoneuvojen osuus  on  kes-
kimäärin  lo  %  alueen  tieliikenteestä  [6].  

Kuopio  on liikenteellinen solmukohta,  jonka kautta kulkevat  valtatiet  5  ja  17. 
Poikittaisliikenteen pääyhteyksinä  ovat  kantatiet  87, 77, 75, 72, 69  sekä 
valtatie  9.  

Vaarallisten aineiden kuljetukset ovat pääosin  öljytuotteita. Öljyalan  kes-
kusliiton  (1990)  mukaan Kuopiossa kuljetettiin  403 000  tonnia  öljytuotteita. 
Pääkuljetusvirta  kulkee valtatiellä  5  (Varkaus-Siilinjärvi)  ja  valtatiellä  23 

 (Varkaus-Joensuu).  Öljytuotteet  kuljetetaan  maanteitse  Varkaudesta, jonne 
ne kuljetetaan rautateitse  tai maanteitse  Porvoosta  [7]. 
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3  Taajamat  

3.1  Taajamien yleiskuvaus 

Pohjois-Savon asutus  on  suhteellisen nuorta. Nykyisen asutuksen  historia 
 ulottuu  1500-luvun alkupuolelle. Esihistoriallisen ajan asuinpaikat  ja  muut 

kiinteät muinaisjäännökset ovat yksittäisiä eikä niillä ole suoraa yhteyttä ny-
kyisiin asutus-  ja kylämuotoihin. Muinaisjäännöksiä  tavataan eniten Siilinjär-
vellä. Myös Lapinlandella, Sonkajärvellä, Kuopiossa, Tuusniemellä, Nil-
siässä, Pielavedellä, Iisalmessa, Kiuruvedellä, Karttulassa  ja  Tervossa 
esiintyy muinaisjäännöksiä  [11].  

Kuopion seudun taajamat sijaitsevat pääosin vesistön varsilla. Vanhimmat 
asutuskeskittymät  ja  kylät sijaitsivat tiheinä ryhmäkylinä vesireittien varsilla. 
Uusjaon vaikutuksesta perinteinen kylämuoto  on  hajonnut  ja  taajamien 
suhde ympäröivään maisemaan muuttunut. Kirkonkylien ikä  on  yleisesti ot-
taen maassamme hyvin nuori, hieman yli sata vuotta. Savon kirkonkylät 
ovat etelä-  ja  Länsi-Suomen kirkonkyliä nuorempia. Toisaalta kirkonkylien 
rakenne  on esim.  länsi-Suomea huomattavasti tiiviimpi. Rakenteen hajanai-
suus  ja  väljyys ei ole yhdyskuntarakenteellisesti merkittävää, vaan tilallista 

 ja  enemmänkin taajaman sisäistä.  

Kuva  3/1.  Nilsiän kirkonkylä ennen taajamatien parantamista. 
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Kuopion läänin taajamista kaikki muut paitsi Siilinjärvi, Kiuruvesi  ja  Suonen-
joki ovat luonteeltaan maaseututaajamia. Kuopion, Varkauden  ja  Iisalmen 
kaupungit puuttuvat tarkastelusta. Taajamissa  ja haja-asutusalueilla väes-
töstä asuu  75 %.  Taajamien väkiluku  on  kasvanut voimakkaasti  1 970-luvul-
ta alkaen. Vuonna  1970  Pohjois-Savon taajamien väkiluku oli  128 000, v. 
1979  jo  yli  158 000.  Vuoteen  2000  mennessä  sen  oletetaan kasvavan  205 
000:een [1].  

Tunnusomaista Pohjois-Savon keskusverkolle  on voimakkaimpien  keskus-
ten  keskittyminen pohjois-eteläsuuntaiselle akselille valtatie  5  varteen. 
Aluekeskukset Iisalmi, Suonenjoki, Kuopio  ja  Nilsiä ovat nekin selvästi 
pohjois-eteläsuuntaisia. Palveluiltaan  ja  asukasluvultaan pienimmät taaja-
mat sijaitsevat läänin reuna-alueilla. Taajamatyypeistä mainittakoon histo-
riallinen kuntakeskus (Juankoski), vanha teollisuustaajama (lisvesi, Sorsa-
koski), suurehko palvelukeskus (Suonenjoki)  ja  perinteinen kuntakeskus 
(Kaavi, Maaninka, Nilsiä) sekä ison kunnan kylätaajama (Muuruvesi). 
Vuorela-Toivala edustaa tyyppinä Kuopioon tukeutuvaa asutuskeskusta.  
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Kuva  3/2.  Kuopion läänin kirkonkylän kehittyminen eri aikakausina, esi-
merkkinä Nilsiä.  
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3.2  Pohjoissavolainen taajama 

Suomalaiset taajamat ovat syntyneet teiden risteykseen  tai liikenteellisiin 
solmukohtiin, esim.  vesireittien varteen  tai  tärkeiden kulkuteiden tuntumaan. 
Alkuperäinen taajamarakenne  on  ollut tien vartta  tai  rantoja mukaileva 
nauha. Raittikylät, rivikylät  ja ryhmäkylät  ovat perinteisiä kirkonkylien 
°alkumuotoja". Perinteisissä taajamarakenteissa heijastuivat paikalliset il-
masto-  ja maaperäolot.  Kaavoituksen vaikutuksesta suhde maisemaan  ja 

 ympäristöön  on  muuttunut  ja  taajamien kasvu  on  tapahtunut alueittain laa-
jenemalla. Kehitystä ovat paljolti sanelleet maanomistusolot  ja  tieverkon 
kehitys. Tämän kehityksen myötä taajaman keskipiste  on  usein kadonnut; 
perinteiselle taajamalle tyypillistä keskeisrakennetta  on  vaikea enää löytää. 
Toinen tyypillinen ominaispiirre taajamien kehityksessä  on  niiden alueelli-
nen erilaistuminen eli käyttötarkoituksen rajautuminen pelkästään yhden 
elinkeinon mukaiseksi, esim. teollisuustaajamaksi  tai asutustaajamaksi [8].  

Suomalainen taajama  on perusrakenteeltaan  hajanainen  ja rikkonainen. 
 Savossa taajamien rajaus  on  kuitenkin hyvin luontainen, maastoon sopiva. 

Savolainen taajama  on  läntisiä  ja  eteläisiä sisariaan nuorempi. Pohjois-Sa-
von asutus  on  jakautunut moniin muihin maakuntiin nähden tasaisesti. 
Kulttuurimaiseman  ja  asutuksen  historia  on  lyhyt,  ja  periytyy  1500-luvun 
alusta. Kaskitalouden vaikutus asutuksen syntyyn  ja sijoiftumiseen  on  edis-
tänyt hajanaisen asutusrakenteen muodostumista. Tyypillinen pohjoissavo-
lainen kylätyyppi  on  rannassa sijaitseva, harvaan rakennettu  ja maisemal-
taan  rantaa kohti avautuva. Esimerkkeinä mainittakoon Leppävirran  Pau-
karlahti  ja  Maaningan Tuovilanlahti. Pohjoisosissa  on  jonkin verran jokivar-
siasutusta. Tyypillinen jokivarsikylä  on  Kiuruveden Koskenkylä. Mäkikylä  on 

 kaikkein yleisin pohjoissavolainen kylämuoto. Mäkikylä voi olla pienimuotoi-
nen kumparekylä  tai  kauas näkyvä, maisemassa selvästi erottuva vaara- 
kylä. Esimerkkeinä mainittakoon Leppävirran Mustinmäki, Nilsiän Sänkimä-
kien selänne  ja  Lapinlanden Väisälänmäki  [9, 11]. 

Pohjoissavon  taajamista harjun kupeeseen sijoittuvat Vieremä, Lapinlahti, 
Riistavesi, Tuusniemi, Siilinjärvi  ja Toivala.  Kyseiset taajamat ovat sijoittu-
neet saman pitkän harjujakson kupeeseen. Lyhyempien harjujen tuntumaan 
ovat sijoittuneet Nilsiä, Pielavesi, Vesanto, Rautalampi  ja  Suonenjoki. Vie-
remä, Siilinjärvi  ja  Rautavaara edustavat taajamia, joissa harju  on  jakautu-
nut laajaksi deltaksi. Kaikki Kuopion läänin taajamat sijoittuvat  veden  varrel-
le, suurempien vesistöjen varteen lähes kaikki lukuunottamatta Sonkajär -
veä, Sukevaa, Kiuruvettä  ja Vesantoa.  Monet  taajamista ovat syntyneet tär-
keän vesireitin varteen (Rautalampi, Juankoski, Tervo). Maankäytön kehit-
tymisen myötä taajamien suhde vesistöön  on  muuttunut huomattavasti. Kei-
tele, joka edustaa tyypillisimmillään rantaan tukeutuvaa pohjoissavolaista 
kylämuotoa, kehittyy uusille alueille  ja  on  vaarassa kadottaa keskeisen 
painopisteensä. 
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Kuva  3/3.  Kuopion läänin kirkonkylien  ja  taajamien sijainti  ja  suhde mai-
semaan. 
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3.3  Tarkasteltavat  taajamat 

Työssä  on  tarkasteltu taajamia, joiden asukasluku  on 1 0 000  asukasta  tai 
 vähemmän. Kriteerinä  on  ollut Tielaitoksen ohjeessa esitetty keskusluokitus 
 (E-F2).  Taajamia  on  ollut kaikkiaan  28,  kuntia  21.  Taajama käsitteenä  on 

 määritelty seuraavasti: 

"Taajamina  pidetään kaikkia vähintään  200  asukkaan rakennustihentymiä, 
 jos  rakennusten välinen etäisyys  on  alle  200 m."  Suomessa tällaisia taaja-

mia oli  v. 1980  yhteensä  1001 kpl. Taajamakäsite on yhtenevä  kaikissa 
Pohjoismaissa  [101.  

Kuvassa  3/3  ja  taulukossa  3/1 on  esitetty työssä tarkastellut taajamat 
kunnittain sekä taajamien tyyppiluokitus. 

Taajamat ovat jakautuneet tasaisesti  koko  läänin alueelle. Selvää alueellis-
ta keskittymää ei ole samalla tavalla kuin Mikkelin läänin alueella. Seutu-
kunnittaiset keskukset ovat Kuopio, Iisalmi, Suonenjoki, Nilsiä  ja  Varkaus. 
Taajamien väkiluku  on  kasvanut voimakkaasti vuodesta  1970  ja  on  edel-
leen kasvava, vaikka kuntien väkiluku yleisesti ottaen laskeekin. Kuntien  ja 

 taajamien elinkeinorakenne  on  muuttunut alkutuotantovaltaisesta palvelu-
valtaiseksi. Palvelusektori työllistää  jo  50 %  koko ammattiväestöstä.  
Jalostuksen osuus  on 29 %  ja  alkutuotannon  22 % [12]. 
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°  Sukeva  

Sonkajäivi 

Kiu,  

Kuva  3/4  Ta rka ste/ta  vat  taajamat Kuopion läänissä.  
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Taulukko  3/1.  Tarkasteltavat  taajamat aakkosjärjestyksessä  kunnittain.  Taa-
jamien  tyyppiluokitus.  

KUOPION L&ANIN TAAJAMAT 

KUNTA 	TAAJAMA VÄKILUKU TAAJAMA- 
1.1.1990  TYYPPI 
(Kirkonkylä) 

Juankoski 	Kirkonkylä  2758  SMK  2  
Muuruvesi  452  PMK  0  
Säyneinen  322  PMK  0  

Kaavi 	 Kirkonkylä  1684  PMK  I  
Karttula 	Kirkonkylä  1182  PMK  1  
Keitele 	 Kirkonkylä  1514  PMK  1  
Kiuruvesi 	Kirkonkylä  4945 KKK 2  
Lapinlahti 	Kirkonkylä  3987 KKK 2  
Leppävirta 	Kirkonkylä  4899 KKK 2  

Sorsakoski  1189  PMK  0  
Maaninka 	Kirkonkylä  932  PMK  1  
Nilsiä 	 Kirkonkylä  3658 KKK 1  
Pielavesi 	Kirkonkylä  2372  PMK  1  

Rautalampi 	Kirkonkylä  1922  PMK  1  
Rautavaara 	Kirkonkylä  1220  PMK  0  
Kuopio 	 Melalahti  744  PMK  1  
Siilinjärvi 	Kirkonkylä  10142  KKK2 

Toivala-Vuorela  3903  PAK  1  
Sonkajärvi 	Kirkonkylä  1733  PMK  1  

Sukeva  639  PMK  0  
Suonenjoki 	Keskusta  5292 KKK 1  

lisvesi  641  PAK  1  
Tervo 	 Kirkonkylä  578  PMK  1  
Tuusniemi 	Kirkonkylä  1447  PMK  1  
Varpaisjärvi 	Kirkonkylä  1234  PMK  1  
Vehmersalmi 	Kirkonkylä  701  PMK  1  
Vesanto 	Kirkonkylä  917  PMK  1  
Vieremä 	Kirkonkylä  1636  PMK  1  

PMK=  pieni maaseutukeskus 
SMK=  suuri maaseutukeskus  
KKK=  kaupunkimainen kuntakeskus 
PAK=  pieni asutuskeskus  
0=  ei kasva juuri lainkaan  
1=  kasvaa kirkonkylän osalta vähän  tai  pysyy ennallaan  
2=  vireä, kasvaa selvästi 
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4  Taajamatiet  

4.1  Taajamateiden  kehittämisen periaatteet  

Maaseututaajamien  kehityksen murros tapahtui  1960-luvulla. Tuolloin elin-
keinorakenteen  ja autoistumisen  vaatimukset alkoivat selvästi näkyä liiken-
nesuunnittelussa  ja  kaavoituksessa. Taajamien rakenne muuttui vähitellen 
ohi-  ja läpikulkuteiden  rakentamisen seurauksena. Perinteinen pienipiirtei-
nen ympäristö muuttui mittakaavaltaan väljäksi  ja kaupunkimaiseksi ja  eri 
liikennöimismuodot sekoittuivat aiheuttaen vaatimuksen kevyen liikenteen 
väylien rakentamiseksi. Autoistumisen  ja  elinkeinoelämän vilkastuminen 
synnytti uusia kauppaliikkeitä  ja  laajoja pysäköintialueita niiden eteen. 

Kuopion läänin taajamissa  on  meneillään  jo kolmas perusparantamiskerta. 
 Kehitys alkoi  1960-luvulla, kun taajamatiet päällystettiin  asfaltilla.  1970- 

luvulla rakennettiin taajamateiden varsille jalkakäytäviä, kevyen liikenteen 
väyliä  ja eroteltiin liikennöimismuodot.  1980-luvulta alkaen taajamia  on 
perusparannettu  (Maaninka). Pieniä parantamisia  on  tehty  tai  tekeillä useis-
sa taajamissa (Sonkajärvi, Lapinlahti, Nilsiä, Leppävirta)  [13].  

Vuonna  1984  valmistunut taajamateiden suunnitteluohje (Taajamatiet;  Iii
-kenneväylien  ja  tieympäristön  suunnittelu) oli  koko  1980-luvun taajamien 

tiensuunnittelijoiden ohjekirjana.  1980-luvulla tapahtunut taajamateiden pa-
rantaminen  on  toteutettu kyseisen ohjekirjan suunnitteluohjeilla  ja  painottaa 
erityisesti liikenneturvallisuutta. Nopean kasvun aikana ympäristöön ei ole 
kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Vasta nyt,  1990-luvulla, taajamaympäristön 

 ja taajamakuvan  kehittämiseen halutaan todella panostaa. Taajamateiden 
 ja -ympäristöjen  tilasta  on  tehty useita eri selvityksiä;  mm. "1980-luvulla 

toteutettuja  taajamateitä; taajamakuva-  ja  toimivuustarkastelu'ç  "Taajamien 
pienet  parannustoimenpiteet"  sekä "Taajamien  keskustateiden  kehittämi-
nen" vuonna  1993.  Parhaillaan laaditaan ohjetta nykypäivän  ja  tulevaisuu-
den taajamatiesuunnittelusta. 

Taajamateiden  suunnittelun keskeisimmät periaatteet ovat: 

- 	taajamatien  kehittämisen tulee liittyä taajaman rakenteen  ja  tieverkon 
kehittämiseen, erityisesti, kun  on  kysymys suurista saneeraustoimenpi-
teistä 

- 	taajamateiden  kehittäminen  on suunnitteluprosessi,  jossa  on  mukana 
monipuolinen suunnittelijaryhmä 

taajamatien  suunnittelun perustaksi tehdään nykytilan analyysi, jossa 
määritellään todelliset ongelmat  ja  kehittämistavoitteet. Analyysissä tar-
kastellaan seuraavia kokonaisuuksia: taajaman toiminnallinen rakenne 

 ja maankäyttö, taajamakuva,  tieverkko  ja  liikenne. 
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liikenneturvallisuuden parantamisen keinot ovat ajonopeuden alenta-
minen, kevytliikenteen aseman  ja  turvallisuuden parantaminen, ajora

-dan poikkileikkauksen mitoittaminen aihaista nopeustasoa  vastaavaksi 
 (6,0-6,5 m),  rakenteellisten ratkaisujen käyttö  (mm. ajoesteet,  hidas- 

teet, korokkeet, kavennukset  jne.) sekä paikallisten suunnitteluratkaisu-
jen käyttäminen (ei tyyppipoikkileikkauksia) 

- 	taajamatien  suunnittelu  on  tilan suunnittelua, jossa keskeisiä tekijöitä 
ovat katutilan rajaus, alueiden reunat, solmukohdat  ja  maamerkit. 

taajamaympäristön  suunnittelu tapahtuu yhteistyössä kaavoittajan 
kanssa. Ympäristösuunnittelussa säilytetään paikan keskeiset arvot  ja 

 omaleimaisuus;  mm.  vanhat rakennukset, puusto, yksityiskohdat,  pie-
nipiirteisyys  ja  herkkyys. Ympäristösuunnittelun lähtökohta  on  aina  ark-
kitehtooninen,  tilaa korostava. Suunnitteluelementit,  mm. päällysmate-
riaalit, valaisimet,  istutukset, kalusteet  ja  muut detaljit tulee sovittaa 
paikallisiin olosuhteisiin, taajamaympäristön luonteeseen  ja  mittakaa-
vaan. 

Kyseinen periaatelista  on  esitetty kirjassa "Taajamien keskustateiden kehit-
täminen'  [13]. 

4.2  Taajamateiden  luonne  ja  asema  tieverkossa 

Taajamateiden  osuus yleisistä teistä  on ohikulkutiet  ja  pienten keskustojen 
palvelutiet mukaanlukien noin  6 % (4500 km). Taajamateillä  ajetaan liiken-
nesuoritteesta  koko  maassa noin  17  % . Henkilövahinko-onnettomuuksista 
noin  27  %  tapahtuu taajamateillä. Taajamateiden osuus liikennekuolemista 

 on 19%. Koko  maassa taajamateiksi luokiteltuja teitä  on 4313 km [6, 13].  

Kuopion läänin alueella noin viidesosa seudullisten teiden ajosuoritteesta 
sijoittuu taajamiin. Taajamateiksi luokiteltuja teitä  on  yhteensä  190 km. 

 Tästä  105 km on  kaava-alueella sijaitsevia läpikulku-  tai sisääntuloteitä,  ja 
 7 km  nauha-asutusalueella sijaitsevia ohikulku-  tai läpikulkuteitä.  Pienten 

keskusten teitä kokonaismäärästä  on 38 km. Taajamateiden  osuus kaikista 
yleisistä teistä  on  Kuopion tiepiirin alueella  3,3 %. Taajamateiden  liikenne-
suoritteesta  39 %  tapahtuu kaava-alueen läpikulku-  ja sisääntuloteillä.  Ohi-
kulkuteiden liikennesuorite  on  noin  49 %. Kaavoissa  esiintyviä ohikulkuteitä 

 on  ollut  mm. Juankoskella, Rautavaaralla, Kaavilla, Rautalammilla,  Siilinjär-
vellä  ja Tuusniernellä.  Sittemmin tievaraukset  on  poistettu  [6].  

Kuopion läänin alueelle tyypillistä  on,  että taajamateistä suuri  osa  on  luon-
teeltaan läpikulkuteitä (Kaavi, Rautalampi, Rautavaara, Sonkajärvi). Tiever-
kon laajuus  ja  luonne  on  yleisesti ottaen oikeassa suhteessa taajamaraken-
teeseen. Poikkeuksia ovat Vuorela-Toivala, Siilinjärvi, Kiuruvesi  ja  Suonen-
joki, joissa taajamatiet ovat ohikulku-  tai sisääntuloteitä  ja  mittakaavaltaan 
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laajoja.  Taajamateiden  luonne  on  selkeä pienissä taajamissa.  Taajamatei
-den  suhde ympäröivään maankäyttöön  on  hyvin irrallinen eivätkä tiet jakso- 

tu  ympäröivän maankäytön mukaan riittävästi. Selkein yhteisin piirre ympä-
ristön muuttuminen voimakkaan  tierakentamisen  ja  maankäytön kehittymi-
sen  yhteisvaikutuksesta. Taajamarakenteen  hajanaisuus vaikuttaa olennai-
sesti  tieratkaisuihin. Taajamatiet  ovat liiaksi muiden yleisten teiden kaltaisia, 
vaikka niiden tehtävä  on  monipuolinen  ja  keskeinen. 

Taulukko  4/1.  Taajamateiden  pituus tien verkollisen aseman mukaan. 
(Yleiset tiet  1.1. 1993). 

Tien  varhainen asema  -  Roads  staSis  in the  nGWOr*  
District  

Kaava-alue Nauha-enulusalue  Pieni keskus Yhtensã  
Toes, plan woe Chain habitation area Small  centra  Total  

LäpikulkwSieãtintulo Ohticuflw SlsSåntulo 
ThrouglVFlar*al  By-pass Radial  

Uusimaa  90 51 14 83 227 
Turku 311 173 131 171 785  
l4Sme  270 82 159 95 607  
Kymi  149 104 44 38 334  
MkkeIi  127 37 22 68 254  
Pofloie-Karala  105 22 3 51 185  
l4iop.o  105 40 7 38 190  
Keski-Suomi 68 20 45 21 155 
Vaasa 251 77 135 155 619  
Keski-Pohjanmaa  138 10 82 24 254 
Oulu 167 67 48 159 441  
Kainuu  92 26 8 32 159  
Lappi  80 27 51 81 239 

Koko  maa  -  Country total I 949 736 749 1 017 4451  

Taulukko  4/2.  Tiepituudet tiemestaripiireittäin  toiminnallisen luokituksen 
mukaan (Yleiset tiet  1.1.1993).  

tiemestaripliri 

Iisalmi  

Rampit  puuttuvat pituuksista 

696  

Kiuruvesi  765  

Maaninka  i 	1 	 J468 	• valtatiet 

Nilsiå  kantatiet  ______________________________1  

Rautavaara  490 	seudulliset  tiet 

kokoojatiet  
Pielavesi  I  

yhdystiet 
Karttula - 	

1487  

Kuopio  J461  

Leppävirta  I 	1°  
Suonenjoki  I  
Tuusniemi  I 	I 	468 

0 	200 	400 	600 	800 	1.000  
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5 	Liikenne  ja  liikenneturvallisuus  

5.1  Yleistä 

Turun tiepiirin liikenneturvallisuusselvityksen (TVH  741865, 1989)  yhtey-
dessä kehitettiin tielaitoksen taajamateitä koskeva luokitus. Vuosien  1990  ja 

 1991  aikana kaikki tiepiirit inventoivat alueellaan olevat taajamatieosat  ja 
 niitä ympäröivän maankäytön Turun tiepiirin selvityksessä kehitetyn luoki-

tuksen mukaisesti. Tierekisterissä  on  siis tiedot vuoden  1992  alusta alkaen 
taajamissa olevien yleisten teiden liikenneympäristöistä. Näiden tietojen pe-
rusteella voidaan entistä tarkemmin paneutua taajamateiden onnettomuuk-
sien tutkimiseen  ja  liikenneturvallisuuden parantamiseen.  

5.2  Menetelmät  ja  tarkastelutapa 

Työssä käytetty rekisteri perustuu Tielaitoksen yleisten teiden turvallisuutta 
koskevaan rekisteriin  (1990-1991 taajamatieinventointi). Liikenneturvalli-
suustietojen  pohjana  on tielaitoksen tutkimuskäyttöön  muodostama onnet-
tomuustietokanta PRON43.06. Tiedostossa  on  kuvaus Kuopion läänin  koko 

 yleisten teiden verkosta sekä tiedot onnettomuuksista  ja  niitä vastaavista 
tienkohdista. 

Taajamien luokittelun tavoitteena  on  ollut paikallistaa ne taajamat, joissa  on 
 ongelmia liikenneturvallisuuden kannalta. Liikenneturvallisuus  on  yksi kol-

mesta osatekijästä, joiden mukaan taajamat  on  luokiteltu kolmeen eri ryh-
mään taajamissa esiintyvien puutteiden perusteella. Muut osatekijät ovat 
maankäyttö  ja taajamakuva. Tarkastelualueen  rajaus  on  esitetty taajama- 
korttien peruskartoissa. Liikenneturvallisuustietojen tiekohtainen rekisteri 
pohjautuu kyseiseen rajaukseen. 

Taajamien luokittelun perusteena  on  käytetty sekä henkilövahinko-onnet-
tomuuksien onnettomuusastetta että henkilövahinko-onnettomuuksien mää-
rää. Näiden tietojen perusteella tarkastellut taajamat  on  luokiteltu liikenne-
turvallisuustilanteeltaan hyviksi, keskimääräisiksi  tai  huonoiksi. Taajamien 
liikenneturvallisuusanalyysiin  on  myös sisällytetty onnettomuuksien kannal-
ta kasautumiskohtien paikallistaminen. 

Yksittäisen taajaman tilastojen mukaiseen onnettomuusmäärään sisältyy 
onnettomuuksien satunnaisvaihtelua, minkä vuoksi taajaman onnetto-
muusmäärä vaihtelee vuosittain, vaikka taajaman liikenneturvallisuustilan-
teessa ei olisi tapahtunut olennaisia muutoksia. Tässä työssä ei kuitenkaan 
ole käytetty taajaman odotusarvoon perustuvaa onnettomuusmallia. 

Liikenneturvallisuustietojen  lisäksi luokitukseen ovat vaikuttaneet kunnista 
 ja sidosryhmiltä  saatu palaute sekä maastokäyntien yhteydessä tehty  in-

ventointi. 
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5.3  Johtopäätökset 

Kuopion läänin taajamien henkilövahinko-onnettomuusaste oli  21 (onnJ 
100  milj.  ajon.  km)  ja onnettomuustiheys  0,28 (onn.! km! v.).  Kuopion läänin 
onnettomuusaste oli Hämeen  ja  Kymen läänin ohella pienin, kun taas 
onnettomuustiheys oli Kuopion läänissä jonkin verran valtakunnallista 
keskiarvoa suurempi. Tarkastelujakso  on 1988-1992.  Kaikkiaan Kuopion 
läänin yleisillä teillä tapahtuu vuosittain  700-900  liikenneonnettomuutta. 
Kuopion läänin autotiheys  on  maan pienin  (405  autoa asukasta kohden).  [5, 
15].  

Liikenneonnettomuuksien kokonaismäärä  on  Pohjois-Savossa kasvanut ta-
saisesti  1980-luvulta alkaen.  Sen  sijaan loukkaantuneiden  ja  kuolleiden 
määrä  on  pysynyt likimain ennallaan. Suhteutettuna liikennemääriin  ja  yleis-
ten teiden pituuksiin Kuopion läänin onnettomuustilanne  on  muun maan 
keskitasoa parempi. Yleisillä teillä tapahtuneista kaikista lilkenneonnetto-
muuksista noin  85 %  ja  henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 

 80 %  tapahtuu taajamien ulkopuolella. Yleisten teiden osalta taajamien 
osuus onnettomuuksista  on 13-19%  välillä.  [14].  

Kuopion taajamien henkilövahinko-onnettomuuksista  27 % on  kevyen lii-
kenteen onnettomuuksia. Yksittäisonnettomuuksien osuus kaikista henkilö-
vahinko-onnettomuuksista  on  noin kolmanneksen. Kääntymis-, kohtaamis

-ja risteämisonnettomuuksia  tapahtuu keskimääräistä vähemmän. 

Yleisten teiden kevyen liikenteen onnettomuuksista  38 %  tapahtuu taaja-
missa. Onnettomuusmäärien perusteella kevyen liikenteen kannalta turvat-
tomimpia taajamia ovat Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta  ja  Nilsiä. Jalan-
kulkijaonnettomuudet ovat pääosin risteysonnettomuuksia (taajamissa 
yleensä suojateillä). Neljäsosassa onnettomuuksista jalankulkija  on  ollut 
päihtyneenä. Polkupyörä-  ja  mopo-onnettomuudet ovat yleensä risteyson-
nettomuuksia. Vaarallisin taajamatietyyppi  on läpiajo!sisääntulotie,  jolla 
palveluja  on  molemmin puolin tietä. Onnettomuusaste kyseisillä teillä  on 

 noin moninkertainen piirin keskiarvoon verrattuna. Pienten taajamien teillä 
ongelmana ovat kevyen liikenteen onnettomuudet sekä yksittäisonnetto-
muudet. Kyseisillä taajamatiejaksoilla  on  keskimääräistä korkeammat nope-
usrajoitukset, vähemmän valaistua tienpituutta  ja  niiltä puuttuvat kevyen lii-
kenteen väylät sekä alikulut.  [5, 15].  

Kuopion tiepiiri  on 1970-luvulta lähtien uusinut taajamien liikennejärjestelyjä 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kevyen liikenteen väyliä  on  raken-
nettu taajamiin kattavasti: kevyen liikenteen väyliä  on  yleisten teiden varsilla 

 v. 1993  alussa yhteensä  142 tiekm:llä.  Kevyen liikenteen alikulkuja  on  noin 
 80 kpl.  Kevyen liikenteen väylien osuus  on 2,4 % tiepituudesta,  mikä  on 
 kolmanneksen vähemmän verrattuna  koko  maan keskiarvoon  (3,6 %). 

 Vuonna  1993  viimeinenkin kuntakeskus  on  saanut kevyen liikenteen väy-
länsä (Maaninka). Tiepiirin alueen tarkasteltavista taajamista kaksi  on sel- 
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laista, joissa ei  v. 1993  ole lainkaan kevyen liikenteen väyliä: Muuruvesi  ja 
 Säyneinen. Kevyen liikenteen väylät sijaitsevat pääosin taajamissa  ja  niiden 

lähialueilla. Uusien väylien rakentamisen tarvetta olisi nykyisen väylästön 
laajentamiseen taajamien reuna-alueilla sisääntuloteiden suunnissa 
(asutuksen leviäminen). Toisaalta vanhoja kevyen liikenteen väyliä tulee pa-
rantaa erityisesti keskusta-alueilla. Kyseiset järjestelyt liittyvät keskeisesti 

 koko  liikenne-  ja keskustaympäristön  kehittämiseen eivätkä rajaudu ainoas-
taan kevytväyläjärjestelyihin  [6].  

Liikenneturvallisuudella  oli selvästi havaittavissa vuorovaikutus taajamaku-
vaan: yleensä sekava  ja taajamakuvallisesti jäsentymätön  ympäristö  on 

 myös liikenneturvallisesti ongelmallinen. Pienissä taajamissa liikenneturval-
lisuusongelmat ovat vähäisiä. Tämä johtuu luonnollisesti vähäisistä liiken-
nemääristä  ja  usein taajaman syrjäisestä sijainnista. Ongelmat kasautuvat 
erityisesti niihin taajamiin, joissa  on  runsaasti läpiajoliikennettä. 

Kuopion läänin alueen taajamista liikenneturvallisuustilanteeltaan huo-
noimmat ovat Kiuruvesi, Lapinlahti  ja  Leppävirta. Näistä Lapinlandelle  ja 
Leppävirralle  on  vuosien  1992-1993  aikana tehty parantamistoimenpiteitä  ja 

 Kiuruvedelle  on  suunnitteilla. Huonoksi luokiteltava liikenneturvallisuustilan-
ne  on  lisäksi Kaavilla, Varpaisjärvellä, Tuusniemellä, Keiteleellä  ja  Pielave-
dellä. Hyvä liikenneturvallisuustilanne oli taajamissa, joissa  on  vähän liiken-
nettä, esimerkiksi Säyneinen, Muuruvesi, lisvesi, Sorsakoski  ja  Maaninka. 
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Taulukko  5/1.  Liikenneturvallisuustilanne  Kuopion läänissä  -  yhteenveto  

Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Taajaman Kaikki poliisin 

Kevyt-  Loukkaan- Henkilövahinko-onn. liikenneturvallisuus-  tietoon tulleet 

Taajama Kaikki liikenteen Kuolleet  tuneet onnettomuusaste Hv.onn.tiheys  tilanne onnettomuudet  

(kpl) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100 milj.ajon.km) (onn./km/v) (kpl)  

Vieremä  11 6 0 13 77.4 0.43  Huono  17  

Kaavi  9 3 2 9 70.3 0.46  Huono  14  

Kiuruvesi  34 24 1 36 66.7 0.64  Huono  84  

Varpaisjärvi  10 7 2 9 66.2 0.20  Huono  32  

Tuusniemi  8 0 1 15 64.7 0.43  Huono  23  

Keitele  7 1 0 9 44.2 0.19  Huono  19  

Pielavesi  10 6 0 12 34.4 0.23  Huono  31  

Lapinlahti  18 10 2 20 33.9 0.40  Huono  76  

Leppävirta  15 9 3 14 30.9 0.39  Huono  57  

Rautavaara  5 5 0 5 70.0 0.21  Keskimääräinen  1) 8  

Karttula  4 2 0 5 35.0 0.13  Keskimääräinen  1) 11  

Juankoski  7 4 1 6 29.6 0.15  Keskimääräinen  1) 24  

Nilsiä  13 12 1 14 29.4 0.26  Keskimääräinen  1) 57  

Rautalampi  7 6 1 7 27.1 0.25  Keskimääräinen  1) 10  

Riistavesi  4 0 0 7 23.4 0.30  Keskimääräinen  2) 9  

Suonenjoki  9 2 1 15 11.9 0.10  Keskimääräinen  2) 26  

Siilinjärvi  10 7 3 10 4.1 0.14  Keskimääräinen  2) 63  

Toivala-Vuorela  6 0 0 8 3.0 0.09  Keskimääräinen  2) 36  

Sonkajärvi  3 1 0 4 24.1 0.15  Hyvä  7  

Sukeva  3 0 0 7 14.7 0.06  Hyvä  9  

Säyneinen  2 2 1 1 113.3 0.16  Hyvä  2  

Muuruvesi  2 2 0 2 83.6 0.16  Hyvä  5  

Tervo  2 1 0 2 28.1 0.12  Hyvä  7  

Vesanto  2 2 1 1 22.3 0.08  Hyvä  5  

Maaninka  2 2 0 2 15.5 0.08  Hyvä  5  

lisvesi  1 0 0 2 8.7 0.05  Hyvä  2  

Vehmersalmi  0 0 0 0 0.0 0.00  Hyvä  5  

Sorsakoski  0 0 0 0 0.0 0.00  Hyvä  4 

1) Taajaman  onnettomuusaste  on  suurempi kuin valtakunnallinen keskiarvo  

2) Taajaman  onnettomuusaste  on  pienempi kuin valtakunnallinen keskiarvo  
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6  Maankäyttö  ja  rakennettu ympäristö  

6.1  Yleistä 

Taajaman keskustateiden kehittämisen yhtenä lähtökohtana  on  taajaman 
nykyisen toiminnallisuuden tukeminen. Tieverkon  ja  maankäytön välinen 
vuorovaikutus  on  ilmeinen, kuitenkaan sitä ei ole tähänastisissa suunnitel-
missa riittävästi korostettu. Taajamateillä  on  tietty tehtävä taajaman toimin-
nallisessa rakenteessa. Taajaman  ja taajamateiden  kehittämisen perustana 
tulee olla kunnan kaavoittajan, tiensuunnittelijan  ja ympäristösuunnittelijan 

 välinen yhteistyö, jolla tähdätään maankäytön suunnittelun  ja tiensuunnitte-
lun yhteensovittamiseen.  

6.2  Menetelmät  ja  tarkastelutapa  

Maankäyttötilanteen  selvittämiseksi työssä tehtiin kunnan edustajien haas-
tattelu maastokäynnin yhteydessä. Kuntakyselyyn käytettiin erityistä haas-
tattelukaavaketta. Huomautettakoon tässä, että kunnan edustajien antama 
tieto  on  henkilökohtaista eikä sitä voida rinnastaa asukkaiden mielipitee-
seen. 

Työssä järjestettiin neljä sidosryhmähaastaffelua. Maastokäynnin, kunta- 
kierroksen  ja sidosryhmähaastattelujen  tulokset kirjattiin ns. taajamakorteil

-le. Taajamakorttiluonnokset  lähetettiin kuntiin kommentoitaviksi, minkä jäl-
keen tehtiin lopullinen taajamakohtainen raportointi (oheiset taajamakortit 
liitteenä). 

Maankäytön osalta työssä  on  selvitetty seuraavat  asiat: 

	

- 	kunnan  ja  taajaman nykyinen väkiluku  ja  ennusteet vuodelle  201 0 

	

- 	kunnan  tai  taajaman elinkeinojakauma (palvelut, alkutuotanto, jalostus) 

	

- 	kaavoitustilanne (yleiskaavat  ja osayleiskaavat  sekä rakennuskaavati- 
lanne;  näiden alueiden laajuus  ja  pätevyys) 

Työn tarkoituksena oli selvittää sekä taajaman nykyinen maankäyttö että 
tulevaisuuden kehitysnäkymät. Tulevaisuuden kehitysnäkymien arvioinnilla 
tarkoitetaan taajaman kasvusuuntia  ja  niiden vaikutusta taajamarakentee

-seen,  taajaman toimintoihin  ja  sitä kautta  mm. liikenneturvallisuuteen  sekä 
ympäristöön  ja taajamakuvaan.  Yksittäiset hankkeet, jotka yleensä toteutu-
vat poikkeusluvin, selvisivät paljolti kuntahaastattelussa. Kaavatilannetta 
analysoimalla saatiin selville kunnan ote maankäyttöasioihin, ts. käytettä-
vissä oleva kaavoitushenkilökunta, hyväksyttyjen kaavojen laajuus  ja  päte-
vyys sekä yleinen suunnitelmallisuus. 

Maankäytön nykytilan analyysi  on  tehty pääosin haastattelujen  ja karttatyön 
 perusteella. Lisäksi käytössä  on  ollut Pohjois-Savon liiton, tiepiirin sekä 

lääninhallituksen antamaa materiaalia. Rakennuskaava-alueen pinta-alatie- 
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don  ja osayleiskaavatilanteen  selvittämisessä  on  käytetty Kuopion läänin-
hallituksen tiedostoa yhtenäisen käytännön saavuttamiseksi. 

Taajamien maankäytön tilan arvioinnissa  on ongelmiksi  todettu seuraavia 
asioita: 

- 	keskustarakenne  on  hajonnut  tai  muuttunut alkuperäisestä 
- 	taajaman toiminnallinen rakenne  on  epäselvä, toiminnot ovat hajaantu - 

fleet  ja  taajaman keskipisteen merkitys  on  vähentynyt 
-  suhde ympäröivään maisemaan  on  muuttunut  ja  muuttuu edelleen 
- 	maankäyttösuunnitelmat ovat epärealistisia, kasvupainotteisia 

Onnistunut maankäyttö ilmenee seuraavasti: 

- 	taajamarakenne  on  selkeä  ja  keskusta-alue suhteellisen tiivis 
- 	taajamarakenne  on  eheä  ja  selvästi rajautunut  ja  kasvaa tiivistämällä 
-  taajama  on  kasvanut tietoisen maankäyttösuunnittelun seurauksena, 

laaditut kaavat ovat realistisia  ja  niissä  on  selkeä tilallinen käsittely  

6.3  Johtopäätökset 

Kuntien  maankäyttö 

Seudullisessa  suunnittelussa  on  meneillään Varkauden seudun  4.  seutu- 
kaavan vahvistaminen, Koillis-Savon kaavaehdotuksen valmistelu  ja Sisä-
Savon kaavaluonnoksen käynnistyminen. Maakuntasuunnitelma  2017 on 
keskustelupaperiasteella  yleisesti arvioitavana. Yleiskaavojen uusiminen  on 

 käynnissä kolmasosassa läänin kunnista  ja  kolmessa kunnassa yleiskaava 
 on  vahvistettavana. 

Tarkastelluista  22  kunnasta kaikissa kuntakeskuksissa  on  vahvistettu ra-
kennus-  tai  asemakaava. Keskustaajaman lisäksi Toivalassa, Vuorelassa, 
Sukevalla, Muuruvedellä, Sorsakoskella  ja Säyneisissä  on  rakennuskaava 
sekä lisvedellä  ja Riistavedellä  asemakaava. Vahvistettujen rakennuskaa-
vojen  pinta-ala vaihtelee taajaman koon mukaan huomattavasti. Pienissä 
taajamissa (lisvesi, Maaninka, Vehmersalmi, Sukeva, Tervo, Muuruvesi, 
Säyneinen, Sorsakoski) rakennuskaavoitettua aluetta  on 40-70 ha, 

 suurimmissa (Suonenjoki, Kiuruvesi, Siilinjärvi, Vuorela-Toivala) kaava- 
aluetta  on  keskimäärin  500-600  hehtaaria. Loput taajamat sijoittuvat edel-
lämainittujen välimaastoon. 

Tutkituista taajamista  1 0:ssa on  tekeillä kirkonkylän osayleiskaava (työ kes-
ken  tai  luonnos olemassa). Kiuruvedellä, Tervossa, Vesannolla  ja Vieremäl

-lä on  uusi osayleiskaava  (1990-92). Osayleiskaava on  tekeillä Karttulassa, 
Lapinlandella, Riistavedellä, Rautavaaralla, Suonenjoella, Vesannolla, 
Pielavedellä, Siilinjärvellä, Juankoskella, Tuusniemellä  ja Rautalammilla. 
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Yhteisenä piirteenä kirkonkylien  ja  taajamien maankäyttösuunnitelmille ovat 
suuret kasvuennusteet  ja  kaavan laajat aluevaraukset. Vaikka kaavoissa 
puhutaan tiivistämisrakentamisesta, taajaman kasvaminen tapahtuu alueit

-tam laajenemalla,  harvoin keskustarakennetta tiivistämällä. Alueittain laa-
jentumiseen  on  useita syitä: maanomistusolot, kunnan omistama reservi-
maa taajaman ulkopuolella, nousukauden väestökasvuennusteet, liike- 
elämän odotukset jne. Tällä hetkellä uusia asuntoja rakennetaan vähän. 
Luku vaihtelee muutamasta asunnosta muutamaan kymmeneen vuodessa. 
Kuntien väkiluku joko laskee  tai  pysyy ennallaan. Taajamien väkiluvun odo-
tetaan hieman kasvavan miltei kaikissa taajamissa. Poikkeuksia ovat syrjäi

-set,  pienet  ja  hitaasti kasvaneet taajamat (esim. Tervo, lisvesi, Muuruvesi, 
Säyneinen, Sukeva), joissa väestömäärä  on  hyvin alhainen.  Haja-asutus-
alueelle rakennetaan poikkeuksellisen paljon, erityisesti suurten kaupunkien 

 ja  keskusten ympäristötaajamissa (Siilinjärvi, Lapinlahti, Vuorela-Toivala) 
sekä joissakin maaseututaajamissa (Maaninka, Karttula). 

Kaavio taajamien maankäyttötilanteesta  on  esitetty taulukossa  6/1.  

Maankäytön ongelmat 

Taajamien maankäytön nykytilan pääongelmia ovat hajanainen taajamara-
kenne, taajamatoimintojen eriytyminen  ja  keskustan painopisteen siirtymi-
nen paikasta toiseen esim. liike-elämän  tai  tielinjauksen takia. Yhtenä 
tärkeänä ongelmana voidaan pitää taajaman elinvoimaisuuden kadotta

-mista.  Suunniteltuja maankäytön muutoksia ei ole odotettavissa pienissä  ja 
sijainniltaan syrjäisissä, alkutuotantovaltaisissa  taajamissa (esim. Vehmer

-salmi,  Rautavaara, Säyneinen, Muuruvesi). Voimakkaasti kehittyviä ovat 
kaupunkien ympäristön taajamat, pikkukaupungit  ja  taajamat, jotka sijaitse-
vat valtatie  5  tuntumassa (esim. Siilinjärvi, Vuorela-Toivala, Riistavesi, La-
pinlahti, Leppävirta). Kulttuuriperinteeltään  tai sijainniltaan  keskeiset taaja-
mat, kuten Kiuruvesi, Juankoski  ja  Nilsiä, ovat myös hyvin itsenäisiä  ja  kas-
vavia aluekeskuksia. 

Maankäytön kannalta ongelmallisimmat taajamat ovat niitä, joissa yleiskaa-
vatilanne ei ole ajan tasalla. Kuopion läänissä yleiskaava uusitaan neljän 
vuoden välein. Muuhun maahan verrattuna läänin yleiskaavatilanne  on  hy-
vä. Kaavan sallima taajamarakenteen muutos  on  tulossa Karttulan, Keite-
leen, Lapinlanden, Rautalammin, Siilinjärven, Tuusniemen  ja  Vesannon 
taajamiin. Näistä tieverkon muuttuminen  on  syynä Lapinlanden  ja Siilinjär

-yen taajamarakenteen  muutoksiin. Varauksia tieverkon muutoksista, jotka 
saattavat aiheuttaa myös yhdyskuntarakenteen muutoksia,  on  olemassa 
Tuusniemellä, Vehmersalmella, Riistavedellä  ja Leppävirralla. 

Ongelmallisille taajamille  yhteisenä piirteenä oli taajamarakenteen hajoami- 
nen. Hajoamiseen oli useita eri syitä: rakenteeltaan hajanaisen taajaman 
leviäminen  ja  hajoaminen vaaka-  tai pituussuunnassa  (Juankoski, Kiuru- 
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vesi, Nilsiä), taajaman kasvaminen  haja-asutusalueelle  keskustan sijaan 
(Maaninka), maankäyttöön vaikuttavat  tie- tai ratalinjaukset  (Lapinlahti) 
sekä ohikulkutien vetovoimaisuus (Lapinlahti, Tuusniemi, Vuorela-Toivala, 
Maaninka). Tiiviiksi luokiteltava taajamarakenne  on  pienissä kirkonkylissä, 
jotka ovat kasvaneet hitaasti (Riistavesi, Vehmersalmi, Maaninka, Rauta-
lampi). Myös suurempien taajamien ydinkeskusta saattaa olla rakenteeltaan 
tiivis, vaikka myöhemmin tapahtunut laajentuminen onkin hajottanut raken-
netta (Lapinlahti, Kiuruvesi, Varpaisjärvi, Keitele, Suonenjoki). Hyvin  harva 
taajamarakenne  on  Siilinjärvellä. Suonenjoen  ja  Kiuruveden rakenne  on 

 hajonnut paljon alkuperäisestä. Vuorela-Toivalassa  ja Sukevalla taajamara-
kenne  on  kahtia jakautunut valtatien  tai  radan  takia. 

Tiivistyminen  on  Kuopion läänin taajamissa harvinaista. Lähes kaikki kas-
vavat harkittuina alueina. Hitaasti keskustarakenteen sisällä kasvavat sel-
vimmin Vieremä, Riistavesi, Säyneinen  ja lisvesi.  Myös Muuruvesi, Piela-
vesi, Tervo, Vesanto, Sukeva  ja  Sonkajärvi ovat taajamia, joissa ei ole 
odotettavissa tieverkkoon vaikuttavia maankäytöllisiä muutoksia. 

Rakenteeltaan tiiviissä taajamassa eri toiminnot sijaitsevat luontaisesti lä-
hellä toisiaan: kauppa, posti, pankki, ravintola, kirkko, kunnantalo, koulu, 
terveyskeskus, kirjasto jne. Suuremmissa keskuksissa palvelut sijaitsevat 
enemmän hajallaan: työpaikat keskustojen ohikulku-  ja sisääntuloteiden 

 varsilla, ala-  ja  yläaste erillään, vanhustentalo taajaman reunaosassa, 
kauppaliikkeet hajallaan jne. Taajamarakenteen hajoamisen yhtenä 
uhkana ovat ohikulkuteiden varren liikkeet, ns. "kaupparysät", jotka hajotta-
vat toimintoja  ja kuihduttavat  niitä keskustan kauppaliikkeiden 
kustannuksella. Keskustan pitäminen elävänä, toimivana  ja viihtyisänä  on 

 tärkein maankäytöllinen tavoite. 
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Taulukko  6/1.  Taajamien  maankäyttötilanne  Kuopion läänissä. 

TAAJAMA  OSAYLEIS-  KAAVA RAKENNUS- 
KAAVAIASEMAI  
AAVA  

KESKUSTARAKEN 
NE 

YFIDYSKUN- 
TARAKENNE  

MAANKAYTTÖÖN 
VAIKUTTAVIA  
MUUTOKSIA 

JUANKOSKI  23.5.1988,  uusi  vireiII  1958-1993,  tilaa  mattomainen  laajenee rannoille jonkin verran  

MUURUVESI kaavaehd.1987  eheä, pieni tiivistyy hitaasti  

SAYNEINEN kaavarunko  
27.81.1980 

eheä, pieni tiivistyy  

KAAVI  24.11.1988, 
tarkistetaan 

1966-1993,tilaa nauhamainen leviääitaan ja 
 pohjoiseen  

KAATTULA  luonnos  1993 236 ha, 1970-  
1993  

hajoaa alueittain,  
suuria muutoksia 

kevyttiikenteen  jar. 

KEITELE  19.2.1992 1970-1993,  ajan 
tasalla 

rannan  suunt.  painopiste siirtyy,  
muutoksia 

kevyttiikenteen jäij.  

KIURUVESI  26.11.1990 1965-1993,460  
ha 

tiivis laajenee alueittain  ta  87 valtatieksi 

RIISTAVESI vahvist.  1993  kattava  mattomainen  tiivistyy  vt  17  siirtyy 

LAPINLAHTI  18.5.1987,  luonnos 
1993  

tiivis,  mattom.  hajoaa, muuttuu  vt  5 parantam. 

LEPPÄVIRTA  
___________ 

20.5.1992, 1.2.1993 
(LH) 

504 ha, 1971-  
1993,  kattava 

eheä,  rajautunut  leviää, ei hajoa  vt  5  parant.  

SORSAKOSKI  vahv.1973,  3000 ha 238 ha,  tilaa  tählimäinen  

MAANINKA  28.3.1985, 330 ha 1986-91,  kattava, 
90 ha 

eheä nauha leviää  haja- 
asutusalueille 

NILSIA  
_____________ 

11.6.1984,  vanha  
_________________  

1966-93, 333 ha, 
 täynnä 

väljä  leviaa ja  hajoaa  

PIELAVESI  20.12.1984 1958-1993, 
kattava 

nauhamainen oyk tark.  ja  laaj. 
 aloitettu  1993  

RAUTALAMPI  
____________ 

21.12.1983, 490 ha 
________________  

420 ha, 1985-93, 
täynnä 

nauhamainen  hajoaa  län  
muuttuu 

RAUTAVAARA luonnos  1992, 1000 
ha 

130 ha, 1971.  
1993,  tilaa 

pitkä nauha tiivistyy  

SIILINJÄRVI luonnos  1979,  vanha ajan tasalla,  766  
ha  

hajanainen leviää alueittain  vI  17  siirtyy  

TOI  VALA-V.  vanha  1976 1975-93  kaavoja  kolmijakoinen  vaikea  ehyttää  vt  17 sIirtyy  

SONKAJÄRVI  15.4.1987  eheä toimiva 

SUKEVA luonnos  1992 kaksinapainen  

SUONENJOKI luonnos  1993, 3000 
ha  

asemak.  615 ha, 
kattava  

mattomainen  kasvaa  nauhana  Vt  9  parant.  

IISVESI  luonnos  1993  asemakaava, tilaa  nauhamainen  kasvaa  nauhana  

TERVO  13.11.1991, 280 ha 1975-1993, 173 
ha  

kaksinapainen  tiivistyy  

TUUSNIEMI  5.6.1 985,  tarkistetaan 
 1993 

300 ha,  tilaa  mattomainen  leviää, hajoaa  Vt  17  siirtyy  

VARPAISJÄRVI  27.11.1980 1966-1993,  tilaa  tähtimäinen  laajenee seurattava  

VEHMERSALMI  14.6.1991 66 ha (1975),  tilaa eheä,  nauham.  hajoaa uusi silta 

VESANTO  5.7.1993 (LH), 670 ha 122 ha,  kattava  tähtirnäinen  laajenee alueittain  

VIEREMA  
__________ 

13.4.1993, 530 ha 
(LH) 

30 ha, 1980-93,  
alueä 

eheä,  nauham.  tiivistyy  
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Maankäytön kehittäminen, yhteys tienpitäjiln 

Kuntien maankäytön  ja tienpitäjien  välinen vuorovaikutus  on  tärkeää; ovat-
han yleiset tiet useimmiten taajaman sisäisiä liikenneväyliä  ja  jokapäiväisen 
elämän julkisia tiloja. Taajamarakenteesta irrallaan tapahtuva rakentaminen 
johtaa uusien kevyen liikenteen väylien, risteyssiltojen  ja  jopa tieyhteyksien 
rakentamiseen. Toimintojen hajautuminen lisää liikenneturvallisuusriskiä  ja 

 luo epäviihtyisyyttä. 

Hallitsematon maankäyttö aiheuttaa toimintojen hajautumisen lisäksi eri-
tyyppisiä ongelmia,  mm.  sekavan ympäristön, liikenteen sujuvuus-  ja liiken-
neturvallisuusongelmia,  taajaman luonteen  ja  identiteetin muuttumisen eikä 
ole yhdyskuntarakenteen kannalta toivottavaa. 

Taajamasuunnittelu  on  yhteistyötä. Taajama  on  elävä  ja  muuttuva kokonai-
suus. Kun  sen  tulevaisuutta suunnitellaan, täytyy tuntea  sen  menneisyys  ja 

 arvioida taajaman tuleva kehitys eri visioiden avulla. Taajamateiden 
suunnittelussa kunnan  ja kaavoittajan työpanos  on  erityisen keskeinen: 
muutokset vaikuttavat usein pitkälle tulevaisuuteen, joskus jopa taajaman 
olemassaoloon. Taajamatie  on  enemmän kuin kirkonkylän läpi kulkeva 
yleinen  tie, se on  tila, elämän näyttämö, julkinen tila  ja  toimintojen keskipiste 

 ja sillä  on  tärkeä tehtävä.  Tien  luonne  ja  asema vaihtelee eri paikoissa; 
samoin kun  sen  asema sisäisessä  ja seudullisessa liikenneverkossa. 

Taajamateiden  varsille sijoittuva asutus  ja  liike-elämä  on  taajaman tärkein 
voimavara. Uusi maankäyttö ei voi korvata vanhaa, "itsestään" syntynyttä. 
Teiden varsien yksityiskohdista, rakennuksista, puista, kivistä, kallioista, 
mäenrinteistä  ja  puroista, syntyy kokonaisuus, taajaman hahmo. Hahmo ei 
saa olla ameeba, joka muuttuu  ja  liikkuu paikasta toiseen. Kokonaishah

-mon,  ts. rakenteen  ja sen  sisällä olevien yksityiskohtien luominen  on 
 kunnan tehtävä. Tienpitäjällä  on  tärkeä tehtävä sopivien raamien löytämi-

sessä kuhunkin taajamaan. 

Maankäytön osalta ongelmallisimmat  kunnat  ovat Lapinlahti, Karttula, Kiu-
ruvesi, Leppävirta  ja  Rautalampi. Näissä taajamarakenteen hajaantuminen 
vaatii uusia liikenneyhteyksiä  ja  erityisesti kevyen liikenteen järjestelyjä. 
Mandollisia ongelmakuntia ovat Maaninka, Vehmersalmi, Keitele, Juan-
koski, Nilsiä, Tuusniemi  ja  Suonenjoki. Näissä kunnissa maankäytön kehit-
tyminen tulee vaikuttamaan  tie-  ja liikennejärjestelyihin,  mikäli kaavan salli - 
mat  varaukset toteutuvat. 
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7  Taajamakuva  

7.1  Yleistä  

Taajamakuvaksi  kutsutaan sitä kokonaisuutta, jonka rakennettu ympäristö 
 ja  luonto muodostavat yhdessä. Rakennetun ympäristön  ja luonnonele-

menttien  suhteellinen osuus vaihtelee taajamatyypistä riippuen kaupungista 
maaseutukylään. Taajamakuva  on se  näkyvä vaikutelma, joka syntyy ihmi-
sen  ja  luonnon aikaansaannosten yhteisvaikutelmasta.  [17].  _!,,  w• I  - 

ri  4L  IR• 1tLNl. 	 •u1  - 

•I1i1hi'iii• 
-  

Kuva  7/1. Taajamaku van  määritelmä  ja  siihen vaikuttavat osatekijät. 

Taajamatiesuunnittelun  keskeinen tehtävä  on  taajaman myönteisten, ar-
vokkaiden  ja  omaleimaisten alueiden  ja  kohteiden säilyttäminen  ja  kehit-
täminen. Suunnittelussa tulee miettiä epäkohdille toteutettavat ratkaisut. 
Ympäristön positiivisistä ominaisuuksista mainittakoon  mm.  

taajaman sijainti maisemassa  ja  maiseman keskeiset elementit kuten 
harjut, mäet, kalliot, vesialueet, jokilaaksot, rinteet jne. 
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-  taajaman arvokas rakennuskanta  ja taajamakuvassa  keskeiset raken-
nukset, esim. tietilaa rajaavat portit, kadunpääteaiheet, muut ilmeeltään 
tärkeät rakennukset 

- 	tielle luonnetta antavat tekijät kuten tien pienipiirteinen geometria, tila- 
vaihtelu, paikkakunnan  historia 

- 	tiehen liittyvät yksityiskohdat kuten aidat, portit, luonnonmerkit 
- 	korostettavat  näkymät 
- 	kasvillisuuden ominaispiirteet, laatu  ja yksittäiskohteet 

Taajamakuvallisesti taajamateihin  liittyvä erottuvin epäkohta  on  tien 
korkeusaseman muuttuminen. Muita epäkohtia ovat  mm: 

- 	tien liian leveä poikkileikkaus  ja  heikko  titan  muodostus 
-  tietä rajaava sekava rakennuskanta 
- 	yksitoikkoinen tietila 
- 	avoin, maisemassa jäsentymätön tietila 

tievarusteiden  aiheuttama sekava  tai  mittakaavaltaan väärä vaikutelma 
- 	"väärät" yksityiskohdat kuten pinnoitteet, kalusteet, valaisimet jne. 
- 	ympäristöön sopimaton kasvillisuus  tai  kasvillisuuden heikko kunto  

7.2  Menetelmät  ja  tarkastelutapa 

Työssä tehty taajamakuvalli nen tarkastel  u on  tapahtunut maastokäynnin, 
sidosryh mähaastattelujen  ja karttatyöskentelyn  pohjalta. Taajamakohtai

-sessa  kuvauksessa  on  käytetty lisäksi lähdeaineiston kirjallisuutta sekä 
kunnista saatua materiaalia  (mm. yleiskaavaselostuksia, maisemaselvityk-
siä  jne). Työn painopiste  on  ollut tieympäristöön liittyvän rakennetun 
ympäristön tilan selvittämisessä. Tämän takia taajamakuvallinen tarkastelu 
keskittyy tieympäristöön eikä esimerkiksi arkkitehtooniseen tilakäsittelyyn  tai 

 rakennusten massoitteluun. Työn tavoitteena  on  ollut löytää taajamakuval-
taan hyvät  ja säilytettävät  sekä heikot kohteet. 

Taajamakuvalliset  ongelmat voidaan lyhyesti luokitella seuraavasti: 

-  taajaman luonne  ja  alkuperäinen ympäristö  on  muuttunut 
- 	teiden mittakaava, pysäköintijärjestelyt, liittymäalueet  ja poikittaisyhtey- 

det  eivät ole kunnossa 
- 	ympäristön laatu  on heikkotasoi nen,  erityisesti keskustajaksolla 
- 	taajamatien  parantaminen ei ole taajamakuvallisesti onnistunut 

Taajamakuvallisessa  arvioinnissa ympäristön  positiiviisia  ominaisuuksia  on 
 karkeasti ottaen tarkasteltu seuraavasti: 

-  taajaman ominaisleima  ja  tunnelma ovat löydettävissä 
- 	taajamissa  on  löydettävissä selkeitä tiloja; taajamatie  on  yksi taajama- 

kuvaa muodostavista elementeistä 
-  taajaman rakennuskanta  on eheää 
- 	taajamatien  saneeraus  on  onnistunut  ja  tehty ympäristön ehdoilla 
- 	tieratkaisut  ovat paikkakunnalle luontaisia 
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7.3  Johtopäätökset  

Taajamakuvalliset  ominaisuudet 

Taajamat muistuttavat liiaksi toisiaan. Tämä  on kiteytettynä  keskeisin taa-
jamakuvallinen ongelma. Taajamien ympäristö näyttää samanlaiselta väljine 
rakenteineen, SiWOineen,  S-marketeineen, K-rautoineen, Kesoilineen, 
pankkeineen, puuriveineen, suojatieristeyksineen, asfalttipihoineen  ja väl- 
une liittymineen. Tarkastelluista  Kuopion läänin taajamista oli helppo löytää 
ns. taajamakuvalliset  helmet  eli ne, joissa ympäristö oli säilynyt omaleimai

-sena ja  mielenkiintoisena. Alkuperäisimpiä olivat Muuruvesi  ja  Säyneinen. 
Myös Vieremä, Vehmersalmi  ja  Maaninka olivat taajamakuvaltaan omalei-
maisia. Näissä kohteissa tieympäristö oli tärkeä  osa taajamakuvaa  eikä 
tienparantamisella oltu muutettu ympäristökuvaa. Rautalammilla, Juankos-
kella,  I isvedellä, Keiteleellä, Sorsakoskella, Leppävirralla, Rautavaaralla, 
Varpaisjärvellä, Riistavedellä, Kaavilla, Vesannolla  ja  Tervossa voimakas 
suurmaisema luo miellyttävää taajamakuvaa, vaikka tieratkaisut eivät kysei

-seen  maisemaan  tai taajamarakenteeseen sopisikaan.  Ongelmina mainitta-
koon näissä Tervon  ja  Rautalammin taajamateiden jäykkälinjainen toteutus, 
Kaavin taajamatien luonne  ja  sekava ympäristö, Leppävirran tiestön mitta-
kaava  ja  ohikulkutien ympäristö sekä Keiteleen muuttunut ympäristökuva. 

Taajamakuvallisesti ongelmallisimpia  olivat rakenteeltaan väljät taajama-
keskustat  ja  epämääräinen tietila (Pielavesi, Karttula, Tuusniemi, Suonen-
joki, Sonkajärvi, Sukeva, Nilsiä  ja  Kiuruvesi). Siilinjärven taajamakuva  on 
tienrakentamisen  yhteydessä selkiytynyt  ja  parantunut. Yleisesti ottaen taa-
jamat, joiden luonne  on  epämääräinen  tai  muuttunut, olivat taajamakuvalli-
sesti heikkoja (Vuorela-Toivala, Siilinjärvi). 

Tärkeimmät positiiviset ominaisuudet olivat tien geometria, mittakaava  ja 
 luonne sekä taajaman kokonaishahmo, tilanmuodostus, eheys  ja  omalei-

maisuus. Tieympäristöön liittyviä positiiviisia ominaisuuksia olivat  mm. 
Muuruveden pienipiirteisyys, Vehmersalmen  kevyen liikenteen väylien 
toteutus, Lapinlanden keskustan taajamarakenteen eheys  ja  selkeä 
taajaman ääriviiva, Keiteleen rantaraitti  ja tienvarsipuusto,  Vesannon 
taajaman sijainti, Leppävirran voimakas kirkkoympäristö, Säyneisten oma-
leimainen tieympäristö, Vieremän  ja  Maaningan suurmaisemat sekä Rauta-
lammin taajaman rakennuskanta. 

Taajaman suhde suurmaisemaan  ja  taajaman tilallinen rakenne  on  tärkein 
taajamakuvaa luova tekijä. Mikäli nämä  asiat  ovat kunnossa, voidaan taa-
jamakuva luokitella hyväksi, vaikka taajamassa olisi häiritseviä yksityiskoh-
tia  tai  sekavia alueita. Kyseisistä esimerkeistä mainittakoon Kuopion läänis-
sä Varpaisjärvi, Keitele  ja  Tervo. 
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Negatiivisia taajamakuvallisia ominaisuuksia olivat väljä taajamarakenne, 
ympäristön sekavuus, ympäristöön sopimaton tielinjaus  tai  leveä poikkileik

-kaus, jäsentymättömät pysäköintialueet,  istutusten puuttuminen, ylileveät 
liittymät jne. Konkreettisista kohteista mainittakoon Rautalammin taajama- 
tien tasaus  ja  linjaus, Nilsiän sekava tieympäristö, Sonkajärven tien 
geometria  ja  kevyen liikenteen yhteydet, Siilinjärven tiestön voimakas 
estevaikutus, Karttulan taajamatien turvattomuus  ja  avoimuus, Vesannon 
rakennuskanta  ja asfalttipihat,  Kaavin ankea tieympäristö, Varpaisjärven 
pihat  ja liittymät  sekä Kiuruveden epäsiisti tieympäristö. 

Tienpitäjän  keinot taajamakuvan parantamiseksi 

Taajamakuvaa  voidaan parantaa ei tavoin. Tärkein toimenpide  on  ehdotto-
masti kaavoituksella tapahtuva taajamarakenteen tiivistäminen, liikenne- 
verkon jäsentäminen  ja  ympäristön parhaiden puolien esiintuominen.  Tien- 
pitäjän keinot taajamakuvan parantamiseksi ovat kandenlaisia: olemassa-
olevan tilanteen säilyttämiseen tähtääviä  tai  virheiden  ja  epäkohtien paran-
tamista. Tiet tulisi suunnitella yksilöllisesti eri paikkakunnille. Ratkaisujen 
tulisi korostaa paikan ominaisleimaa, kulttuuria  ja  toimintoja. Suurien, taa-
jamakuvaa muuttavien hankkeiden vaikutusta tulisi tutkia ennakkoon  ja 

 pyrkiä toteuttamaan parantaminen vaiheittain. Täytyy muistaa, että pienipiir
-teisen  ympäristön omaavat kirkonkylät eivät usein kestä pienintäkään toi-

menpidettä. Rakentamisen aikainen työn, erityisesti ympäristön, valvonta  on 
 tärkeää. 

Tarkastelluista  taajamista taajamakuvallisesti omaleimaisimmat eivät kestä 
keskustassa vanhoilla normeilla toteutettavia, liikenneturvallisuutta paran-
tavia toimenpiteitä. Keinot tulisi valita paikan mukaan  ja  edetä mieluummin 
pienin askelin kuin kertasaneerauksin.  Ns. säilytettäviä  taajamia Kuopion 
läänin alueella ovat Muuruvesi  ja  Säyneinen. Hyvin vähäisiä toimenpiteitä 
tulisi tehdä Vehmersalmella, Tervossa, lisvedellä, Sorsakoskella, Rautavaa-
raha  ja Vieremällä.  Suuren saneerauksen tarvitsevat Pielavesi, Kiuruvesi, 
Tuusniemi  ja  Sonkajärvi. Tässä saneerauksella tarkoitetaan kaavoituksen  ja 
tienpitäjän  yhteistyönä tekemää, kokonaisvaltaista parantamista. Taajama-
kuvalhisesti ongelmalhisia ovat kohteet, joiden luonne  ja  rakenne  on  epäsel-
vä. Näissä tieympäristön parantamisella ei voida kohentaa taajamakuvaa 
(Vuorela-Toivala, Siilinjärvi, Suonenjoki, Vesanto). 

Tienpitäjän taajamakuvaa  parantava  lista  voisi näyttää tällaiselta: 

- 	tieympäristön  hoitaminen teitä  ja tieympäristön  hoitoa jaksottamalla, 
jolloin taajaman teiden hierarkia saadaan esille 

- 	avoimien  ja jäsentymättömien  alueiden tiivistäminen istutuksin  tai 
rakenteelhisin  keinoin (liittymät, pysäköintialueet, ylileveä tietila jne.) 

- 	uusia teitä  ja  kevyen liikenteen väyliä rakennettaessa teiden sovittami- 
nen maastoon, paikan ominaispiirteet  ja  yksityiskohdat säästäen  ja  niitä 
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korostaen  (kiviaidat,  puusto, alueen  ja  tien luonne, rakenne sekä tehtä-
vä)  

- 	suurten ratkaisujen  vaiheistaminen  ja  ympäristövaikutusten  arvioiminen 
ennakkoon  

- 	ylisuunnittelun  välttäminen, pienten  parannustoimenpiteiden  käyttämi- 
nen  

- 	asukkaiden mielipiteen  huomioiminen (liikennekulttuurin,  asenteiden  ja  
kohtaamispaikkojen  selvittäminen)  

- 	normeista poikkeava suunnittelu, yksilöllisten ratkaisujen löytäminen 

Suunnittelussa taajaman  historian,  luonteen  ja  ominaisuuksien tunteminen 
 on  tärkeää.  Taajamakuvaa  ei voi keinotekoisesti luoda, hyvin harvoin pa-

rantaa kokonaisuutena.  Sen  sijaan taajamissa esiintyviä "teknisiä" virheitä 
 ja  negatiivisia voi peittää  ja  piilottaa  ja  hyviä korostaa.  
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Taulukko  7/1.  Taajamakuvallinen  yhteenveto. 

TAAJAMA KESKUSTA-  TAAJAMAKUVA  LIIKENNE- POSITIIVISET NEGATIIVISET 
RAKENNE  YMPARISTÖ  OMINAISUUDET OMINAISUUDET 

JUANKOSKI mattomainen, selkea itsenainen  laaja tieverkko, historiallisuus, pysäköintllärjestelyt,  kevyen 
keskusta harjulla. kuntakeskus,  hierarkia epäselvä, omaleirnaisuus,  liikenteen larlestelyt, teiden 
vesistön rajaama teollisuustaalarria taalamatiessä harjupuusto,  vanhat hierarkia, tienvarsi-istutukset 

parantamista rakennukset, maisema 

MUURUVESI shea  nauha, rantaan maaseutu-mainen selkea, pieniperteinen,  keskustan laala Irttyma, uudet 
ralautuva  kirkonkylä pienipiirteinen, alkuperainen  ympäristö, rivitaloalueet 

raittlmajr'ieri  tiestö 

SAYNEINEN  eheä, rinteseen pieni, selkea.  omaleimaisuus, SALE:n  piha 
rakentunut rnaaseutumainen pienipurleinen, alkuperaisyys,  suhde 

kirkonkylä raittimainen suurmaisemaan 

KAAVI nauhamainen,  landen rnaaseutumairlen  selkeä, taajamatiellä suurmaisema,  rakennuskannan sekavuus, 
pohjukkaan  syntynyt kuntakeskus  monta tehtävaa sisääntulotiet, taalamatien  ympäristö, liikkeiden 

kasviljisuus  pihat 

KARTTULA alkuperaisestä kuntakeskus,  joka selkeä, taajamatie Kirkkotien  ympäristö, torialue, Kissakuusentien  
muuttunut,  on  kirkonkylän  pilka ja  suora, reunat suurmaisema.  tienvarren ympänstö,  rakenteen väljyys, 
landenpohjukkaan  muunnos raittimaisia  suuret puut ympäristön hoidon taso 
rakentunut nauha 

KEITELE rannan suuntaiselje kirkonkylarnäinen  selkeä, liikenteellinen  ranta-alue, vanha uusi rakennuskanta  ja  
harjanteelle kuntakeskus sojmukohta  selvästi rakennuskanta, aslattlipihat, pysärcöinti-järjestelyt, 
rakentunut, erotettavissa, pitkät tienvarsipuusto, liittymät  ja  joutomaa-alueet 
alkuperaisesli  nauha sisaäntulot kirkkoympäristö  

KIURUVESI alkuperäisesti  nauha,  senalnen  maisemara}cen- netta  taajaman sekava tieymparisto  ja  teiden 
muununut kuntakeskus. mukaeleva, kokonaishahmo,  tiivis hierarkia, luttymät  ja  stutusten 
mattornaiseksi,  kaupunkimainen keskustajakso katulila, kerrokseilisuus  puute, tilojen käsittely 
lokilaaksoon  syntynyt katumainen,  kaksi rakennuskannassa 

ohikulkutietä  

RIISTA VESl harjulle rakentunut, vanhan Rustaveden ohikulkutie  on,  kulttuurimaisema, kirkkoympariston tiejärjestelyt,  
tiivis alue, kirkonkylan  keskus, keskustan  tie on  taajaman keskustan katuympäristö, kevyen 
alkuperäisesti  nauha Kuopion kaupungin katu rajautuneisuus.  liikenteen järjestelyt 

asutustaajama  näkymät, rakennuskanta 

LAPINLAHTI vesistön varteen, voimakas ohikulkutien suurmaisema,  perinteet, valtatie  5  ympäristö, tien 
harjun kupeeseen kuntakeskus,  ympäristö keskeinen, monimuotoisuus, tiivis parantamis-suunnitelmat. 
syntynyt,  tires  kirkonkylämäinen taajarnatle  parannettu rakenne, viltreys rakenteen hajoaminen 
rakenne 

LEPPA  VIRTA mäen päälle, kanden voimakas selkea, tiesto suurmaiserna.  uudet rakennukset, tilojen 
landen valiin syntynyt. kuntakeskus, raittimaista, kirkkoympäristä,  teiden käsittely, astajttipihat, valtatie  5  
rakenteeltaan eheä teollistunut valtatiessä  luonne, nakymat  ja  ympänslö  

parantamista kasvillisuus, perinteet  

SO  RSAKOSKI vesistökannakselle perinteikas.  vanha selkeä. rannat, vanhat sisääntujotien  ympäristö, 
syntynyt, kaksi teollisuustaajama, pienipiirteinen,  asuntoalueet, tiemäisyys 
risteävää  nauhaa taantunut omaleimainen tehdasympäristö  

MAANINKA järenranta-taajama. maaseutupitälän selkea, taalamatle  ta  suurrnaisema, taajamatien  tasaus, 
nauharnainen  elinvoimainen ohikulkutie. ornaleimaisuus. standardiratkaisu  (alikulku) 
rakenne keskus, kirkonkylä raittimainen, pienipiirteisyys. eheys, 

taajamatie  parannettu taajaman 
kokonaishahmo 

NILSIA  vesistön väliselle seuduijinen  keskus, maisemarakeri-teen  suurmaisema, treyn'rpänsto, taajamatie,  
harjulle rakentunut. kaupunkimaisia suuntainen, pitkat harjumaasto  keskustan hajanaisuus, valjä 
mattomaisena plirteita  jaksot, rakenne 
levinnyt kaupunkimainen 

P!EL,AVESI harjujaksojen  väliselle itsenäinen taajamaraitti  ja  kaksi suurmaisema. astalttipihat  la  luttymät, valjä 
selanteelle  syntynyt, kuntakeskus, ohikulkutietä,  pitkät yksityiskohdat, vanha rakenne, avoin tieympäristö. 
nauhataajama  kirkonkylä jaksot puusto. pohjoinen rakennuskanta, ympäristönhoito 

sisääntulotie 
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Taulukko  7/1  Taajamaku va/linen yhteenveto,  jatkoa. 

TAAJAMA KESKUSTA- TAAJAMAKUVA  LIIKENNE- POSITIIVISET NEGATIIVISET 
RAKENNE YMPÄRISTÖ OMINAISUUDET OMINAISUUDET 

RAUTAL.AMPI vesistökannakselle  vanhan emäpitäjän selkeä, taajamatie suurrnaisema, taajamatienä  oleva kantatie  69  ja  
syntynyt, keskus. pilkä  ja  suora, harjuympäristä,  sen  toteutus, huoltoasemien 
nauhamainen kirkonkylarrsknen ohikulkutie  kaukana kulttuurimaisema, ympänstöt  
rakenne vihreys, rakennuskanta 

RAUTAVAARA vaarataajama, metsuripitäjän taalaman  keskus vaaramarsema,  uudet rakennukset  ja asfaittipihat. 
nauhamainen  keskus, hitaasti teiden omaleimaisuus. keskustan liittyrnä, tiemäisyys, 
rakenne kasvava, solmukohdassa,  tiet yksinkertaisuus, vanha uudet istutukset 

kirkonkylämäinen  pitkiä  ja  suoria. rakennuskanta, 
vaaramaisema kellotapuli 

SIILINJARVI harjulaksojen  teollistunut hallitsee taalaman laitaosat,  jotka väljä kokonais-rakenne mitta- 
somukohtaan kuntakeskus, taajamakuvaa.  säilyneet alkuperäisinä, kaavaltaan  yli-leveät tiet,  tie- 
rakentunut taajama, kaupunkimainen suurimittakaavaista  tiivis keskusta mäisyys, ympä-ristön  raskaus  ja  
tiivis keskusta keskustaosa muuttuneisuus  

TOI VAL,A-V. kolmijakoinen Toivala  vanha suurten väylien vesistöalueet,  vanha tiejärjestelyt,  alueiden luonne 
asutustaalama kyläkeskus,  Vuorela hallitsema, rakenteen säilynyt yrrçänstö, suurten liikenneväylien 
Kuopion  ja asumalähiö,  rungon muodostaa suurmaisema,  alueiden halkomana, tiemäisyys 
Sillinjärven  välissä Metsäkoulu  vanhat tiepohjat  (vt  5  tiiviys 

javt  17) 

SONKAJARVI  harjun päähän kirkonkylämäinen  selkeä. taajamatie suurmaisema,  keskustan tieympäristö  ja  väljä 
syntynyt  ,  eheä kuntakeskus  pitkä  ja  suora, ei Jämäkkärnäki,  rakenne, kevyen liikenteen 
rakenne, painopiste läpaoliikennettä kirkkoyrnpänstö,  vihreät järjestelyt, persoonaton 
siirtynyt asuntoalueet 

SUKEVA radanvarsi-taajama,  radan ja  vankilan rautatie jakaa suurmaisema,  vankilan keskustajakson  väljä rakenne  ja 
kaksinapainen synnyttärna  taajaman, pitkät alue, kulttuurimaisema- leveä tieympäristö, istutusten 
rakenne kyläkeskus  jaksot,  Vt  5  alueet vähyys 

ohikulkutienä 

SUONEN.JOKI  harjun kupeeseen pikkukaupunki, kaupunkimainen, raittimaiset  pitkät, suorat tiejaksot, väljä 
syntynyt, rakenne nopeasti teollistunut taajamatiet sisääntutotiet,  rakenne, ympäristön 
mattomainen, sisääntuloteitä harjumaasto  yksitoikkoisuus 
painopiste siirtynyt 

IISVESI  veden ääeen  vanha teollisuuskylä vanhat rartit  ja  uusi omaleimaisuus, tieymparistöjen  siisteys 
syntynyt ohikulkutie 	• Kolikkoinmäki,  vihreys, 
nauhataajama  rannat 

TERVO vesistön rajaama kiri<onkylämäinen maisemaraken-netta vesistÖ,  silta, vanhat läpikulkutie,  vihreys, harjumaasto, 
harjutaajama, mukaelevat raitit  ja  rakennukset. raittimaiset  tiet 
kaksinapainen taajamaa halkova  historiallisuus, 

läpikulkutie  omaleimaisuus 

TUUSNIEMI harjutaajama, muuritunut  pitkä nauhamainen kulttuurimaisema, väljä rakenne, rakennuskannan 
alkuperaisesti  kirkonkylä taajamaraitti, harjumaisuus,  epäyhtenäisyys. aslalttipihat 
nauhamainen ohikulkutie  on kirkkoyrnpäristö 

VARPAIS.JÄR  harjun kupeeseen kirkonkylämäinen  teiden risteys suurrnaisema, rajaava asfalttipihat, liittymät,  ympäristön 
syntynyt teiden kuntakeskus  taajaman solmukohta rakennuskanta, vehreys, sekavuus  
risteys taajama  ja  keskipiste maaston muodot 

VEHMERSALI  vesistön varteen kirkonkylä-mäinen, selkeä tieverkko, vihreys, suurmaisema, yksi väljä liittymä 
syntynyt pienipiirteinen raithmainen  tiestö, rakennuskanta, 
nauhataajama  moitteeton rnassoittelu, 

tieympänstö  kokonaisuus 

VESANTO jokilaaksoon  syntynyt kirkonkylämäinen, tähtimäinen  tiestö, sijainti, katutila, tien rakennuskanta, tieympitristÖ, 
taalama, tahtimäinen  keskus mäenpäällä selkeä keskustajakso luonne, reunajaksot, astalttipiha  
rakenne kirkkoyn'äristö 

VIEREMA harjujakson  päähän kirkonkylämäinen,  kaksi risteävää tietä, kulttuurimaiserria, astalttipihat,  uudet rakennukset, 
syntynyt pieni teiden nsteykseen tiet raittimaisia vihreys, tiiviys, liittymät 
kuntakeskus  syntynyt kokonaisuus 
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8  Taajamakohtaiset kehittämissuositukset  

Toimenpiteiden luonne  ja  kiireellisyys  

Työssä tarkastelluista taajamista voidaan erottaa kolme ongelmatyyppiä:  

1) Taajamat, jotka vaativat suuren remontin.  

2) Taajamat, joita tulee parantaa paikallisesti, pienin toimenpitein.  

3) Taajamat, joissa ei ole tarpeen tehdä toimenpiteitä  tai  jos,  toimenpiteet 
kohdistuvat yhteen pääongelmaan  tai keskustajaksoon. 

Taajamakohtainen ongelmaluokitus  on  esitetty kuvassa  8/1.  Kyseinen luoki-
tus  on  ennen kaikkea yhteenveto tämän työn liikenteellisesti, maankäytölli-
sesti  ja  taajamakuvallisesti  ongelmallisista taajamista. Oheinen luokitus  on 

 ikään kuin näiden kolmen  osa-alueen keskiarvo määriteltäessä taajamissa 
tehtäviä toimenpiteitä. 

Kuopion läänin osalta kevyen liikenteen väylien rakentaminen yleisten 
teiden varsille  on  toteutunut suhteellisen hyvin. Useissa taajamissa  on 

 meneillään  jo kolmas  perusparantamiskerta.  Alkuperäistä tieympäristää 
voidaan tavata enää Muuruvedellä  ja  Säyneisissä.  Tämän takia näiden 
taajamien säilyminen nykyisellään  on  tärkeää.  Tien saneeraukset  ja  ke-
vyen liikenteen väylien toteuttamiset eivät ole yleisesti ottaen  kovin  on-
nistuneita. Saneeraus  on  tapahtunut paikallisia arvoja  tai  maiseman omi-
naispiirteitä huomioimatta. Erityisesti olisi parannettava keskusta-aluei-
den liittymiä, kevyen liikenteen järjestelyjä  ja  ympäristön viimeistelyä. 
Taajamissa tehtävien toimenpiteiden tulee tähdätä liikenneturvallisuu-
den, liikenteen sujuvuuden, ympäristön, tieympäristön ilmeen  ja  yleisen 
toimin nal lisuuden parantamiseen. 

Taajamaympäristöä  parantavia toimenpiteitä  on  useita. Toimenpiteet voi-
daan jakaa erilaisiin toimenpideryhmiin, joita ovat  mm. keskustajärjestelyt, 
perusparantaminen, liittymäjärjestelyt,  kevyen liikenteen olosuhteiden pa-
rantaminen sekä ympäristönhoidolliset toimenpiteet. Kullakin ryhmällä  on 

 erilaisia tavoitteita, jotka voidaan saavuttaa erilaisin suunnittelumenetelmin. 
Esimerkiksi kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen ei välttämättä tar-
koita kevyen liikenteen väylien rakentamista, vaan aivan jotakin muuta 
(ajonopeuksien alentaminen, poikittaisyhteyksien parantaminen, suojatei

-den leventäminen, verkollinen  tarkastelu jne.). Tässä työssä taajamia ei ole 
ryhmitelty erityisiin toimenpideluokkiin, vaan kullekin taajamalle  on  esitetty 
taajamakohtaiset kehittämistavoitteet.  Em.  tavoitteiden lisäksi kunkin taaja-
man osalta  on listattu pääongelmat  sekä pohdittu ongelmien suuruusluok-
kaa  ja  toimenpiteiden luonnetta  ja  laajuutta. 
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TAAJAMALUOKITLJS: 

ENITEN ONGELMIN V,AATII KESKUSTAN SANEERAUKSEN  TAI 
 MUUN ISON TOIMENPITEEN 

Kiuruvesi 
Lapinlahti 
Pielavesi 

 Varpa  isjärvi 
 Juankoski 

Kaavi 
Nilsiä 
Leppävirta  

II 	SEURATTAVIA/  MUUTOKSIA TULOSSA  TAI  PYSYVIÄ ONGELMIA  

Si iii njärv  i  
Vuorela-Toivala 
Ke ite  le  
Sonkajärvi 
Sukeva  
S uone njoki 
Ka rttu I a  
Rautalampi 
Vesanto 
Tuusniemi 
Rautavaara  

III 	EI ONGELMIN PIENIÄ  JA SAILYTETTÄVIA 

Riistavesi  
Maaninka 
Vehmersalmi 

 Vieremä 
lisvesi  
Tervo 
Sorsakoski  

IV HELMET! SUOJELTAVAT TJAMAT 

Muuruvesi 
 Säyneinen  

Kuva  8/1  Taajamakohtainen ongelmaluokitus 
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JUANKOSKI 

Taajama kuuluu kiireellisyysluokkaan  1  lähinnä huonon liikenneturvalli-
suustilanteen takia. Taajamassa  on  paljon läpikulkevaa liikennettä. Myös 
pysäköintijärjestelyissä olisi parantamista. Taajamakuva  on  kokonaisvaltai-
sesti ottaen hyvä, mikä johtuu pääosin alueen omaleimaisuudesta  ja 

 vahvasta identiteetistä.  Koski  ja harjumetsä  ovat taajamakuvallisesti tärkeitä 
elementtejä. Tieympäristössä olisi parantamista tilojen käsittelyssä, kevyen 
liikenteen ylityskohdissa  ja tienvarsi-istutuksissa.  

Tie on  nyt liiaksi läpikulkutien näköinen, mikä johtaa suuriin ajonopeuksiin 
keskustassa. Pysäköinti tulee järjestää uudelleen, kevyen liikenteen yhte-
yksiä parantaa  ja ajonopeuksia  hillitä esim. hidastimilla  tai  suojatiesaarek-
keilla. Tieympäristö  saa kernaasti olla nykyistä huolitellumpi  ja  rakennettu. 
Uusia istutuksia tienvarsiin ei tarvita vehreän harjupuuston takia. Sisääntu-
lojaksojen avoimet nurmikaistat tulisi  sen  sijaan istuttaa nykyistä enemmän. 
Tieympäristö voisi enemmän korostaa paikkakunnan vahvaa historiaa  ja 

 ominaisleimaa. Ratkaisujen tulee kuitenkin olla pelkistettyjä  ja  selkeitä. 
Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tärkein toimenpide  on  ajonopeuksien 

 alentaminen. Maankäytön kannalta tavoite  on  keskustan tiivistämisessä  ja 
 keskustan etelärajan selkeyttämisessä. 

MUURU  VESI 

Taajama  on  hyvin pienipiirteinen  ja  omaleimainen. Ongelmia ei ole millään 
 osa-alueella. Liikennemäärät ovat vähäisiä  ja  väestönkasvu hidasta. 

Tärkein toimenpide  on  taajamaympäristön  säilyttäminen nykyisellään. Pie-
niä, ympäristöä kohentavia toimenpiteitä voidaan tehdä. Näitä olisivat esim. 
keskustan liittymän kaventaminen, muutaman ison puun istuttaminen pan-
kin eteen, luonnonkivellä elävöittäminen  tai  tienvarsien vilmeistely. Nämä-
kään eivät ole välttämättömiä. 

Maankäytöllisiä  ongelmia ei ole. Rakenne tiivistyy entisestään. Mikäli liiken-
neongelmia ilmenee, voidaan ne hoitaa esim. nopeuksia alentamalla. 
Suunnitellut kevyen liikenteen väylät rikkoisivat ympäristöä liiaksi eivätkä ole 
liikenneturvallisuuden kannalta ensimmäinen vaihtoehto. 

SÄYNEINEN 

Taajamassa ei ole maankäytöllisiä, liikenneturvallisuus-  tai  taajamakuvalli
-sia  ongelmia. Ympäristö  on  pienipiirteistä  ja liikennemärät Muuruvettäkin 

 pienemmät. 

Tavoitteena  on  nykyisen ympäristön säilyttäminen sellaisenaan. Pieniä pai-
kallisia toimenpiteitä voidaan tehdä; esim. SALE:n edustan asfalttipihaa jä-
sentää, istuttaa yksittäispuita  ja  hoitaa tienvarsipuustoa. Maankäytön kan-
nalta rakenne tiivistyy hitaasti. Keskustan elinvoimaisuuden turvaaminen  on  



42 	 Liikenneympariston  tila  1994,  Maaseututaajamat 
TAAJAMAKOHTAISET KEHITTÄMISSUOSITUKSET  

vaikea, mutta tärkeä tehtävä. Toinen Kuopion läänin taajamista, josta 
puuttuvat kevyen liikenteen väylät. Tarvetta väylien rakentamiseen ei ole. 

KAAVI  

Taajaman ongelmana  on  heikko taajamakuva  ja  liian suuret ajonopeudet. 
Kauppajakso vaatii saneerauksen. Keskustan kohtaa voisi kehittää torimai-
seksi ajonopeuksia alentamalla  ja rakenteellisin  keinoin. Pysäköinti tulee 
järjestää uudelleen.  Tien  leveä poikkileikkaus  on  kavennettava  ja tieympä-
ristöön  istutettava runkopuita. Keskustajakso tulee olla nykyistä selkeämpi, 
turvallisempi  ja viihtyisämpi.  

Maankäytön painopiste  on  luontaisesti nauhan suuntainen itä. Pohjoiseen 
karkaavaa maankäyttöä tulee välttää. Rakennuskanta  on  muuttunut liian 
kirjavaksi uusien pankki-  ja  liikerakennusten myötä. 

KARTTULA  

Ongelmana  on  hajanainen yhdyskuntarakenne, ydinkeskustan liikennetur-
vallisuus  ja  heikko taajamakuva. 

Taajamakohtaisissa suosituksissa  maankäytön seuranta  ja taajamaraken
-teen  tiivistäminen ovat ensisijalla. Keskusta-alueelle tarvitaan liikenneym-

päristön saneeraus, jonka tavoitteena  on  ympäristön viihtyvyyden  ja  toimin-
nallisuuden parantaminen. 

KEITELE 

Taajaman ongelmana  on  liikenneturvallisuus  ja  osin myös maankäytön tu-
levaisuudennäkymät. Taajamakuvalliset ongelmat liittyvät liikenneympäris

-töön:  laajoihin liittymiin  ja leveisiin pysäköintialueisiin. 

Rantakeskustan  säilyttäminen toimivana  on  tärkein maankäytöllinen tavoite. 
Keskustan joutomaat tulee rakentaa pienimittakaavaisesti  ja  ympäristön 
hoidon tasoa yleisesti ottaen kohentaa. Liikenneturvallisuuden kannalta  hit

-tymäalueiden  parantaminen  ja pysäköintijärjestelyt  ovat keskeisiä toimenpi-
teitä. Erityishuomio tulee kiinnittää raskaan liikenteen liikennejärjestelyihin 

 ja  kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen. Taajamakuvallisen ko-
hentamisen painopiste  on  hiittymissä  ja sisääntuloteiden  ympäristössä. Van-
han tienvarsipuuston turvaamiseksi tarvitaan uusia istutuksia. 

KIURU VESI 

Taajaman pääongelma  on  huono liikenneturvahlisuus. Maankäyttö  on  hal-
linnassa, joskaan ei ihanteellinen rakenteen kannalta. Taajamakuvallisesti 
keskustajakso  on  tiemäinen 
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Keskustajakso  vaatii kokonaisvaltaisen saneerauksen. Kevyen liikenteen 
olosuhteita tulee parantaa keskustajaksolla  ja  maantiellä  561.  

RIISTA  V ESI 

Riistaveden  osalta tarkasteluun ei kuulu varsinainen taajamatie, joka  on 
 kaupungin katu. Ohikulkutienä toimiva valtatie  17  siirtyy mandollisesti 

etelään, mikä mandollistaa varsinaisen ongelmakohdan paranemisen kuin 
itsestään: kirkkoympäristö rauhoittuu. Tiesuunnittelussa maisemalliset arvot 
ovat keskeisiä: uusi  tie  tulee linjata ympäristön ehdoilla. Tieympäristö ei 
vaadi toimenpiteitä. 

LAPINLAHTI 

Taajaman varsinainen ongelma  on maankäyttö.  Liikenneympäristöä  on  pa-
rannettu oleellisesti viimeisten vuosien aikana. Lisäksi  on  tulossa valtatie  5 

 parantaminen, joka muuttaa nykyistä harmonista tieympäristöä. Maankäy-
tön leviäminen itään hajottaa rakennetta  ja  siirtää painopistettä lähemmäksi 
valtatietä. Liikenneturvallisuusongelmat liittyvät kevyen liikenteen järjeste-
lyihin, liittymiin  ja  suuriin ajonopeuksiin. 

Taajaman maankäytön tavoitteena tulee olla keskustan elinvoimaisuuden 
säilyttäminen  ja  parantaminen. Tierakentamisen vaikutukset taajamakuvaan 

 ja taajamarakenteeseen  tulee tiedostaa ennalta. Mikäli raskaat ratkaisut 
toteutetaan, tulee ne tehdä korkeatasoisina. Taajamakuvallista paranta-
mista  on  valtatie  5  ympäristössä. 

LEPPAVIRTA  

Ongelmana  on liikenneturvallisuus  ja  liikenteen sujuvuus. Maankäyttö  on 
 hallittua  ja  leviää luontaisille suunnille. Taajamakuvalliset ongelmat ovat 

valtatie  5  tuntumassa. 

Taajamaympäristössä  on  tapahtunut muutoksia uuden kiertoliittymän  ja 
keskustajärjestelyjen  ansiosta. Lisää muutoksia  on  tapahtumassa seuraa-
van  10  vuoden aikana, jolloin valtatie  5  parantaminen  on  tarkoitus toteuttaa. 
Taajamakuvallisesti keskustan tieympäristö  on  melko hyvä. Keskustan lii-
kenneongelmat ovat paljolti ratkenneet kiertoliittymän ansiosta. Valtatie  5 

 parantaminen tulee tehdä maiseman  ja  ympäristön ehdoilla. Parhaiten ym-
päristövaikutuksia voidaan kuvata pienoismallilla. Ratkaisun vaikutus  koko 

 paikkakunnan identiteettiin  on  keskeinen. Ympäristön viimeistely nykyisellä 
valtatiejaksolla olisi ennen suuria suunnitelmia tarpeen. 
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SO RSAKOSK  

Taajamassa ei ole ongelmia. Maankäytöllisenä tavoitteena tulee olla taaja-
man elinvoimaisuuden säilyttäminen. Liikenteellisiä ongelmia ei ole. Taaja-
makuva  on  omaleimainen  ja pienipiirteinen.  

MAANINKA 

Taajama  on pienipiirteinen maaseutukylä,  jossa ei ole erityisiä ongelmia. 
Keskustaraitti  on  parannettu kesän  1993  aikana, jonka myötä kevyen liiken-
teen asema  on  parantunut. 

Taajama kasvaa poikkeuksellisen paljon  haja-asutusalueille,  lähinnä lähelle 
Siilinjärveä. Mikäli keskusta kasvaa,  on kaavassa  jo  varauduttu ohikulkutien 
ylittämiseen, mikä  on  epätodennäköistä lyhyellä aikajaksolla  ja  myös epä-
toivottavaa. Taajamakuvallisesti tehty tiensaneeraus  on  onnistunut lukuun-
ottamatta tien korkeusasemaa eteläisellä sisääntulojaksolla.  

NILS  IA  

Taajaman ongelmana  on  huono liikenneturvallisuus  ja epäyhtenäinen taa-
jamakuva.  Maankäytön ongelmana  on  yhdyskuntarakenteen hajanaisuus. 

Nilsiä  on  tyyppiesimerkki taajamasta,  jota  on  vaikea parantaa muilla kuin 
kaavoituksen keinoilla. Toimenpiteinä  on taajamarakenteen  tiivistäminen  ja 
tieympäristön  saneeraus. Keskustajakso  on  muutettava selkeästi katumai-
seksi. Ajonopeudet keskustassa tulisi alentaa. Tarveselvitys keskustan 
liikennejärjestelyistä  on  valmistumassa. 

PIELA  VESI 

Ongelmana  on liikenneturvallisuus,  huono taajamakuva, tien tasaus  ja kes-
kustajakson rajautumaton tietila.  

Keskustassa tulisi tehdä kokonaisvaltainen saneeraus  ja  muutettava kes-
kustaosuus katumaiseksi.  Tien korkeusaseman  alentaminen  on  välttämä-
töntä. 

RAUTALAMPI 

Taajaman ongelmat liittyvät taajaman läpi kulkevaan kantatiehen  69  ja  ai-
heuttamiin liikenneturvallisuus-  ja taajamakuvapuutteisiin. Maankäyttö  muo-
dostaa oman ongelmansa: taajamarakenne  on  hajoamassa alueittain itään 
päin. 

Taajamaympäristö  on  kokonaisuutena moitteeton. Taajamakuvalliset on- 
gelmat liittyvät kantatiehen: tien tasaukseen  ja geometriaan  sekä huolto- 
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asemien ympäristöön. Ympäristöä ei voi parantaa merkittävästi ilman tasa-
uksen laskemista, mikä  on  hyvin epätodennäköistä. Ajonopeuksia  sen  si-
jaan voidaan hidastaa, parantaa kevyen liikenteen yhteyksiä  ja ylityskohtia 
(saarekkeet, torimainen  toteutus esim. kunnantalon kohdalla) sekä kat-
kaista pitkä suora  tie  visuaalisesti. Maankäytön kehitystä  on  seurattava. 

RAUTAVAARA 

Ongelmat liittyvät liikenneturvallisuuteen  ja  liikenteen sujuvuuteen. Taaja-
makuvallinen parantaminen kohdistuu liittymiin  ja  pitkiin suoriin tiejaksoihin. 

Taajaman liikenteelliset ongelmat aiheutuvat läpikulkevasta kantatiestä  87. 
 Teiden pitkä suora luonne  on vaaramaisemaan  sopiva. Taajamakuvallista 

parantamista voidaan tehdä paikallisesti istuttamalla yksittäispuita 
(havupuita), jäsentämällä ympäristöä  ja kaventamalla liittymiä. 

SI ILl NJÄR  VI  

Taajaman ongelmat liittyvät taajaman sijaintiin  ja liikenneväyliin.  Taajaman 
ongelmat ovat ennen kaikkea taajamakuvallisia. Maankäyttö  on  kehittynyt 
hitaasti  ja  pääosin tieratkaisujen ehdolla. 

Taajaman kehityksessä keskustan viihtyvyyden  ja  toiminnallisuuden paran-
taminen  on  tärkeää. Sisääntuloteiden ympäristöt  on  istutettu. Taajamakuva 
paranee huomattavasti nykyisestä ajan myötä. Kantatien  75  ympäristöä 
tulisi parantaa  ja vihreyttää.  

TOI  VALA-VUOR ELA  

Ongelmana  on  yhdyskuntarakenteen hajanaisuus. Taajamakuvallisesti 
tieympäristöt ovat neutraaleja. 

Teiden luonnetta  ja hierarkiaa  tulee parantaa esimerkiksi istutuksin. 

SONKAJARVI 

Ongelmat ovat ennen kaikkea taajamakuvallisia  ja liikenneturvallisuuteen 
 liittyviä. Maankäyttö ei aiheuta ongelmia. 

Taajaman keskustatie saneerataan lähitulevaisuudessa. Saneeraus poista- 
nee  suuren osan liikenneturvallisuusongelmista  ja  parantaa taajamakuvaa 
jonkin verran. Rakenteellisesti keskusta  on  väljä  ja  irrallaan maankäytöstä. 
Saneeraussuunnitelma tulee kohentamaan ympäristön ilmettä  vain  vähän. 
Tärkeää  on,  että tien poikkileikkaus kapenee nykyisestä tuntuvasti. Maan-
tiemäistä ilmettä voisi muuttaa katumaiseen suuntaan keskustassa. 
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SUKEVA 

Taajaman ongelmat ovat lähinnä taajamakuvaan  ja  kevyen liikenteen järjes-
telyihin liittyviä. Taajama  on  kahtia jakautunut,  radan halkoma  taajama. 
Ympäristö  on  kokonaisuutena hyvää, tieympäristö  ja  tie-  ja ratajärjestelyt 

 rikkovat kokonaisuutta. Keskustassa olisi parantamista liittymien jäsentämi-
seksi  ja raitin  ilmeen viimeistelyssä. Maankäyttö ai aiheuta ongelmia. 

SUONENJOKI 

Taajaman yleiset tiet ovat sisääntulo-  tai ohikulkuteitä.  Keskustan tiet eivät 
kuulu tähän tarkasteluun. Maankäytön kehittyminen lisveden suuntaan 
saattaa aiheuttaa liikennejärjestelyjä tulevaisuudessa. Taajamakuvallisesti 
yleiset tiet ovat kunnossa. Taajamakuvallista kohentamista olisi keskustas-
sa. 

Sisääntuloteiden  ympäristön jaksottaminen  ja  viimeistely ovat keskeisimmät 
toimenpiteet. 

IIS  VESI 

Taajamassa ei ole ongelmia. Tiestö  on  selkeää  ja  ympäristö pienipiirteistä. 
Liikennettä  on  vähän. Taajaman kehityksen kannalta tärkein tavoite  on 

 taajaman elinvoimaisuuden säilyttäminen. Ympäristö ei vaadi toimenpiteitä. 

TERVO 

Taajamassa ei ole erityisiä ongelmia. Keskeisin ongelma  on  taajaman läpi 
kulkeva Pitkälahti-Ahveninen maantie, joka  on  pitkä  ja  suora eikä sovi herk-
kään ympäristöön. Taajamakuvallinen parantaminen tulee kohdistaa läpi- 
kulkevan tien liittymien parantamiseen  ja  ympäristön viimeistelyyn. Kevyen 
liikenteen väylän rakentaminen Pienlanden suuntaan rikkoisi arvokasta 
kulttuuriympäristöä. Vaihtoehtona väylille voisi olla hidaskatu. 

TUUSNIEMI 

Taajaman ongelmat ovat maankäytössä  ja liikennejärjestelyissä,  lähinnä 
liittymissä. Taajamakuvallisesta parantamista  on  valtatien ympäristössä. 
Valtatie hajottaa yhdyskuntarakennetta. 

Taajamaan  on  suunnitteilla uusi ohikulkutielinjaus. Mikäli  se  toteutuu, aiheu-
tuu myös maankäytöllisiä muutoksia. Meluntorjunta sekä poikittaisyhteyksi

-en  korostaminen  ja liittymäjärjestelyt  ovat keskeisimmät toimenpiteet. 
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VAR PAISJÄRVI  

Ongelmat ovat pääosin liikenteellisiä. Taajamakuvallinen kohentaminen liit-
tyy tieympäristön parantamiseen, liittymien kaventamiseen  ja pysäköinnin 

 järjestämiseen. 

Taajamaympäristöä  tulisi kehittää raittimaisena  ja  elinvoimaisena. Liittymien 
jäsentäminen  ja  ympäristön vilmeistely ovat ensisijaisia toimenpiteitä. 
Maankäytön painopiste tulisi olla rakenteen tiivistämisessä. 

VEHMERSALMI  

Taajamassa ei ole erityisiä ongelmia. Maankäytössä  on  tapahtumassa vä-
häistä yhdyskuntarakenteen hajoamista. 

Taajaman kehitys  on  ollut hidasta. Suuret muutokset ovat edessä päin: 
lossin korvaaminen sillalla  ja  maankäytön leviäminen länteen päin. Taaja-
makuvallisesti ympäristö  on  erityisen viehättävää. Tavoitteena  on  ympäris-
tön nykytilan säilyttäminen sellaisenaan.  

V ESANTO  

Ongelmana  on liikenneturvallisuus  ja  erityisesti kevyen liikenteen järjestelyt. 
Taajamakuvallista parantamista olisi keskustassa  ja  keskustan tieympäris-
tässä. 

Taajaman maankäyttö hajoaa jonkin verran. Pyrkimys olisi rakenteen tiivis-
tämiseen, ei alueittaiseen laajenemiseen. Keskustajakso vaatii parantamis-
ta, joko paikallista  tai  kokonaisvaltaista. Tieympäristö reunoilla  on  moittee-
tonta. 

VIEREMÄ 

Taajamassa ei ole erityisiä ongelmia lukuunottamatta liittymäjärjestelyjä, 
joita  on  suunniteltu parannettavan. 

Taajamaympäristössä  voitaisiin tehdä paikallisia toimenpiteitä taajamaku
-van  ja  liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Suuruudeltaan toimenpiteet 

ovat vähäisiä  ja  liittyvät pysäköinnin järjestämiseen  ja liittymäalueisiin. 
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Taajama: 	JUAN  KOSKI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Luonnehdinta taajamasta Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Juankoski  on  vesistön ääreen syntynyt perinteinen -  perinteinen teollisuustaajama 
teollisuusyhdyskunta,  jonka kehitys liittyy  kosken  ran-  -  arvokas kulttuuriympäristö  
nalle  v. 1746  perustetun rautatehtaan historiaan. 
Taajamaa ympäröivät sokkeloiset vesistöt. Taajaman 
keskeiset alueet sijoittuvat selvälle harjumuodostu - 

-  taajama levinnyt laajalle alueelle 
-  kasvaa rannoille 

malle,  minkä ansiosta keskusta  on  hyvin peitteistä, 
mäntyvaltaista  maastoa. Taajaman eteläpuolella 
avautuvat laajat peltoalueet. 	Taajamassa  on  noin  
2900  asukasta. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
- 	paljon liikenneturvallisuusongelmia  ja  liikenteen sujuvuusongelmia (pysäköinti,  raskas  liikenne) 
-  keskustan läpikulkuliikenne aiheuttaa ongelmia, kevyen liikenteen yhteyksissä parantamista 
-  taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen 

Taajaman yleisiä teitä ovat maantiet  569, 5692, 5693  ja  5694  sekä paikallistiet  16453, 16468  ja  16478.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  ympäristö vihreää  ja  perinteistä; vahvasti omaleimaista 
- tieympäristössä 	parantamista keskustajaksolla, samoin sisääntuloteillä 
- rakennussuojeluinventointi  tehty taajama-alueella 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajama  on  levinnyt laajalle alueelle. Liikenteellisiä ongelmia taajamassa  on  suhteellisen paljon. Taaja- 
makuvallinen  parantaminen kohdistuu keskustajaksolle, pysäköintialueisiin, liittymiin  ja  teiden jaksotta- 
miseen. Maankäyttö  hajoaa eri suuntiin. Tavoitteena tulee olla rakenteen tiivistäminen. 

Luokka: 	I 	 Perustelut: 	Liikenneturvallisuudessa  ja taajamakuvassa  paranta- 
mista. Maankäytössä suuria muutoksia. 
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Taajama: 	JUANKOSKI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA  NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyftö  ja  taajaman  kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  jakautunut selviin  osa-alueisiin verrattain laajalle alalle.  Kosken  partaalla  on 
 historiallinen keskusta tehdasalueineen. Alueen läpi johtavan Juankoskentien varteen  on  keskit-

tynyt kunnan liike-elämä  ja  palvelut nauhamaisesti. Asutusalueet sijaitsevat maanteiden  ja 
paikallisteiden  varsilla mattomaisesti. Juankoskella  on  selvästi erotettavissa eri-ikäisiä  ja  tyylil-
tään erilaisia asuntoalueita.Vanhin asutus  on  sijainnut tehtaan läheisyydessä sekä Vuotjärven 
rannoilla. Uudenkylän  ja Hyppyrimäen  asuntoalueet ovat syntyneet  1950-luvulla.  1960-luvulla 
rakentamisen pääpaino oli Ruutikellarinmäen alueella.  1970-luvulla syntyi Hevoshaan asunto-
alue  ja  1980-luvulla Tikanniemi  ja Pikonniemi.  

Alkuperäinen rakennuskaava  on  voimassa Hyppyrimäellä  ja Uudenkylän lounaisosassa.  Uusi 
kirkonkylän osayleiskaava  on  vuodelta  1988.  Yleiskaavatyö  on  vireillä. Tiedossa suuria muutok- 

Kaavan mukaan asutus täydentyy nykyisen kaava-alueen sisälle. Vapaita tontteja  on Nuottinie-
messä, Puukkomäessä  ja Hyppyrimäessä. Osayleiskaavassa  on  esitetty kaksi varsinaista uudis-
rakentamisaluetta: Hussolanmäki  ja  Pirilä. Hussolanmäessä  on  varaus teollisuusalueeksi; lisäksi 
teollisuuden reservialueita  on kaavoitettu Karjalankosken laivasataman  läheisyyteen. Nykyiset 
teollisuusalueet sijoittuvat vanhaan ruukkimiljööseen  kosken  partaalle. Pienteollisuutta  on 

 Hevoshaan alueen  2  eteläpuolella jätevedenpuhdistamon vieressä. Stromsdahlin kartonkitehdas 
 ja Tamfelt  ovat taajaman suurimmat työnantajat. 

Taajaman läheisyydessä  on  runsaasti lieveasutusta; erityisesti Valkeislammen ympäristössä  ja 
Kaunisharjun  alueella. 

Taajaman maankäyttö  on  hajanaista. Kasvusuuntina rannat vetävät. Keskustassa olisi tilaa tiivis-
tää. Alueittain laajentuminen aiheuttaa paineita liikennejärjestelyjen muutoksiin. 
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Taajama: 	JUANKOSKI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MA,ASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

TAAJAMAKUVA  JA  TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Juankosken kirkonkylä  on  omaleimainen, voimakkaasti historiallinen keskus. Maisemallisesti 
koski  ja  harjumainen  ympäristö luovat historialliseen ympäristön oman  lisäleimansa. 

 Taajama sijaitsee harjun päällä  ja sen  rinteillä. Keskusta-alue  on  melko  peitteistä,  
runsaan puuston  verhoamaa. 

Kirkonkylällä  on  yhtenäisiä rakennus-  ja  kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita  mm.  Ruukki- 
alue,  laivarannan  tehtaan  työläisasunnot, Hussolanmäen  tehdas-asuntoalue sekä seurakunnan 
kirkon ympäristö. Teoksessa "Pohjois-Savon kulttuurihistorialliset  rakennussuojelukohteet"  on 

 listattu arvokohteiksi  kirkko  (1862)  sekä  ruukkialueen  rakennukset (yhteensä  16  kpl).  Taajamaan 
 on  tehty luonnos  taajamakuvan  parantamiseksi. Kunnassa  on  tehty kattava 

 rakennussuojelukohteiden inventointi,  jonka tiedot löytyvät Kuopion lääninhallituksesta. Kohteita 
kunnan alueella  on  inventoitu  yhteensä  121  kpl. 

Tieympäristö 

Tieympäristö  on  kauttaaltaan vihreä: tiestö kulkee keskustassa  harjumaisessa  ympäristössä; 
muualla vihreys tulee  tonteilta  tai  rannoilta. 

Ydinkeskustassa  mäntypuusto  luo hyvän taustan rakennuksille  ja  tasoittaa  leveiden asfaittipiho-
jen  muodostamaa tilaa. Tiestön  geometria  on  pienipiirteinen  ja  vaihteleva. Tasaus ei aiheuta 
ongelmia.  Keskustajakso  ei kaipaa uusia istutuksia, mutta parempaa  ja  huolitellumpaa katutilaa. 

 Rannassa Tamfeltin tehtaan edusta  on  liian  kova  tienpääteaihe;  sen  edustalle tulisi istuttaa 
puita. 

Kaikkiaan  tieympäristö  kaipaa pientä viimeistelyä  ja  paremmin hoidettuja jaksoja.  Sisääntulotei
-den  istutukset ovat osin huonokuntoisia; tiettyä  värikkyyttä  kasvillisuuteen toivoisi enemmän. 

 Keskustaosuutta  tulee kehittää  katumaisena  ja  ajonopeuksia  alentaa  kauppajaksolla. 



Kuva  1.  Taajaman ominaisleima  on  per!nte!ssa, 
 mm.  aivokkaassa teolllsuusympäristössä.  

Kuva  2.  Keskustajakso  on  maantiemäinen.  Tietä 
tulisi kehittää katumaiseksi.  

..- 

Kunta: 	Juankoski 	
Savo-Karjalan  tiepliri  1994  

•  .1: pi'.  i  

Taajama: 	JUAN  KOSKI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  3.  Suojateiden  havainnoinnin parantaminen  ja 
 yleensä kevyen lIIkenteen yhteyksien parantaminen 
 on  tärkeää.  

Kuva  4.  Maantien  569  poikkileikkaus  on  leveä, 
koska jalkakäytävä lIIttyy suoraan ajorataan.  

Kuva  6.  Keskustan ympäristöä tulisi viimeistellä. Kuva  5.  Keskustan ympäristöä tulisi viimeistellä.  
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Taajama: 	J  UANKOSKI 	 LI IKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  
Tieverkko 

Taajaman tieverkon pääväylän muodostaa taajaman läpi kulkeva maantie  569  (Kaavi-Nilsiä).  Tie on  taa-
jaman sisääntulotienä lännessä  ja  idässä, keskustajaksolla kauppakatuna. Maantiet  5692  (Juankosken 
asema),  5693  (Juankosken aseman kuormausalue)  ja  5694  (Juankoski-Karjalankoski) ovat sisäisiä 
yhdysteitä.  Radan  länsipuolella kulkeva Juankoski-Vuotjärvi paikallistie  (16453)  siirtynee kunnan kaava- 
tieksi. Pohjoisessa sisääntulotienä  on  Säyneisiin  johtava Kellolanden paikallistie  (16468).  Radan ja  kysei-
sen paikallistien välinen yhdystie siirtyy tässä yhteydessä paikallistieksi. Myös aseman kuormausalueelle 
johtava maantie  5693  siirtyy kunnan kaavatieksi. Koivukosken paikallistie  (16478) on  sisääntulotie  taaja-
man eteläosassa. Taajaman tieverkko  on  laaja. Teiden hierarkia  on  epäselvä. 

Tiestön  suunniftelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

Kevytliikenteen  väylät  on  rakennettu Juankoskentielle (maantie  569)  Puukkomäestä Kellolanden  paikallis-
tien  (16468)  liittymään sekä osalle matkaa Kellolandentietä. Vuotjärven paikallistien varressa  (pt 16453) on 

 myös rakennettu kevyen liikenteen väylä. Tarvetta uusiin väyliin  on  lähinnä Juankoskentiellä Kellolanden 
liittymästä itään. Paikallistielle  16478  (Koivukosken  pt) on  suunniteltu oikaisua taajaman itäosassa.Uusi 
tielinjaus rauhoittaisi Hyppyrimäen asuntoalueen. Mikäli tietä ei tehdä, tarvitaan nykyisen paikallistien var-
teen kevytväylä.Taajamassa  on  jonkin verran raskasta liikennettä  ja  läpikulkuliikennettä. Ongelmallisia 
kohtia ovat koulun liittymä Juankoskentiellä, geometrialtaan huono Kellolandentie  (pt 16468),  kunnantalon 
pysäköintijärjestelyt  sekä Hyppyrimäentien kevytliikennejärjestelyt  (pi 16478).  

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988  
-  1992  yhteensä  7  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista kevytliikenteen 
onnettomuuksia oli  4.  Taajaman onnettomuusaste (hv-onnettomuutta/1  00  miljoonaa ajoneuvokilometriä)  
on  yli valtakunnallisen keskiarvon. Moottoriajoneuvo-onnettomuuksista  2  ja  kevytliikenteen  onnettomuuk- 
sista  4  tapahtui maantiellä  569.  

_______ ____ ________ ___________ 	Tie  
Yleisen  Kevytllik.  Pääasiallinen 

tien Pituus  Tien  leveys  Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 
numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  Toimenpide  ja 	vuosi  toim.luokka  (km/h) 

569 5.05 8.1 2.0 70 85  Rakpar 	1983  Seudullt.  60 
5692 0.20 6.6 5.0 0 100  Rakpar 	1983  Yhdyst.  50 
5693 0.55 5.5 1.8 0 37  Suuntpar 	1963  Yhdyst.  50 
5694 0.34 6.5 2.9 0 42  Rakpar 	1968  Yhdyst.  80 
16453 1.85 7.1 1.1 86 86  Rakpar 	1990  Yhdyst.  50 
16468 0.55 6.8 1.8 0 100  Rakpar 	1991  Yhdyst.  50 
16478 0.93 6.5 1.1 0 0  Rakpar 	1986  Yhdyst.  80  

Yht./keskim.  9.46 7.4 1.8 54 74  ___________________  62  

________ 	Liikenne 	________ Henkilövahjnko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  Pol. 

 tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj. ajon.km) (onn./km/v) (kpl)  

569 2192 2555 6.7 6 4 1 29.7 0.24 21 
5692 43 40 10.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
5693 153 149 15.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
5694 291 370 9.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
16453 583 761 4.0 1 0 0 50.8 0.11 3 
16468 815 955 2.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
16478 192 243 14.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  1369 1613 7.2 7 4 1 29.6 0.15 24  
Toimenpide 	 Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus  tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt  parantamistoimenpide 
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:: '  Kunta: 	Juankoski 	 ______  
Taajama: 	MUURU  VESI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Luonnehdinta taajamasta 
Muuruvesi  on  aikanaan ollut oma itsenäinen kuntan-
sa. Vuonna  1971 se  liitettiin Juankosken kuntaan. 
Taajama sijaitsee  Muuruveden pohjoisrannalla.  Taa-
jama  on  pieni,  kirkonkylämäinen  ja  on  syntynyt neljän 
tien risteykseen. Keskusta-aluetta ympäröivät laajat 

 peltoalueet.  Kirkko hallitsee  taajamakuvaa.  Taajaman 
väkiluvun  on  arvioitu pysyvän ennallaan. Taajamassa 
ei ole ainuttakaan  kevytväylää.  Taajamassa  on  noin 

 500  asukasta. 

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
-  pieni, säilynyt,  kirkonkylämäinen 
-  hitaasti kasvava  
- kaavassa  tilaa laajentua, ei muutoksia tiedossa 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus  
ei  liikenteellisiä  ongelmia, ei rakennettu kevyen liikenteen väyliä 
vähän  ajoliikennettä  
taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä 

Taajaman yleisiä teitä ovat maantiet  5661  ja  5662.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
- pienipiirteinen  ja  omaleimainen, kauniit,  raittimaiset  tiet  
-  ympäristön säilyttäminen nykyisellään tärkein  taajamakuvallinen  arvo 

 -  tehty  rakennussuojeluinventointi  

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajaman kasvuvauhti  on  hidas.  Liikenteellisesti  taajamassa ei ole ongelmia.  Kevytväylän  rakentaminen 
rikkoisi  taajamakuvaa  eikä vähäisen  liikennemäärän  takia ole perusteltua. Ympäristö tulisi säilyttää 
nykyisellään  ja  liikenneturvallisuudelle  miettiä vaihtoehtoja. 

Luokka:  IV 	 Perustelut: Ei ongelmia. Arvokas ympäristö. 
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Taajama: 	MUURU  VESI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA.  PIENET KAUPUNGIT 



Savo-Karjalan tiepiiri  1994 	::ET  
Kunta: 	Juankoski 
Taajama: 	MUURU  VESI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  selkeä. Asutus  on  selvästi  rajautunut  teiden varsille  ja  rantaan. Rakennus-
kanta  on  pienimuotoista  omakotiasutusta.  Palvelut sijaitsevat keskustan liittymässä kahta puolen 
tietä. Maatalous  on  kunnan  pääelinkeino.Taajamaan  on  tehty kaavaehdotus  v. 1987. 

Kaavaehdotuksessa  on  esitetty uusia  asuntoaluevarauksia Laajalahteen  lännessä, sekä koulun 
 ja  keskustan väliselle  peltoalueelle  idässä. Lisäksi  kaavassa  on  ehdotettu  aluevarauksia  nykyi-

sen  taajamarakenteen  sisällä  nauhamaisesti  päätien eteläpuolelle. Ehdotus sisältää reilut 
 aluevaraukset,  joista  vain  osa  tulee toteutumaan. Konkreettinen asutuksen  laajenemissuunta  on 

 maantie  5562  länsipuolella Pappilan alueen ympäristössä, missä kunta omistaa maata. 
 Työpaikkarakentamiselle  on kaavassa  esitetty  aluevaraus Hietapohja-Puukkomäki -tien  (mt  567) 

 ja  taajaman sisääntulotien liittymään.  Taajamatien länsipäässä  on  nykyisin  pari teollisuushallia 
 metsän siimeksessä.  

Maankäyttö  kehittyy hitaasti  tiivistymällä.  Ongelmia ei ole.  



Savo-Karjalan tiepliri  1994 	::Er  Kunta: 	Juankoski 	 _____  
Taajama: 	MUURU  VESI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA MAKU  VA JA  TJEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Taajama  on  syntynyt teiden risteykseen, joka edelleen  on  taajaman keskiptste. Taajama  on  hy-
vin pienipiirteinen  ja  kirkonkylämäinen.  Asutus  on  muodostunut nauhamaisesti päätien  ja  ran-
taan menevän maantien varsille. Maisemakuvaa hallitsevat avoimet maisematilat, pitkät näkymät 

 ja  kirkkomäki komeine puustoineen.  Tiestö  on  säilynyt raittimaisena, puiden verhoamana.  Ranta- 
alueet ovat viehättävät  ja  keskustassa  on  useita kauniita vanhoja rakennuksia. Teiden tasaus  on 

 säilynyt hyvänä. Taajamakuvassa  on  aistittavissa tietty ajan  patina.  Kirkonkylämäistä  ilmettä ko-
rostaa merkkien  ja  mainostaulujen  vähyys sekä tonttikasvillisuuden työntyminen kiinni tiehen. 
Ympäristö  on  pelkistetyn yksinkertainen. Taajaman pohjoispuolella olevat peltoalueet ovat mai-
semallisesti merkittäviä. 

Taajamakuvallisesti Muuruveden  kirkonkylässä  on  useita merkittäviä rakennussuojelukohteita, 
joista mainittakoon kirkko  (Josef  Stenbäck  1904),  ortodoksinen rukoushuone  (1962),  vanhain-
kodin päärakennus  (1920)  sekä Kustilan talo pihapiireineen  (1920-luvulta). Taajamassa  on  tehty 
kattava rakennussuojelukohteiden inventointi, jossa esitettyjä kohteita  on  useita. 

Taajamaan  on  tehty erillinen ympäristönhoitosuunnitelma  v. 1987.  

Tieympäristä  

Keskustan liittymäalue (taajaman keskipiste) rajautuu kolmeen rakennukseen  ja  kirkkoon. riste-
yksessä  on  taajaman kaikki palvelut (kauppa  ja  kaksi pankkia). Risteyksen mittakaava  on  aavis-
tuksen verran liian laaja. Tiestö  on  raittimaista  ja  vehreää. Taajamakuvallisesti  ympäristö  ja 

 erityisesti tieympäristö tulisi säilyttää nykyisellään. Paikallisia toimenpiteitä voidaan tehdä, 
esimerkiksi kaventaa keskustan liittymää  ja  istuttaa pihoille muutamia yksittäispuita. 



Kuva  1. Muuruvesi  sijaitsee kauniilla paikalla vesis-
tOn varrella. 

Kuva  2.  Sisääntulo idästä  on  avointa peltomaise-
maa. Näkymät ulos kulttuurimaisemaan ovat tärkei-
tä. 

Savo-Karjalan tiepiiri  1994 	
::  Kunta: 	Juankoski 	 ______  

Taajama: 	MUURU  VESI 	 LHKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

rwv 	. 	 uswri iiirrym  on  laaja asraituKentta. 	Kuva  4.  Sisääntulo lännestä  on  puuston verhoama, 
Liittymää voisi kaventaa  ja  istuttaa hieno varaisesti. 	raittimainen.  
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Taajama: 	MUURUVESI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman sisään-  ja ohikulkutienä  toimii maantie  567 (Hietapohja-Puukkomäki).  Taajaman halki 
kulkevan maantien  (5661, Muuruvesi-Salapuro)  luonne  on  keskustan läpikulkutie. Rantaan, van-
halle myllylle johtaa maantie  5662.  Keskustan tieverkko  on  selkeä  ja  liikennettä  on  vähän. 

Tiestön suunniftelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajamassa ei ole yhtään kevyen liikenteen väylää. Tiepiirin toimenpideohjelmassa taajamatielle 
 (5661) on  esitetty kevytväylän rakentaminen tien eteläpuolelle. Aivan ydinjaksolla väylä  on 

 esitetty molemmin puolin tietä. Liikenneturvallisuuden takia väylien rakentaminen ei ole perustel-
tua. Liikenneturvallisuus tulisi hoitaa ympäristöä vähemmän muuttavin keinoin, esimerkiksi 
ajonopeuksia alentamalla  ja liittymiä kaventamalla. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvalTisuustilanne  on  hyvä. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988- 
1992  yhteensä  2  poliisin tietoon tullutta henkitövahinkoon  johtanutta onnettomuutta.  

Tie 	 _______ _______  

Yleisen Kevytliik.  Pääasiallinen 
tien Pituus  Tien  leveys Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 

numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) Toimenpide  ja 	vuosi toim.luokka  (km/h) 

5661 1.81 7.7 1.1 0 91  Rakpar 	1979  Yhdyst.  80 

5662 0.72 7.2 1.4 0 85  Rakpar 	1967  Yhdyst.  50  

Yht./keskim.  2.53 7.5 1.2 0 89  ____________________ ___________  62  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  Pol. 

 tietoon tul. Yleisen Raskaan Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl.  Kuolleet onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj. ajon.km ( (onn./km/v) (kpl)  

5661 627 799 7.7 1 1 0 48.2 0.11 4 

5662 243 310 5.0 1 1 0 313.2 0.28 1  

Yht./keskim.  518 660 6.9 2 2 0 83.6 0.16 5  
Toimenpide Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksitylsteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar,  Rakenteen parantaminen Yleisin nopeusrajoitus tarkastelujaksolla 
Kevytpar,  Kevyt parantamistoimenpide 
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Taajama: 	SÄYNEINEN 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Luonnehdinta taajamasta 
Taajama  on  syntynyt järvien väliselle kannakselle 
Ryöpänjoen varrelle. Sayneisten kunta  on  liittynyt 
Juankosken kuntaan vuonna  1971.  Taajaman keskus-
ta sijaitsee lounaaseen viettävällä rinteellä. Maisema- 
kuvaa hallitsevat laajat peltoalueet  ja  pitkät näkymät. 
Maasto  on  vaihtelevaa. Ryöpänjoen varrella  on  toimi-
nut kylän yhteinen mylly. Virrassa  on  aikanaan louhit-
tu rautamalmia. Taajamassa  on  noin  400  asukasta. 

Taajaman luonne  ja kehitysnäkymät 
-  pieni  ja  kirkonkylämäinen 
-  taajama kasvaa hitaasti  tiivistymällä 
-  ei tiedossa muutoksia 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus 
-  ei  liikenteellisiä  ongelmia, vähän liikennettä  
-  ei kevyen liikenteen väyliä  
-  taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä 

Taajaman yleisiä teitä ovat maantie  570  ja  paikallistie  16471.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
- pienipiirteinen,  viehättävä ympäristö  
- tieympäristö  hyvää,  säilytettävää 
-  taajamassa  on  tehty kattava  rakennussuojeluinventointi  

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajaman kasvuvauhti  on  hidas.  Liikenteellisesti  taajamassa ei ole ongelmia. Kevyen liikenteen väylien 
rakentaminen rikkoisi idyllistä  taajamakuvaa  liiaksi. Kylän identiteetti perustuu nykyisen, hyvin  pienipiir

-teisen  ympäristön säilyttämiseen. 

Luokka:  IV 	 Perustelut: Ei ongelmia. Arvokas ympäristö.  
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Taajama: 	SAYNEINEN 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät  

Taajama  on  hyvin pieni,  kirkonkylämäinen.  Väkiluku  on  aina pysynyt vähäisenä eikä kasvua ole 
 odotetavissa  nytkään. Palvelut  on  sijoittuneet  taajamaraitin  varrelle  pistemäisesti.  Maatalous  on 

 pääelinkeino. Taajamassa  on  myös pienimuotoista yritystoimintaa  ja  saha  ja  korjaamo.  Raken-
nuskannassa  on  paljon puutaloja  ja  hirsirakennuksia.  

Taajama  osayleiskaava  on  valmistunut  v. 1980.  

Kaavan mukaan  taajamarakenne tiivistyisi  paikallistien etelä-  ja  pohjoispuolelle eli nykyisen 
alueen sisällä. Uutena  laajentumisalueena  on  kaavassa  esitetty  Kissakosken  tilan ympäristö. 
Tällä alueella sijaitsee myös uusi varaus  yritystoiminnalle. 

Maankäyttö  on  halittua.  Kasvuvauhti  on  hidas. Ongelmia ei ole  
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Taajama: 	SÄYNEINEN 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

TAAJAMAKUVA  JA TIEYMPÄRISTÖ  

Ta  aja  ma  kuva  

Taajama sijaitsee lounaaseen viettävällä rinteellä. Keskusta-alue  on  syntynyt nauhamaisesti 
Ryöpänjoen suuntaisena kulkevan maantien varteen. Sittemmin asutus  on  levinnyt lounaisrin-
teelle. Pientä Säyneistä reunustavat laajat peltoalueet. Tilakeskukset erottuvat maisemassa sel-
keästi omina kokonaisuuksinaan. Taajaman luonne  on  eksoottinen. Pitkät näkymät vesistöön  ja 

 avoimeen kulttuurimaisemaan ovat taajamakuvallisesti leimaa antavia. Kirkko sijaitsee metsässä 
 ja  on  tyyliltään  moderni.  

Taajamakuvallisesti  keskustassa  on  useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia,  mm. 
Ryönän  myllyn saharakennus sekä kotiseutumuseo. Taajamassa  on  tehty kattava rakennussuo-
jelukohteiden inventointi. 

Tieympäristö  

Tiestö  on  säilynyt raittimaisena  ja  tasaukseltaan  hyvänä. Pienipiirteisessä tieympäristössä ei ole 
turhia istutuksia eikä lIian laajoja liittymiä. Sisääntulojaksot taajamaan ovat erityisen vehmaita. 
Paikallinen kotiseutuyhdistys  on  raivannut tienvarsien puustoa, mikä  on  osoitus hyvästä 
ympäristön hoidon tasosta. Tienvarsivesakoiden siistiminen  on  edelleen ajankohtaista. 

Keskustassa SALE:n liikerakennuksen piha  on  laaja, pitkänomainen asfalttikenttä, joka kaipaa 
jäsentämistä. Korjaamon pihan aitaaminen parantaisi osaltaan taajamakuvaa. Muuten ympäristö 

 on  moitteetonta. 
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Taajama: 	SAYNEINEN 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAJASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1. Säyneisten  kirkonkylä  on  rakentunut  nfl -
teelle.  Suurmaisema  on vathteleva  ja  kaunis.  

Kuva  2.  Keskustan  tieympänistö  on  säilynyt alkupe-
räisenä  ja  pienipiirteisenä. 
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Taajama: 	SAYNEINEN 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman  liikenneverkon  muodostavat pohjois-eteläsuunnassa  kulkeva Vehkalahti-Hankamäki
-maantie  (570)  sekä  paikallistiet  16471  (Puntti-Säyneinen),  16071  (Oravamäki-Turhala)  ja  16488 

 (Säyneinen-Losomäki). Liikennemäärät  teillä ovat pienet. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajamassa ei ole kevyen liikenteen väyliä. Tiepiirin  toimenpideohjelmassa  (Tie 2010) on  esitet-
ty  kevytväylän  rakentaminen maantielle  570  Kissakuusen  liittymästä  sahalle  sekä  paikallistiellä 
keskustajaksolla  kirkolle asti.  Liikekeskustassa  väylä toteutettaisiin  kaksipuoleisena.  Liikennetur-
vallisuuden kannalta väylien rakentaminen ei ole perusteltua.  

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988  - 
1992  yhteensä  2  poliisin tietoon tullutta  henkilävahinkoon  johtanutta onnettomuutta.  

_______ ____ _______ _________  Tie  
Yleisen Kevytliik.  Pääasiallinen 

tien Pituus  Tien  leveys Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 
numero  (km) (m) (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) Toimenpide  ja 	vuosi toim.luokka  (km/h) 

570 1.43 8.0 1.4 0 74  Rakpar 	1992 Kokoojat.  60 
16471 1.13 6.2 0.9 0 80  Rakpar 	1992 Yhdyst.  60 

Yht./keskim.  2.56 7.2 1.2 0 77 ___________________ __________  59  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuucjet  1988  -  1992  Kaikki  pol. 

 tietoon tul. Yleisen Raskaan Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl.  Kuolleet onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn.Il00  milj.  ajon.km) (onn./km/v) (kpl)  

570 514 647 8.7 1 1 0 74.4 0.14 1 
16471 205 257 6.0 1 1 1 237.4 0.18 1 

Yht./keskim.  378 476 7.5 2 2 1 113.3 0.16 2  
Toimenpide Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar,  Rakenteen parantaminen Yleisin nopeusrajoitus tarkastelujaksolla 
Kevytpar,  Kevyt parantamistoimenpide 
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Luonnehdinta  taajamasta  Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Kirkonkylä  on  muodostunut etelään viettävälle  mo-  - kirkonkylämäinen,  pieni  
reenirinteelle Kaavinjärven  ja  rautatien väliselle selän-  -  kaunis  suurmaisema  
teelle.  Kaavi  on  ollut itsenäinen kunta vuodesta  1875.  - nauhamainen  rakenne 
Nimi  on  muinaislapin  kieltä  ja  tarkoittaa  poukamaa. 

-  ei muutoksia tiedossa, kasvaa hitaasti 
Maisemallisesti alue  on  Karjalan  maisemamaakunnan 
vaihettumisvyöhykettä,  mikä näkyy voimakkaissa 
maaston  korkeusvaihteluissa.  Taajamassa  on  noin  
2000  asukasta. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
- 	keskustassa liikenteen sujuvuus-  ja  liikenneturvallisuusongelmia 
- taajamatie  on 	leveä  ja  suora, kevyen liikenteen yhteydet puutteellisia  
-  taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono 

Taajaman yleisiä teitä ovat maantiet  573  ja  5731.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö  
- suurmaisema  kaunis,  taajamakuvalliset  epäkohdat liittyvät  liikennealueisiin 
-  ei tehty  rakennussuojeluinventointia  

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajama kasvaa suhteellisen hitaasti. Maankäytön suunnittelussa tavoitteena tulisi edelleen olla 
nykyisen rakenteen tiivistäminen.  Liikenteellisiin  ongelmiin  (pysäköinti,  sujuvuus,  kevytliikenne)  
tulisi kehittää ratkaisut  taajamatien  luonteen mukaisesti. Keskusta vaatii perusteellisen saneerauk- 
sen. 

Luokka:  I 	 Perustelut: 	Keskustajaksolla liikenneongelmia.  Heikko  taajamakuva. 
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Taajama: 	KAAVI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA  NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU  YMPÄ  RIS  TO  

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät  

Maanomistus  on  haitannut taajamarakenteen kehittymistä lähinnä keskustan tiivistämisen 
kannalta. Rakennuskanta  on  uuden  ja  vanhan sekoitusta. Keskusta  on  tiivis  ja  rakennukset 
muodostavat selkeän, tietä rajaavan linjan. Uudet lilkerakennukset (Osuuspankki  ja  Yrittäjätalo) 

 erottuvat poikkeavasti muusta rakennuskannasta. Kunnantalon puoleiset rakennukset ovat 
pääosin vanhoja, puiden verhoamia. Yrittäjätalon puolella rakennukset jäävät tien tasoa alem-
maksi  ja  ovat iältään nuorempia. Kirkonkylän maankäyttö  on  sijoittunut maantie  573  pohjoispuo-
lelle sekä tien  ja  rannan väliin. Keskustan eteläosa  ja  maantien pohjoispuoli ovat rakentuneet 

 ensin;  viimeisin rakennettu alue  on  Harjula kaavan itäosassa. Kuntaan  on  tehty osayleiskaava 
vuonna  1988.  Kaavan tarkistustyö  ja  laajennus  on  aloitettu  v. 1993.  

Osayleiskaava  painottaa tiivistämisrakentamista keskustan  ja  rannan välisellä alueella. Merkittä-
vimmin taajamarakenne leviää itään, vanhan tien varteen. Teollisuus  on  sijoittunut keskustan 
itäpuolelle  ja  rautatien pohjoispuolelle. Osayleiskaavassa  on  esitetty uusia teollisuusaluevara-
uksia nykyisten tuntumaan Luikonlandentien pohjoispuolelle. 

Maankäytön kehitys  on  suhteellisen tasapainoista. Suuria muutoksia ei ole tiedossa. Maankäy-
tön painopiste tulisi olla keskustan toiminnallisuuden parantaminen  ja  rakenteen tiivistäminen 
keskustassa. Keskustassa  on  tilaa laajentua  ja  tiivistää nykyistä taajamaraittia. Niemenpappilan 
alue  on  vetovoimaisin  tällä hetkellä. 
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TAAJAMAKUVA  JA TIEYMPÄRISTÖ  

Taajama  kuva  

Keskustan maisemaa haflitsevat suljetut maisematilat, kaakossa  ja  luoteessa sijaitsee suuria 
yhtenäisiä peltoalueita. Maasto  on  vaihtelevaa, moreenimäkien rytmittämää aluetta. Paikoin 
esiintyy pieniä soita. Etelässä taajama rajoittuu Kaavinjärveen, mutta taajamassa  veden  lähei-
syyttä ei juurikaan huomaa. Taajamarakenne  on  pysynyt hyvin koossa. Keskustassa  on  avoin 
peltoalue, joka tulisi säilyttää maisemapeltona  tai  rakentaa sille liikerakennus olevan rakennus-
kannan kanssa samaan linjaan. Puusto  on  runsasta. Taajamakuvallisesti suuret koivu, 
cembramänty-  ja  pihtakuusiryhmät  ovat tärkeitä. Puusto muodostaa selkeitä porttiaiheita, jotka 
yhdessä maastonmuotojen kanssa luovat jännittäviä tiloja  ja  näkymiä. Keskustan tiejakso 
erottuu vaatimattomalla viherilmeellään muusta ympäristöstä. 

Osayleiskaavassa  on  mainittu seitsemän kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta:  Kassala, 
 entinen lääkärintalo, ala-aste, viljamakasiini, isopappila  ja  luterilaisen kirkon kellotapuli. 

Taajamassa ei ole tehty kattavaa kulttuurihistoriallisten kohteiden inventointia 

Tieympäristö 

Taajamatoiminnot  sijaitsevat keskitetysti maantie  573  varrella. Liikkeiden pihat sijaitsevat 
tiealuetta alempana, mikä taajamakuvallisesti  on  häiritsevä tekijä. Erityisesti pysäköintiatueen  ja 

 tien väliin tehty betonikivipenger  on  ruma. Visuaalisena ongelmana voidaan pitää holtitonta 
ajokäyttäytymistä, mikä johtaa viherkaistojen ylittämiseen. Ajonopeudet liittymiin tultaessa ovat 
poikkeuksetta liian kovia. Taajamakuvaa häiritsevät liiat liikennemerkit. Uuden palvelukeskuk-
sen kohdalla oleva suojatieylitys  on  liian pitkä. 

Taajaman toiminnot sijaitsevat kahta puolen taajamatietä.  Tie on  samanaikaisesti sekä kauppa- 
katu että keskustan sisääntulo-  ja  läpiliikenneväylä.  Tien  linjaus  on  raittimainen. Keskustajakso 

 sijoittuu pitkälle suoralle;  on  ilmeistä, että tietä  on  oikaistu tien saneerauksen yhteydessä. Tässä 
yhteydessä tietä levennettiin  ja  raitin  varrella kasvavia koivuja kaadettiin.  Tien  tasaus  on  pysynyt 
suhteellisen hyvänä. Suurin taajamakuvallinen epäkohta  on T-kaupan  ja  rautakaupan edustat 
sekä viimeksimainitun takapihan varasto. Villi ajokäyttäytyminen sekä tien leveä poikkileikkaus 
tulisi saada kuriin. Keskustajakso vaatii saneerausken. Tietä tulisi kehittää katumaiseksi kaup-
paliikkeiden kohdalla. Ajonopeudet  on  pudotettava  riittävän  alas.  
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Kuva  1. Keskustajakso on taajamakuvallisesti  heik-
ko.  

- 

;.  

Kuva  2.  Maantie  573 on  poikkileikkaukseltaan leveä. 

Kuva  3. Kauppakeskustan  aluetta tulisi kehittää 	Kuva  4. Sisääntulojaksot  Kaavin kirkonkylään ovat 
torimaiseksi. 	 moitteettomat.  

Kuva  5. Tie  ympäristö kaipaa viimeistelyä  ja  uusia, 	Kuva  6.  Kaavin suurmaisema  on  kaunis. Keskusta- 
tietä rajaavia istutuksia. 	 jakso ei ole a,voisensa taajaman keskipiste.  
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TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Ulkoisen tien pääväylä  on  taajaman länsipuolitse Riistavedeltä Nilsiään johtava maantie (mt  566, 
 Riistavesi-Kaavi  ja  mt  569,  Kaavi-Nilsiä). Sisäisen verkon tärkein  tie on  keskustan läpi Luikonlah

-teen  kulkeva taajamatie (mt  573,  Lappala-Kaavi). Luikonlandentiellä  on  suhteellisen paljon 
raskasta liikennettä. Yleisiä teitä ovat lisäksi Sivakkavaaraan johtava maantie  (5731,  Kaavi  kk-
Sivakkavaara) sekä Kaavin paikallistie  (16486).  Tieverkko  on  pienipiirteinen  ja  taajaman sisäinen 
liikenne perustuu pääosin yleisten teiden käyttöön. 

Tiestön suun nittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Maantie  566  ja  573  risteykseen  on  rakennettu  v. 1993  kääntymiskaistat  ja  liikennevalot. Keskus-
tassa  on  alikulkuputki,  jota  ei käytetä. Kaaville  on  tehty liikenneturvallisuussuunniteima. Keskus-
tassa  on  tapahtunut  10  henkilövahinko-onnettomuutta vuosina  1986-1990.  Virastotalon kohta  on 

 liikenneturvallisesti ongelmallisiin. 

Taajamatien  monista tehtävistä  ja  pelkistetystä tieverkosta  johtuen liikenne ruuhkautuu ajoittain. 
Pahimpia ruuhkautumiskohtia ovat Alkon/yrittäjätalon liittymä sekä rautakaupan liittymä. Maan-
tieltä  5731  puuttuu kevyen liikenteen väylä väliltä maantie  573  - Kaatranen. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  
1988  -  1992  yhteensä  9  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista 
kevytliikenteen  onnettomuuksia oli  3.  Moottoriajoneuvo-onnettomuuksista  5  ja  kevytliikenteen  
onnettomuuksista  3  tapahtui maantiellä  573.  

Taajaman henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusriski liikennesuoritetta kohden  on  
korkea:  70  onn./100 milj.ajon.km .  Maantien  573  onnettomuustiheyden arvo, joka kertoo onnet- 
tomuuksien määrän tiekilometriä kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista,  on  korkea:  
0.58  onn./km!vuosi.  Maantien  573  tarkasteluosuudella  on  näin  ollen  mandollisuus tehokkaasti 
vaikuttaa onnettomuusmääriin liikenneturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä. 

_______ ____ _______ 	 Tie  
Yleisen Kevytliik.  Pääasiallinen 

tien Pituus  Tien  leveys Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 
numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) Toimenpide  ja 	vuosi toim.luokka  (km/h) 

573 2.77 9.8 1.4 45 66  Suuntpar 	1989  Seudullt.  60 
5731 1.18 8.5 0.8 0 26  Rakpar 	1986  Yhdyst.  60  

Yht./keskim.  3.95 9.4 1.3 32 54  ____________________ ___________  64  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  pol. 

 tietoon tul. Yleisen Raskaan Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevyti.  Kuolleet onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj. ajon.km ) (onn./km/v) (kpl)  

573 2253 2867 8.0 8 3 2 70.2 0.58 12 
5731 650 827 4.0 1 0 0 71.4 0.17 2  

Yht./keskim.  1774 2258 6.8 9 3 2 70.3 0.46 14  
Toimenpide 	 Liittymätiheys 

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar, 	Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt parantamistoimenpide 
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•Humam  Taajaman  maankaytto 
'Aironem, 	 I  • 	 HuIIlj, 	Asukasluku 	1992 	2010  

Ia 	
- taajamassa 	1120 	1450 

z  ysa 	»i'r< 	 -kunnassa 	3475 	2600  
\ 	 -. 	Uaksk 	 Tyopaikat 

flOOflS.8fl 	
9Iem 	 - lkiJttJOti1tO 	347 

ç 	 - 	 Syvänfli -  jalostus 	214  
vautam 	-  palvelut 	439  (Iähde:kunta) 

ui,Ic Kaavoitustilanne 
- 	

.  166A 	-  rakennuskaava-alue: tilaa,yht.  236 ha (1993)  
Nprahar 	 - osayleiskaava  luonnos  1993  

- : 	 —. 	
Laajentumissuunnat:  etelä  ja  länsi 

- 	
0 	

;nunpa  

Luonnehdinta taajamasta Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
Karttula  sijaitsee Kuopion läänin keskiosassa Virmas- -  viimeisin Kuopion läänin kunnista, jossa  
veden  rannalla.Taajama  on  rakentunut maiseman ei ole ollut kirkonkylän yleiskaavaa 
solmukohtaan -  vesistön  ja  harjun taitteen laaksoalu- 

- 	kasvaa taajaman ulkopuolisille alueille 
eeseen  ja  sitä ympäroiville kukkuloille. Taajamara- 

- Rosvokallion  alue uusin asuntoalue keskustassa 
kenne  on  nauhamainen,  harjun suuntaa noudatteleva. 

- kirkonkylämäinen,  vähäistä kasvua Keskustaajama  on  ollut kunnan kakkostaajaman, 
Syvänniemen,  varjossa pitkään  . Syvänniemi  on  ollut 
Suomen teollistuneimpia kyliä  1920-30-luvulla  rulla- 
tehtaan  ja  ruukin  ansiosta. Taajamassa  on  noin  1200  
asukasta. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  keskustassa liikenteen sujuvuus-  ja  liikenneturvallisuusongelmia 
-  kevyen liikenteen yhteyksissä parantamista 
-  taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen 

Taajaman yleisiä teitä ovat maantiet  551  ja  5513  sekä paikallistie  16133.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  hyvä suurmaisema  ja  kirkkoympäristö 
-  keskustan tieympäristö jäsennettävä, vaatii saneerauksen 
- rakennussuojeluinventointi tehty, kohteita yhteensä  36  

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Maankäyttö  on  hajaantumassa  useille eri alueille, vaikka taajaman sisällä  on  paljon tyhjää tilaa. 
Maankäytön kehityksessä olisi turvattava keskustan elinvoimaisuus, vaikka rakentamisen painopis-
te olisikin taajaman ulkopuolella. Keskustan lilkenneympäristö vaatii saneeraustoimenpiteitä. 

Luokka:  II 	 Perustelut:  Maankäyttö hajanaista. Taajamakuvassa  ja  liikennetur- 
vallisuudessa parantamista. 
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Taajama: 	KARTTULA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
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MAA  NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  pitkänomainen, luode-kaakkosuuntaista laaksoa  ja sen  rinteitä noudatteleva. Rakenne 
 on  suhteellisen väljä: asutus  on  levinnyt mattomaisena eri puolille. Asutuksen välissä  on  suhteellisen laajo-

ja maatalous-  ja viheralueita.  Rakennuskanta  on  pientalovaltaista;  keskustassa  on 1970-luvun suurimas-
saisia liikerakennuksia. Karttula  on  kesäpitäjä:  taajamassa  on  yli  1000  loma-asuntoa.  Ranta-alueet  on 

 miltei rakennettu täyteen.Vanha ydinkeskus sijaitsi kirkkotien varressa Karttulanlanden länsipuolella. 
Taajaman vanhimmat rakennukset sijaitsevat kyseisellä alueella. 

Keskustaajaman  rakennuskaava  on  vahvistettu  23.10.1970.  Kirkonkylän länsipuoliset alueet ovat raken-
nuskaava-alueen ulkopuolella. Kirkonkylän alueelle  on  tehty osayleiskaavaluonnos vuonna  1978,  jota  ei 
ole valtuustossa hyväksytty. 

Uusi osayleiskaava  on  juuri valmistunut (luonnos 1993).Maapolitiikka  on  ohjannut paljolti maankäytön 
suunnittelua. Tästä johtuen rakennuskaava-alueen sisällä  on  paljon tyhjää tilaa. Kaava-alueella  on  raken-
tamattomia rakennuspaikkoja noin  10  vuodeksi. Taajamassa Rosvokallion alue  on  viimeisin kaavoitettu 
alue  (1991).  Uusi osayleiskaavaluonnos painottaa nykyisen taajamarakenteen tiivistämistä. Uusia alueva-
rauksia  on  kaavassa  esitetty Pihkainmäelle  ja Syvänniemeen. Syvänniemi  on  kunnan kakkostaajama, 
jossa asutusta  ja  teollisuutta  on  ollut  1800-luvulta alkaen. Nykyinen teollisuusalue sijaitsee Kissakuusen-
tien (Karttulan  pt)  länsipuolella, taajaman pohjoisosassa. Maantie  551  ja Kissakuusentien  risteykseen  on 

 kaavassa  merkitty varaus huoltoasemalle sekä liike-  ja toimistorakennukselle.  Nykyistä teollisuusaluetta  on 
 laajennettu reservinä itään päin. 

Maankäytön ongelmana  on  yhdyskuntarakenteen hajanaisuus. Keskustarakenne  on  väljä. Kasvun suun-
taaminen taajaman ulkopuolisille alueille ei pitkällä tähtäyksellä ole yhdyskuntarakenteen kannalta toivot-
tavaa. Keskustaa tulisi tiivistää  ja  turvata  sen elinvoimaisuus. 
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TAAJAMAKUVA  JA  TIEYMPÄ  RISTO 

Taajamakuva  

Taajama rajautuu lännessä Pörönmäen harjuselänteeseen, jonka laella  on  luonnonsuojelualue. 
Itäpuoli  on  loivaa lehtipuumetsän  ja  peltojen vuorottelemaa aluetta. Pörönmäki lännessä  on  mai-
semallisesti merkittävä, taajamaa rajaava elementti. Keskustassa koulun  ja  vanhan kunnantalon 
ympäristössä  on  suuria puita, joiden merkitys taajamakuvassa  on  keskeinen. Maisemassa avoi-
mia alueita  on  suhteellisen vähän peltojen pensoittumisen takia. Keskusraitin varren pohjois- 
osassa  on  säilynyt jonkin verran koivurivistöä. Ydinkeskustan väljä rakenne, asfalttipihat sekä 
pysäköinnin leimaavat tilat  on  taajamakuvallinen  epäkohta. Pysäköintialueet liittyvät suoraan 
Kissakuusentiehen  ja  kokonaisvaikutelma  on  ankea  ja  tilaton. Ympäristönhoidon  tasossa niin 
rakentamattomien tonttien hoidon kuin liikkeiden varastojen järjestämisen osalta olisi paranta-
mista. 

Kirkkotie  on  arvokas historiallinen tieympäristö, joka tulisi ainakin paikallisesti suojella. Kirkko- 
tien ympäristöön kuuluvat tapuli, hautausmaa, sankarihauta-alue, kirkon rauniot sekä viljama-
kasiini. Kirkonkylästä ainoastaan kellotapuli sisältyy Pohjois-Savon kulttuurihistorialliset raken-
nussuojelukohteet - luetteloon  (1977).  Karttulassa  on  tehty kunnan toimesta kulttuurihistorialli-
sesti merkittävien rakennusten inventointi kesällä  1993.  Kaavassa rakennussuojelukohteita  on 

 kellotapulin  ja  viljamakasiinin  lisäksi inventoiduista  36  kohteesta otettu  24.  

Tieympäristö 

Kissakuusentie  (pt 16133) on  perusparannettu  1970-luvulla. Ongelmana  on  leveä mittakaava 
sekä maantiemäinen ilme. Keskustassa taajamakuvallista parantamista olisi Kissakuusentiellä 
Kuopion liittymästä koululle asti. Kyseinen jakso  on  liian maantiemäinen torialueen liittyessä 
istuttamattomana kiinni tiehen. Torin kohdalla kevyenliikenteen ylitykset ovat huomaamattomat 

 ja  niitä tulisi korostaa.  Tien  pohjoispää  voisi jaksottua nykyistä paremmin muuttuvan maankäytön 
mukaan. Tielle  on  tehty erillisiä parantamissuunnitelmia, joita ei kuitenkaan ole toteutettu. 
Kissakuusentie koululta eteenpäin  on  myös taajamakuvallisesti moitteeton (istutuksia  ja  säästet-
tyjä  isoja puita). Hyvää  on  torin sijainti aivan keskustan sydämessä,  sen  rajautuneisuus  tärkeisiin 
rakennuksiin sekä läpi vuoden toimiva torielämä. Keskustassa jäsentymätön pysäköinti aiheut-
taa paitsi liikenneturvallisuus- myös taajamakuvallisia ongelmia. Liittymien kaventaminen  ja 

 alueen jäsentäminen istutuksin parantaisi taajamakuvaa huomattavasti. 

Karttulantielle (mt  5513)  ominaisleimaa antavat  sen  varrella kasvavat hopeapajut.  Tie on  muuten 
avoin  ja  suhteellisen leveä mittakaavaltaan; uudet hopeapajuistutukset rajaisivat tietilaa nykyistä 
paremmin. 

Sisääntulojaksot  ovat siistitja raittimaiset. Suojelluista rakennuksista muodostuu selkeä portti 
etelästä tultaessa. 



Kuva  5. Tieympäristöä  tulisi viimeistellä.  Kuva  6.  Keskustan rakenne  on  välja.  Tietila  ei  ra-
jaudu rakennukslln. 
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Kuva  1.  Taajama sijaitsee kauniissa  suurmaisemas
-sa. 

Kuva  2.  Jakso keskustasta koululle vaatii uusia 
 Ist utuksia. 

Kuva  3. Sisääntulotiet  ovat  taajamakuvallisesti  hy- 	Kuva  4. Keskustajakso vaatII  saneerausta.  
viä.  
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TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman ohikulkutienä taajaman pohjoispuolella  on  maantie  551 (Pitkälahti-Ahveninen). 
 Kolmantena sisääntuloväylänä kantatieltä  on  maantie  5513 (Karttula  kk-Särkinen), joka 

välittää Itä-Karttulaan suuntautuvaa liikennettä. 

Karttulan paikallistie  (pt 16133) on taajamatie,  ja  samalla taajaman sisääntulotie ohikul-
kutieltä  551.  Maantie  551 on ns.  Sininen  tie.  Taajamassa  on  kolme sisääntuloväylää ohikul-
kutieltä, mikä pienessä taajamassa  on  poikkeuksellista. - 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

Pitkälahti-Ahveninen  maantien (mt  551)  ja Kissakuusentien (  pt 16133) liittymäalue on 
 ongelmallinen epämääräisen muotonsa  ja  optisen ohjauksen takia. Torin kohdalla ke-

vyen liikenteen kulkijoiden asema  on  turvaton. Matkahuolto torilla aiheuttaa lisäongelmia. 
Suojatieylityskohdat ovat pitkiä  ja  osin väärissä paikoissa. Kevytväylätarpeita  on  paikal-
listien varteen keskustasta maantielle  551  etelässä. Tällä hetkellä keskustassa  on 

 erotettu kevytväylä torin kulmalta teollisuusalueelle. Myös Särkisen suuntaan  on  tiepiirin 
ohjelmissa esitetty kevytväylää osalle maantietä  5513.  
Keskusta-alue tarvitsee kokonaisvaltaisen saneerauksen. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988  -  1992  yhteensä  4  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnetto- 
muutta, joista kevytliikenteen onnettomuuksia oli  2.  Taajaman onnettomuusaste (hv-onnetto- 
muutta/lOO  miljoonaa ajoneuvokilometriä)  on  yli valtakunnallisen keskiarvon. 

_______ ____ ________ Tie  __________  

Yleisen Kevytliik.  Pääasiallinen 
tien Pituus  Tien  leveys Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 

numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) Toimenpide  ja 	vuosi toim.luokka  (km/h) 

551 2.56 8.0 1.6 0 0  Rakpar 	1983  Seudullt.  100 
5513 0.86 6.9 2.3 0 88  Rakpar 	1984  Yhdyst.  50 
16133 2.53 7.7 1.2 42 88  Rakpar 	1982  Yhdyst.  50  

Yht./keskim.  5.95 7.7 1.5 18 50  ___________________ __________  71  

Liikenne  Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  Pol. 

 tietoon tul. Yleisen Raskaan Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl.  Kuolleet onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj. ajon.km ) (onn./km/v) (kpl)  

551 1213 1606 8.0 2 0 0 35.3 0.16 5 
5513 538 645 7.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
16133 1067 1358 7.0 2 2 0 40.6 0.16 6  

Yht./keskim.  1053 1362 7.4 4 2 0 35.0 0.13 11  
Toimenpide Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden Ilittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen Yleisin nopeusrajoitus tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt parantamistoimenpide 
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MAA NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Taajaman  maankäyttä  ja kehitysnäkymät  

Kirkonkylän maankäyttö  on  perinteisesti tukeutunut rantaan, laivalaiturin tuntumaan. Vanhin 
asutus  on  muodostunut nauhamaisesti rantaviivaa pitkin sekä Viitasaaren tien varteen. Myös 
julkiset palvelut ovat erittäin keskitetysti rannassa. Uusi pientaloasutus sijoittuu Viitasaarentien 
molemmin puolin sekä keskustaan, jossa  on  kuuden kerrostalon muodostama ryhmä. Kesä-
mökkirakentaminen  on  kunnassa vasta alullaan. Keitele  on  osa  Rautalammin reittiä. Rakennus-
kaavatilanne  on  ajan tasalla. Lossisaaren rakennuskaava  on  vuodelta  1983. 

Taajamarakenne  on  kehittynyt kirkonkylälle laaditun osayleiskaavan  (1988)  suositusten mukai-
sesti Pikonharjun alueelle sekä Viitasaarentien pohjoispuolelle kantatie  77  suuntaisesti. Tällä  on 

 pyritty turvaamaan kirkonkylän rannan suuntainen rakentamismuoto sekä jäädyttämään Itäran-
nan rakentamispaine. Kasvualueet ovat pääosin yksityisten  ja  seurakunnan omistamilla mailla. 
Uusi Pikonharjun rakennuskaava, jolla rakentamista ohjataan rannan suuntaisesti,  on  vahvis-
tettu  1993.  Teollisuusalue sijaitsee taajaman eteläpuolella Vesannontien varrella. Kaavassa 
työpaikka-aluevarauksia  on  osoitettu nykyisen teollisuusalueen viereen, lähinnä Teollisuustien 
länsipuolelle. Taajamassa  on  pääasiassa puunjalostus-  ja  vaatetusteollisuutta sekä metalliteolli-
suutta. Sahan toiminta  on  laajentunut kaksinkertaiseksi. Tämä  on  lisännyt Esson risteyksen 
onnettomuusriskiä. Kaavailtu suora yhteys teollisuusalueelta kantatielle  77 on Tiikenneturvalli-
suuden  parantamiseksi välttämätön. 

Maankäyttö  on  kehittymässä taajamarakennetta tiivistämällä. Suunnitellut laajentumiset Lossi-
saaren suuntaan  on  unohdettu, mikä yhdyskuntarakenteen kannalta  on  järkevää. 
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TAAJA MAKU  VA JA TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Taajama  on  rakentunut luode-kaakko-suuntaiselle harjanteelle, Nilakanjärven rantaan. Lännes-
sä taajama rajoittuu peltolaaksoon, idässä vesistöön. Länsipuolen uudet asuntoalueet ovat sijoit-
tuneet loivalle metsärinteelle. Ympäristö  on  keskustassa suhteellisen peitteistä; laajin peltoalue 
sijoittuu tieltäkulkijalle näkymättömiin kirkon eteläpuolelle. Pielavedentien varren peltoatueet ovat 
osin rakentuneet  ja  osin huolimattomana joutomaana. Vanhaa asutusta  on  rannan lisäksi  Pi-
konmäen  paikallistien varressa  ja Viitasaarentien  varressa sekä vanhan urheilukentän pohjois-
puolella. Rakennuskanta  on  vahvasti kontrastinen sekoitus vanhaa  ja  uutta. 
Keskustassa rehevä, mänty-  ja koivuvaltainen  puusto luo kylään kirkonkylämäisen ilmeen. 
Keskellä kylää sijaitsee kirkko  ja  sitä ympäröi komea puisto.Vanhojen liikerakennusten edustoilla 

 on pysäköintiongelmia  tilanpuutteen takia. Uusien, suurten liikkeiden edustat ovat jäsentymät-
tämiä asfalttikenttiä. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia Keiteleen osayleiskaavaselostuksessa  on  esitetty 
yhdeksän: kirkko, vanha pappila, päiväkoti, lääkärintalo, kunnantalo, Keiteleranta, meijeri, ala- 
aste  ja  Salmela. Näistä kaavassa suojeltavia ovat kirkko  (1876, W.  Westling),  meijeri  (1909,  ala- 
aste  (1950-luku), vanha pappila  (1890)  ja  Salmelan päärakennus  (1930).  Taajamaan  on 

 parhaillaan tekeillä kattava rakennushistoriallisten kohteiden inventointi. 

Tieympäristö 

Tieympäristö  on  peltojen  ja harjumaisen  ympäristön takia selkeää  ja  siistiä. Maantie  552 
 pohjoisosan suora  ja  pitkä linjaus pehmenee siistin yleisilmeen  ja  istutusten ansiosta. 

Eteläpäässä avo-ojatja huonokuntoinen nurmetus tekevät tieympäristöstä huolimattoman 
näköisen. Esson huoltoaseman ympäristö  ja joutomaat  eivät ole arvoistansa sisääntuloaluetta 
Keiteleelle. Keskustassa laajat liittymät  ja  kauppaliikkeiden pihat tulisi jäsentää pinnoitteilla  ja 

 istutuksilla. 

Keiteleentien  (pt 16035) raittimainen  ilme suurine puineen  ja vanhoine rakennuksineen  on 
 vahvasti omaleimainen  ja  arvokas. Pikonmäen suuntaan paikallistie  on  vihreä  ja  hyvin hoidettu. 

Vanha tienvarsipuusto tulisi turvata uusin istutuksin. Puuistutuksista osan tulee olla havupuita. 
Keskustassa kevyen liikenteen ylityskohtia  on  tarpeen korostaa. 
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Kuva  1.  Keitele  on  säilyttanyt rantakeskeisen kes-  Kuva  2.  Esson Ilittymän ympärIstö  on  sekava  ja 
 kusrakenteen. 	 liikenneturvallisuudeltaan  heikko.  

Kuva  3.  Sisääntulojaksot  ovat  taajamakuvallisesti 	Kuva  4.  Vanha  tienvarsipuusto  tulee turvata uusin  
moitteettomat. 	 ist  utuksin.  

Kuvat  5.  Pysäköintijârjestelyissä  olisi parantamista.  Kuvat  6.  Pysäköintijärjestelyissä  olisi parantamista.  
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TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko  

Liikenneverkon  runko  koostuu yleisistä teistä, jotka toimivat paljolti myös taajaman sisäisenä liikenneverk
-kona.  Taajaman ohikulkutienä toimii kantatie  77  (Kyyjärvi-Siilinjärvi). Sisääntuloväylinä ovat kantatieltä 

maantie  552  (Niinivedenpää-Vuonamo)  sekä Keiteleen paikallistie  (16034).  Maantie  657  (Pihtipudas-
Vuonamo) välittää liikennettä taajaman pohjoisosista. Varsinaisena taajamatienä toimii Pikonmäen paikal-
listie  (16035).  Taajaman pohjoispuolitse kulkeva kantatie  77 on  ns.  Sininen  tie.  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

'Sisääntuloliittymä  lännestä  (pt 16034 I pt 16035/  mt  522)  kaipaa jäsentämistä. Kyseinen liittymäalue  on 
 varsin  laaja  ja sen  kautta kulkee paljon raskasta liikennettä. Kantatiellä SEO:n huoltoaseman liittymä  on 

 vaarallinen. Huoltoaseman yhteydessä toimii leipomo,  ja  liittymä  on  varsin  vilkkaasti liikennöity. Kunta  on 
 esittänyt yhteyttä teollisuusalueelta kantatielle. Kantatie  77 I  mt  552  ja  mt  657  liittymä pohjoisessa  on 

 liikenneturvallisesti  huono. 

Kevyen liikenteen väylät  on  rakennettu kattavasti keskustan teiden varsille. Kantatietä  77  käytetään paljon 
ulkoilureittinä. Samalla  se  toimii ltärannan alueen  ja  kirkonkylän välisenä yhdysreittinä. Kantatien varrella 
ei ole erillistä kevytväylää, mikä aiheuttaa  selvän  liikenneturvallisuusriskin. Kaavateiden  kevyen liikenteen 
verkostoa  on  pyritty parantamaan. Kunta  on  tehnyt suunnitelmia, joita ei vielä ole toteutettu. Keskustassa 
pysäköintialueiden jäsentäminen erityisesti suurten liikkeiden  ja  pankkien edustalla  on  tarpeen. Pienten 
liikkeiden edustoilla ongelmana  on  autojen pysäköinti jalkakäytävälle. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988  -  1992  
yhteensä  7  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista kevytliikenteen onnet- 
tomuuksia oli  1.  Taajaman henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusriski liikennesuoritetta kohden  on  
korkea:  44  onn./100 milj.ajon.km .  

Tie _____ ____________ _______ _______  

Yleisen  Kevytliik.  Pääasiallinen 
tien Pituus  Tien  leveys  Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 

numero  (km) (m) (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  Toimenpide  ja 	vuosi  toim.luokka  (km/h) 

77 1.37 8.0 2.2 0 0 Suuntpar 	1971  Kantat.  80 

552 2.05 7.3 1.0 73 93  Rakpar 	1988 Kokoojat.  60 

657 0.13 7.0 7.6 0 0  Rakpar 	1989 Kokoojat.  80 

16034 1.67 6.5 1.2 53 86  Rakpar 	1987 Yhdyst.  50 

16035 2.09 7.0 0.5 77 83  Rakpar 	1987 Yhdyst.  50 

Yht./keskim.  7.32 7.2 1.2 55 69 ____________________ ___________  58  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuudet_1988 -  1992  Kaikki  pol. 

 tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  - Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj. ajon.km) (onn./km/v) (kpl)  

77 1715 2181 10.6 1 0 0 23.3 0.15 8 

552 1297 1763 8.5 2 0 0 41.1 0.19 5 

657 667 794 9.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

16034 849 1107 5.0 2 0 0 77.2 0.24 2 

16035 1029 1661 4.0 2 1 0 51.1 0.19 4 

Yht./keskim.  1185 1645 6.8 7 1 0 44.2 0.19 19  

Toimenpide 	 Liittymätiheys  
Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus  tarkastelujaksolla 

Kevytpar, 	Kevyt  parantamistoimenpide 
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'urhai 	°' 

!friykkãspeca 	 'N 127 

: .) 
;jamffiinpera 	 ' 	 luvelalul  J' 	 127 	

' liar  

pur 	 ahti 	 \akoj 

- 	Ainteeljrimiki 	- 	Savonniemi' 

- 	 \ 	Qravnaak 	 Tapehnpe 

• JT; ,l;;L 	)L 	 127 	saio 	u 

Va'Iè 	

apaaiian 	UUPUJOh 

N_akuIanper 	- 	 • •. aapalumpu 	 •1-Iacanalio  
i 	• 	Co  i  •. 	• eeiu'u 	 Suvanto  

\. 	. 	 • 	virara 

* 	- 	 :' i(iuru  e 	-Paas.máki 
• 	ä1Iaper 	 Alajoki 

aaoIa. 	- 	 * 	
enkunpera  

Suo  er 	 • 	Teerip 

PétkbJa 	
. 	 iaeao 	 • 	Taajaman  maankäyttö 

• 	f° T 	.•'- a kaae >  Asukasluku 	1992 	2010  

	

,. 	1' 	-  taajamassa 	6000 	6500 
• 	- 	88 	 -  kunnassa 	11414 	11150 

. Vekhaaho 	3,T: 	
Pooureoou ,• 	/ 	

[  i!  Tvönaikat  
era 	' 	Jlautojpk 	i  iik 

(au1akyl 	 • 	\°• .» 	 - alkutuotanto 	1635 	1295 
r 	 - 	- 	 v • 	nka?an -  
e( 	 • 	 - '• 	 -  jalostus 	817 	516 

7 	
•• 	np 	56 ,3 	 •. 	 -  palvelut 	1850 	2405 (lähde:kunta) 

• 	 •,•Nirkkala 	Tikkal%  -m( 	Kaavoitustilanne 
uutakangoo. 	-o 	". 	 -  asemakaava-alue kattava,  460 ha 

• 	- 	aP* 	ki' 	-. 	skeepPärm 	 t..  - osayleiskaava 26.11.1990 (kvh) 

eeevo 	
/ 	Laajentumissuunnat: kaakkoja  länsi 

MaiskyI ' 	________,,  I 	 - 	 • .•)  •j  ___________________________________________________________________________  

Luonnehdinta taajamasta 	 Taajaman luonne  ja kehitysnäkymät  
Taajama sijaitsee vesistön varrella, laajojen  viljelys- 	-  itsenäinen  ja  omavarainen kuntakeskus  
maiden  ympärÖimänä.  Maisema  on  ns. mosaiikkimai- 	-  kaupunkimainen keskusta-alue 
semaa,  jossa vuorottelevat pellot  ja  metsäsaarekkeet. 	- keskustarakenne nauhamainen  
Maisemassa erottuvat loivat  harjujaksot  sekä niiden 	-  kasvaa alueittain nykyisen rakenteen tuntumaan 
väliset  laaksopainanteet.  Kiuruvesi  on  itsenäinen  ja  
nopeasti kasvanut kaupunki. Taajaman asukasluku  
on  noin  6000.  Taajamassa  on  Meurmanin  lintukaava  
(1924),  joka  on  keskustassa melko hyvin säilynyt. 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus 
-  paljon liikenteen sujuvuusongelmia  ja  liikenneturvallisuusongelmia 
-  liittymissä parantamista, samoin nopeustasoissa 
-  kevyttä liikennettä paljon, yhteydet puutteellisia 
-  taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  poikkeuksellisen huono 

Taajaman yleisiä teitä ovat kantatie  87,  maantiet  561, 599, 5615  ja  7693  sekä paikallistiet  16079  ja 
 16081. 

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  ympäristö keskustassa jäsentymätön, tieympäristö huonotasoinen  ja  epäsiisti 
- sisääntulotiet  suhteellisen siistit 
-  taajamassa  on  tehty rakennussuojeluinventointi (kaikkiaan  33  kohdetta) 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Kiuruvesi  on  taajama, jonka keskusta-alue  on  selvästi kaupunkimainen. Kiuruveden paikallistie  on  liiaksi 
maantiemäinen, mikä aiheuttaa sekä liikenteellisiä että taajamakuvallisia ongelmia. Keskustan tiealue 
vaatii saneerauksen. Nyt tehdyt paikalliset toimenpiteet eivät ole parantaneet taajamakuvaa laisinkaan. 
Maankäytöllisenä tavoitteena tulee olla toiminnallisuuden parantaminen  ja  rakenteen tiivistäminen. 

Luokka:  I 	 Perustelut: Paljon liikenneturvallisuusongelmia. Taajamakuvallista 
kohentamista keskustassa. 
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Kunta: 	Kiuruvesi 	 •.(.l:I'i.i  

Taajama: 	KIURUVESI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Taajaman  maankäyttö  ja  kehitysnäkymät 

Taajaniarakenne  on  melko tiivis, keskustan raitin varteen nauhamaisena syntynyt. Uusi asutus 
 on  levinnyt alueittain sisääntuloteiden varsille. Rakennettu alue muodostaa kolmiomaisen 

alueen, jonka ulkopuolelle  on  muodostunut asutusta Rantakylään kantatien pohjoispuolelle  ja 
Tiilitehtaan  alueelle rautatien eteläpuolelle. Kirkonkylän keskusta sijaitsee Valtakadun itäpuolel-
la. Julkiset  ja  kaupalliset palvelut ovat keskittyneet ydinkeskustaan Nivankadun-Asematien 
varrelle. 

Kirkonkylään  on  tehty osayleiskaava  v. 1988.  Kirkonkylän asemakaavan pohjana  on Otto-livari 
 Meurmanin asemakaava vuodelta  1924.  Vanha asemakaava  on  tarkoitus uusia, kun osayleis-

kaava  on  vahvistettu. Uusiminen  on  jo  aloitettu. Asutus laajenee kaakkoon, nykyisen rakenteen 
tuntumaan. Tulevaisuuden laajentumissuuntana  on Kukkomäki. Virranniemen  alueelle  kanta- 
tien eteläpuolella  on  kaavailtu omakotiasutusta, mutta huonojen pohjaotosuhteiden takia suun-
nittelu  on  keskeytetty. Kukkomäen alue laajentuu rakentamalla luode-kaakkosuuntaiset harju- 
alueet, joiden väliin  jää  virkistyskäyttöön tarkoitetut laaksoalueet. Laajentumissuunta  on  taaja-
marakennetta eheyttävä. Alueelle tulee  1-2-kerroksisia pientaloja.  Hovin  suunta lännessä  on 

 melkein täyteen rakentunut. Viime vuosina  haja-asutusalueelle  on  tullut  suhteellisen paljon uu-
disrakentamista. Teollisuusalueet sijaitsevat rautatien varrella. Laajentumisalueita  on  esitetty 
kaavassa nykyisen teollisuusalueen länsipuolella  radan  molemmin puolin sekä tiilitehtaan alueel-
le. Taajamassa  on  elintarvike-, puu-  ja  metalliteollisuutta sekä pienimuotoisia konepajoja. Alku- 
tuotanto työllistää asukkaista noin  38  %.  

Taajaman kehitysnäkymät ovat valoisat. Maankäyttö ei aiheuta muutoksia liikenneverkossa. 
Poikittaisyhteyksiä taajaman läpikulkutienä toimivan Pajuskylä-Niva maantien  (561)  yli tulisi 
parantaa.  Tien  länsipuolella  on  paljon uutta asutusta. Erityisesti kevyen liikenteen yhteyksissä 

 on  puutteita. 
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Taajama: 	KIURUVESI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA MAKU  VA JA  TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Kiuruveden taajaman töpografian peruspiirteenä ovat luode-kaakkosuuntaiset harjut, joiden vä-
liin  jää laaksoalueita. Taajamaa  ympäröivät laajat peltoalueet pohjoisessa  ja  etelässä, idässä 
vesistö  ja  rakentamattomat  saaret (Lapinsaari  ja  Kaskisaari).  Pohjoisessa taajamaa rajaa 
Remesjoki. Taajama hahmottuu hyvin kantatielle (järvi, rannat  ja  kirkko). Virranniemen lehto-
mainen alue  on  merkittävä maisemallisesti. 

Keskustajakso  on taajamakuvallisesti  heikko  ja  kaipaa parantamista. Rakennuskanta  on epäyh-
tenäistä  ja  suurimassaista,  mutta katutila  on  pysynyt paikoin tiiviinä. Keskustaraitin linjaus  on 

 vaihteleva. Suurin ongelma taajamakuvassa  on  runsas liikennemäärä, jäsentymättömät piha- 
alueet sekä huolimaton ympäristön hoidon taso. Taajaman reunat ovat huomattavasti keskusta- 
jaksoa paremmat. 

Pohjois-Savon seutukaavaliiton selvityksessä  on  taajama-alueelta esitetty suojeltaviksi Vanha 
pappila  ja  rautatieasema. Kiuruveden kunnan tekemään kulttuurihistoriallisesti arvokkaat koh-
teet-luetteloon  on  valittu  46  kohdetta. Säilytettäviksi aluekokonaisuuksiksi  on  ehdotettu Viskaa-
linmutkaa, Nivan ala-asteen ympäristöä, Kirkon ympäristöä, Vanhan pappilan seutua, museo- 
aluetta, Harjukatua, torin ympäristöä sekä rautatieaseman seutua. 

Tieympäristä 

Kantatie  87  kulkee pääosin avoimessa peltomaisemassa. Näkymä taajamaan  on  mielenkiintoi-
nen  ja  säilyttämisen arvoinen. Jakso ennen Nivan liittymää  on  hieman epäsiisti  ja  kaipaa vesa- 
kon  poistamista. Nykyiseen kanavoituun liittymään  on  kaavailtu kiertoliittymää. Ratkaisu sopisi 
hyvin avaraan ympäristöön. Liittymäaluetta tulisi istuttaa esim. suurin lehtipuin, jotta  se  jaksot-
tuisi avoimessa maisemassa paremmin. 

Maantie  561 on  kauttaaltaan tiiviin puuston rajaama väylä.  Tien  kirkonkylän puolella kulkee erilli-
nen kevyen liikenteen väylä, jossa  on  vähäisiä istutuksia. Lisäistutukset paikoitellen olisivat 
tarpeen. Ympäristönhoidon taso erityisesti Nivan liittymästä paikallistien risteykseen kaipaa 
kohentamista. Suojatieylitykset voisivat olla havainnollisempia (esim. keskisaarekkeet). 

Maantie  5651 :llä on  korotettu jalkakäytävä toisella puolen tietä.  Tie on  leveä  ja  suora. Ympäristö 
kaipaa vesakoiden poistamista. Paikallistie (Asematie  ja  Nivankatu)  on  hyvä geometrialtaan. 
Myös tasaus  on  säilynyt suhteellisen hyvänä. Tiellä  on istutettuja koivurivejä  keskustasta 
asemalle; osalta tiejaksoa istutukset puuttuvat kokonaan  ja  välikaista  on  hyvin kapea  ja  huono-
kuntoinen. Suojatieylityskohdat ovat puutteelliset  ja  näkyvät huonosti.  Kaiken  kaikkiaan ympäris-
tön hoidon taso vaatii parantamista  ja  selkeämpää jäsentämistä. Ratkaisun tulee olla rakenteel-
linen; pelkät istutukset eivät riitä parantamaan taajamakuvaa. Tietä tulee kehittää katumaiseksi. 
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Kuva  1. Taajamalla on  selkeä ääriviiva.  Kuva  2.  Kiuruveden keskusta  on vilkasilikenteinen  

Kuvat  3. Keskustajakso  vaatii saneerauksen Tietä 	Kuvat  4. Keskustajakso vaatII  saneerauksen. Tietä 
tulee kehittää maantiestä kaduksi, 	 tulee kehittää maantiestä kaduksi.  

Kuva  5. Tietila rajautuu  paikoin tiiviinä ymparöiviin 
	

Kuva  6. Lllttymät  ja  pysäkointialueet  kaipaa  vat  pe- 
rakennukslln. 	 rusteellista parantamista. 
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TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman ulkoisen tieverkon päätienä  on  kantatie  87,  joka toimii taajaman ohikulkutienä pohjo 
 sessa.  Kantatie  Kalajoelta lisalmeen  on  muutettu valtatieverkon kehittämissuunnitelmassa 

uudeksi valtatieyhteydeksi. Nivan tasoliittymän nopeustaso tulee olemaan  60 km/h  ja  kevytliiken
-teen  yhteydet  on  järjestettävä eritasoon. Taajaman sisääntulotienä pohjoisesta kantatieltä toimii 

maantie  561  ( Pajuskylä-Niva),  jolta  erkanee  Kiuruveden paikallistie  (16081).  Paikallistie  on 
 taajamatie,  jonka luonne  on  lähinnä kauppakatu. Maantie  561 on  luonteeltaan läpikulkutie. 

Kantatielle  on  tekeillä kiertoliittymäsuunnitelma. 

Muita taajaman yleisiä teitä ovat maantie  599  (Kiuruvesi-Pyhäntä) luoteessa, maantie  5615 
 (Kiuruveden aseman yhdystie) sekä maantie  7693  (Maaselkä-Kiuruvesi), joka  on  yhdystie  haja -

asutusalueille lounaassa.  Kiuruveden aseman kuormausalueen paikallistie  (16079) on  lyhyt 
yhdystie taajaman eteläosassa. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajamassa tapahtuu noin  25  kevytliikenteen  onnettomuutta vuosittain. Luku  on  yksi Kuopion 
läänin alueen suurimpia onnettomuuslukuja. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa  on  esitetty  no

-peustasoa  40 km/h  koko  keskustaajaman  osalle lukuunottamatta Valtakatua  (50 km/h).  Suunni-
telmassa  on  lisäksi esitetty  koko  joukko liittymäalueiden parantamisia sekä tieverkon jäsentä- 
mistä, jossa pohjana  on  osayleiskaavan liikennesuunnitelman tavoiteverkko.  

Kiuruveden paikallistietä  on  saneerattu vuosina  1977-78  samanaikaisesti kaavamuutosten 
kanssa. Taajamaan  on  tehty kaksi liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Uusin  on  vasta valmistu-
nut. Suunnitelman mukaan seuraavien  10 v.  aikana liikenneverkossa tulisi tehdä parannuksia 
noin  30  mmk edestä. Kokonaisuutta ajatellen olisi tärkeää, että parantamistoimenpiteet keskitet-
täisiin. Taajamakuvallisesti pienet parantamiset eivät paranna tieympäristön ilmettä. Keskusta- 
jakso  on  suunniteltava kokonaisuutena. Toimiakseen paikallistie vaatii perusteellisen saneera-
uksen. 
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Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  erittäin huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988  -  1992  yhteensä  34  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnetto- 
muutta, joista  kevytlilkenteen  onnettomuuksia oli  24.  Kevytliikenteen  onnettomuuksista  17  tapah- 
tui  paikallistiellä  16081.  

Taajaman  henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusriski  liikennesuoritetta  kohden  on  
korkea:  67  onn.I100 milj.ajon.km .  Myös  koko  taajaman onnettomuustiheyden arvo, joka kertoo 
onnettomuuksien määrän  tiekilometriä  kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista,  on  
korkea:  0.64  onn./km/vuosi.  Erityisesti korostuu  paikallistiellä  16081  sattuneiden  kevytliikenteen  
onnettomuuksien suuri määrä. Sekä paikallistien  onnettomuusasteen  (99  onn./1  00  milj.ajon.  km)  
että onnettomuustiheyden  (1.61  onn./km/vuosi)  arvot ovat erittäin korkeat:  paikallistiellä  16081 
on  onnettomuuksien  kasautuma.  Myös  kantatien  87  ja  maantien  599  liittymässä  on  onnetto- 
muuksien  kasautuma.  Kiuruveden taajamassa  on  näin  ollen  mandollisuus tehokkaasti vaikuttaa  
onnettomuusmääriin  liikenneturvallisuutta  parantavilla  toimenpiteillä.  

Tie  _______ ____ ________ __________  

Yleisen  Kevytliik.  Pääasiallinen 
tien Pituus  Tien  leveys  Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 

numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  Toimenpide  ja 	vuosi  toim.luokka  (km/h) 

87 1.89 8.0 0.5 77 11  Rakpar 	1977  Kantat.  80 
561 3.77 7.2 1.3 62 66  Rakpar 	1983  Seudullt.  80 
599 0.58 7.6 3.5 0 25  Rakpar 	1982  kokoojat.  80 
5615 0.62 8.4 3.2 100 100  Rakpar 	1988  Yhdyst.  50 
7693 0.78 6.5 1.3 0 0  Rakpar 	1992  Kokoojat.  80 
16079 0.87 6.5 1.2 0 0  - 	1961  Yhdyst.  50 
16081 2.12 7.7 0.9 100 100  Rakpar 	1983  Yhdyst.  50  

Yht./keskim.  10.62 7.4 1.3 61 53  ___________________ __________  65  

________ 	Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  pol. 

 tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj.  ajon.km ) (onn.Ikm/v) (kpl)  

87 2525 3215 12.0 8 2 1 91.9 0.85 15 
561 2557 3194 9.7 7 4 0 39.8 0.37 15 
599 2678 3412 10.0 1 1 0 35.5 0.35 2 

5615 1392 1957 8.0 0 0 0 0.0 0.00 1 
7693 1081 1327 9.0 1 0 0 64.9 0.26 1 
16079 952 1637 3.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
16081 4455 5594 4.0 17 17 0 98.9 1.61 50  

Yht./keskim.  2628 3351 8.3 34 24 1 66.7 0.64 84  
Toimenpide 	 Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus  tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt  pararitamistoimenpide 
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Luonnehdinta taajamasta 
Taajama sijaitsee  Ilsalmesta  n. 60 km  etelään. 
Taajama  on  kehittynyt voimakkaasti  1970-luvul-
la. Taajama sijaitsee  veden  ääressä, harjun 
kupeessa maisemallisesti vaihtelevassa ympä-
ristössä Valtatie  5  ohittaa keskustan  sen  itäpuo-
lelta. Taajamassa  on  noin  4000  asukasta. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus  

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 
-  vireä  ja  uudistuva  kuntakeskus 
- keskustarakenne  tiivis, kokonaisuutena 

alueittain levinnyt  
- yhdyskuntarakenne  muuttuu asutuksen 

levitessä itään, valtatien  parantamissuunnitelmia 

- valtatielle  5  suunnitteilla uusia järjestelyjä,  liittymät ongeimallisia 
-  kevyen liikenteen yhteyksissä puutteita, rautatie aiheuttaa  estevaikutusta 
-  keskustan  pääväylät  parannettu  v. 1993  
-  taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono 

Taajaman yleisiä teitä ovat valtatie  5,  maantiet  5646  ja  5647  sekä  paikallistie  16254.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  maasto vaihtelevaa, harju maisemassa keskeinen, samoin rannat  
- tieympäristö vehreää,  valtatien nykyinen  harmoninen  ilme häviää suunniteltujen  tieratkaisujen  takia 

 -  keskustaan rakennettu  taidekatu,  taajamaan tehty  rakennussuojeluinventointi  (kohteita yhteensä  60)  

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajamassa  on  tapahtumassa paljon muutoksia niin  maankäytöllisesti  kuin  liikenteellisestikin. 
Valtatielle  5  keskittyvät suurimmat muutokset  ja  ongelmat (melu,  liittymät, poikittaisyhteydet). 
Taajamaympäristön  nykytila  on  harmoninen.  Suunnitellut muutokset muuttavat  taajamakuvaa  olennai-
sesti. Jotta ympäristö ei  rikkoutuisi,  edellyttävät  tieratkaisut  mittavaa  ympäristörakentamista.  

Luokka:  I 	 Perustelut: Nykytila  harmoninen.  Suuria muutoksia tulossa. Paljon  
kevytliikenteen  onnettomuuksia. 
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Taajama: 	LAPIN  LAHTI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
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MAA NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät  

Keskusta-alue  on  rakenteeltaan tiivis. Kokonaisuutena taajama-alue  on  hyvin laaja.Lännessä 
asutus rajautuu Onkiveteen, idässä Savonjärveen  ja Huoripojanmäkeen.  Pohjoisessa taajamaa 
rajaa Honkaharju  ja  vesistö. Palvelut ovat keskittyneet keskelle kirkonkylää nauhamaisesti 
maantie  5646  (Linnasalmentie)  varteen  ja  osin maantien 5647(Asematie) varteen. Kirkonkylään 
ollaan parhaillaan laatimassa osayleiskaavaa. 

Asutus leviää kaavan mukaan lounaaseen Väärnin alueelle sekä valtatien  5  itäpuolelle. Pääkas-
vusuuntana  on  itäpuoliset  alueet. Asutuksen laajentuminen itään luo paineita taajaman sisäisten 
poikittaisyhteyksin  ja liittymien  parantamiselle. Lapinlanden taajamassa  on  oikeastaan kolme 
rakennetta hajottavaa pohjois-eteläsuuntaista tekijää: Haminamäki, rautatie  ja  valtatie  5.  Valtatie 

 5:n  merkitys hajottavana tekijänä tulee tulevaisuudessa korostumaan. 

Teollisuus  on  keskittynyt Teollisuustien ympäristöön (pienteollisuutta) sekä meijerin ympäristöön. 
Valtatien  5  varteen  on  kaavassa  osoitettu jonkin verran uutta työpaikkarakentamista. 
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TAAJAMAKUVA  JA  TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Lapinlanden kirkonkylä sijaitsee Onkiveden itärannalla. Taajama rajautuu selviin luonnonele-
mentteihin: pohjoisessa  ja  lännessä vesistöön, idässä moreenimäkiin  ja Savonjärveen,  etelässä 
peltoalueisiin. Taajaman keskellä kulkee maisemallisesti merkittävä luode-kaakko-suuntainen 
harju, joka  on  kauttaaltaan virkistysaluetta. Harju  on  suhteellisen jyrkkärinteinen. Ympäristölli-
sesti merkittäviä ovat alueella esiintyvät kivikautinen asuinpaikka, Haminamäki, Honkaharju sekä 
Honkaniemen pohjavesialue. 

Taajamakuvaa  leimaa peitteisyys  ja  vihreä ympäristö. Taajama hahmottuu hyvin valtatielle  5, 
 Pitkiä näkymiä  on ympäröiville  pelloille sekä vesistöön. Keskusta  on puustoinen  ja  suljettujen 

maisematilojen hallitsema. Keskustassa tieympäristöllä  on  suuri merkitys taajaman hahmottumi
-seen  ja  luonteeseen. Rannat ovat asumattomia, mutta vähäisessä määrin virkistyskäytössä. 

Taajamassa  on  tehty kattava rakennushistoriallisesti arvokkaiden kohteiden inventointi. Kaikki-
aan taajama-alueella olevia kohteita  on 60 kpl. 

Tieympäristö  

Valtatie  5  kulkee Haminamäen itäreunaa.  Tie on  suhteellisen pienipiirteinen  ja rajautuu  selkeästi 
ympäröivään maankäyttöön. Haminamäen kohdalla tien itäpuolella  on  vanhaa pientaloasutusta. 
Linnasalmentien liittymän kohdalta Salonsaareen  tie  kulkee avoimessa maisemassa nousten 
Honkaharjuun, jossa  se  kulkee harjumaastossa. 

Maantielle  5646 on  tehty rakennussuunnitelma tien parantamiseksi, joka  on  toteutettu  v. 1993. 
Keskustajaksotle on  suunniteltu taidekatu, joka kulkee hautausmaan kulmalta Halosen taidekes-
kukseen. Taajamakuvallisesti tien parantaminen  on kohdistettava  valtatie  5  ympäristöön. Valta-
tien parantaminen edellyttää korkealuokkaista ympäristörakentamista.  Tien  luonne taajaman 
kohdalla  on  muutettava valtatiestä katumaiseksi. 
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Kuva  1.  Lapinlanden kirkonkylä  on  selkeästi pohjois- 	Kuva  2.  Linnasalmentien taidekatua.  
eteläsuuntainen.  

Kuva  3.  Valtatie  5  ympäristÖ  on  vielä harmoninen. 
Edessä  on  suuria muutoksia.  

Kuva  4.  Taajama hahmottuu hyvin idästä  ja 
 pohjoisesta tultaessa. 



Kunta: 	Lapinlahti 	
Savo-Karjalan  tiepiiri  1994 	

: ' •  :.i  11111 U  

Taajama: 	LAPI  N  LAHTI 	 LI  IKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman ulkoisen tieverkon  päätie  on  ohikulkutienä  toimiva valtatie  5,  joka sivuaa  taajamaa 
 sen  itäpuolelta.  Sisääntuloteinä  ovat maantie  5646  (Martikkala-Lapinlahti) taajaman  keskiosas

-sa,  Asematie/maantie  5647  etelässä  ja  pohjoisessa  Pajuharjuntie  (katu). Viimeksimainittu 
muuttuu  v. 1994  paikallistieksi. Onkivedenrannan paikallistie  (16254)  välittää liikennettä rautatien 
länsipuolella taajaman  eteläisiltä  haja-asutusalueilta.  Valtatie  5  parantamiseksi  on  tehty tarve

-selvitystasoisia  suunnitelmia. 	 ________________________________  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Ongelmana  on  valtatie  5:n  huono jaksottuminen  ja  tonttiliittymien  suuri määrä.  Ajonopeudet  hit
-tymissä  on  liian kovia.  Pajuharjuntien  liittymään  on  tehty  kääntymiskaistat.  Valtatie  5  itäpuolella 

sijaitseva  Teboilin  liittymä  on  jäsentymätän.  Lisäksi kyseisessä liittymässä  on  huonot näkemät. 
 Maankäytän  laajentuessa itään, valtatien merkitys tulee entisestään  korostumaan.  Tie  aiheuttaa 

toiminnallisesti  estevaikutusta.  Valtatie  jää  taajamarakenteen  sisään. Näin  ollen  tien luonne La-
pinlanden taajaman kohdalla tulisi muuttaa  katumaiseksi.  Valtatie  5  yleissuunnitelma  on  valmis-
tunut Lapinlanden kohdalla. Taajaman keskustaan  on  rakennettu  kiertoliittymä (Linnasalmentie/ 
Asematie)  v. 1992.  Maantielle  5646 on  valmistunut kevyen liikenteen väylät. Muiden yleisten tei-
den osalta kevyen liikenteen järjestelyt ovat kunnossa.  - - ______ 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  
1988  -  1992  yhteensä  18  poliisin tietoon tullutta  henkilävahinkoon  johtanutta onnettomuutta, 
joista  kevytliikenteen  onnettomuuksia oli  10.  Moottoriajoneuvo-onnettomuuksista  3  ja  kevytliiken - 
teen  onnettomuuksista  5  tapahtui maantiellä  5646.  Taajaman onnettomuustiheyden arvo, joka 
kertoo onnettomuuksien määrän  tiekilometriä  kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista,  
on  korkea:  0.40  onn./km/vuosi.  Lapinlanden taajamassa  on  näin  ollen  mandollisuus tehokkaasti 
vaikuttaa  onnettomuusmääriin  liikenneturvallisuutta  parantavilla  toimenpiteillä.  

Tie _____ ____________ ______ _______  

Yleisen  Kevytliik.  Pääasiallinen 
tien Pituus  Tien  leveys  Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 

numero  (km) (m) (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  Toimenpide  ja 	vuosi  toim.luokka  (km/h) 

5 3.71 9.0 0.8 0 100  Rakpar 	1973 Valtat.  80 

5646 2.20 8.1 1.4 50 100  Rakpar 	1983 Yhdyst.  50 

5647 0.68 7.4 1.5 94 94  Rakpar 	1983 Yhdyst.  50 

16254 2.40 8.4 0.4 3 74  Rakpar 	1978 Yhdyst.  60 

Yht./keskim.  8.99 8.5 0.9 20 92 ___________  64  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  pol. 

 tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevyti.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero  ______ _______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj. ajon.km ) (onn./km/v) (kpl)  

5 5068 6224 12.6 5 2 2 14.6 0.27 25 

5646 2385 3092 7.5 8 5 0 83.5 0.73 28 

5647 3325 4416 4.0 3 2 0 72.9 0.88 12 

16254 1166 1483 10.0 2 1 0 39.1 0.17 11 

Yht./keskim.  3236 4053 10.0 18 10 2 33.9 0.40 76  
Toimenpide 	 Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus  tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt  parantamistoimenpide 
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Luonnehdinta  taajamasta 	 Taajaman luonne  ja kehitysnäkymät  
Taajama sijaitsee  Leppävirran  ja  Kalmalanden välisel- 	-  selkeä rakenne, valtatie  5  ohikulkutienä  
lä  niemellä.  Maasto  on  vaihtelevaa erityisesti itään  ja 	-  kaupunkimainen keskusta, hyvä sijainti 
länteen päin. Kirkonkylä  on  muodostunut mäelle 	-  vireä  ja  omavarainen keskus 
neljän tien risteykseen. Keskellä  on  Engelin  suunnitte- 	-  valtatie  5  parantaminen tulossa  
lema kivikirkko. Maisemakuva  on  pitkien näkymien  ja  
avoimien peltojen  leimaamaa.  Metsät erottuvat sel- 
vinä  vyöhykkeinä.  Taajamassa  on 5000  asukasta. 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus 
-  ongelmat valtatie  5  tuntumassa  
- liikenneverkossa  tulossa muutoksia  10 v.  sisällä  (eritaso,  uusi  rinnakkaistie) 
-  keskustaan tehty uusi  kiertoliittymä, liikenneongelmat  pääosin valtatiellä  5  
-  taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono; tilanne parantunut  kiertoliittymän  ansiosta 

Taajaman yleisiä teitä ovat valtatie  5,  maantiet  533  ja  534  sekä  paikallistie  16351.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö  
- ympäristönhoidon  taso  on  korkea, keskusta selkeästi  rajautunut 
- taajamakuvallinen  kohentaminen tarpeen valtatie  5  ympäristössä  ja  teollisuusalueella 
-  taajamassa tehty  rakennussuojeluinventointi;  kohteita yhteensä  80  kunnan alueella  

Ympäristöanalyysi,  yhteenveto  ja  suositukset  
Kalmalanden länsipuolelle  kaavailtu rakentaminen ei ole  taajamarakenteen  tai  taajaman toimintojen 
kannalta suositeltavaa.  Liikenneympäristön  ongelmat kohdistuvat valtatie  5:lle. Valtatielle  suunniteltu  
eritasoliittymä  muuttaa ympäristöä huomattavasti. 

Luokka:  I 	 Perustelut: Tulossa muutoksia  (maankäyttö,  tieverkko).  Taajamaku- 
vallista  kohentamista valtatiellä  5.  
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MAANKAYTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajaman painopiste  on  kanden maantien risteyksessä, jonne  on  keskittynyt pääosa palveluista 
 ja  liike-elämästä. Asutus  on  muodostunut nauhana pääteiden varrelle; uudempi asutus  on  levin-

nyt selvinä nauhoina kaavateiden varsille suhteellisen väljästi. Taajamarakenne  on  pysynyt 
hyvin koossa luonnonelementtien rajoittamana. 

Leppävirran  rakennuskaava-alue  on  toteutunut hyvin  ja  on  ajan tasalla. Kirkonkylään  ja sen 
 ympäristöön  on  tehty osayleiskaava vuonna  1992,  josta  on  osa  vahvistettu  1.2.1993  (Ih).  Maan- 

käyttö  on  suunnitelmallista  ja  osayleiskaava  hyvä. 

Asutus laajenee pohjoiseen Uitukanharjun! Paajalanmäen suuntaan. Suunta pääasiallinen taa-
jaman kasvusuunta,  jota  tuleva eritasoliittymä tukee. Toisena laajentumissuuntana  on  Kauppi-
lanmåen alue, jonka korkein kohta rauhoitettu maisemansuojelualueeksi. Mäen länsipuoli  on 

 myös kaavassa osoitettu laajentumisalueeksi, mutta maastollisesti  se on  liian jyrkkää. Kolman-
tena laajentumisen reservialueena kunta pitää Kalmalanden länsipuolta. Viimeksimainitun toteu-
tuminen hajottaisi taajamarakennetta eikä näin  ollen  ole suositeltava kasvusuunta. 

Teollisuusalueet sijaitsevat maantie  534  varrella Kauppilanmäen länsipuolella sekä Sorsakosken 
(maantie  533)  varrella  ja  valtatie  5:n  länsipuolella. Nykyisillä alueilla  on  vapaata kasvureserviä 
tulevaisuutta ajatellen. Taajamassa  on  korkea työpaikkaomavaraisuus  (89  %).  Taajama  on 

 suhteellisen teollistunut  ja  siellä  on  monipuolista yritystoimintaa. 

Maankäytön kehitys  on  luontevaa  ja  suunnitelmallista. Muutoksia aiheutuu valtatie  5  uudelleen 
linjauksesta. uudessa osayleiskaavassa  on  huomioitu valtatiesuunnitelmat. 
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TAAJA MAKU  VA JA  TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva 

Leppävirran  taajaman topografia  on  vaihtelevaa, pitkien näkymien leimaavaa. Taajaman 
pohjoisosan Kauppilanmäki  ja  Paajalanmäki  ovat maiseman korkeimmat mäet, joilta maasto 
viettää jyrkästi länteen, valtatie  5  suuntaan sekä itään, Leppävirtaan päin. Keskusta  ja  eteläosa 
taajamaa ovat maastollisesti selvästi loivempaa aluetta. Kirkonkylä  on  muodostunut mäelle, 
neljän tien risteyksen, josta  se on  pikkuhiljaa levinnyt ympäröiville rinteille. Kylän liikekeskusta 
sijaitsee mäen korkeimmalla kohdalla jatkuen itään, Leppävirtaan päin. Keskusta-alue  on  paljon 
muuta ympäristöä avoimempaa. Sisääntulotiet ovat puiden verhoamia, melko tiiviitä tietiloja. 

Taajamakuvallisesti epäyhtenäisintä  aluetta ovat valtatie  5  varret: alueella  on  epämääräistä 
rakennuskantaa, huoltoasemia  ja  teollisuushalleja. Unnukan  matkailukeskuksen ympäristö 
kaipaa jäsentämistä  ja  turhien  laajojen alueiden istuttamista. Keskustassa  T-kaupan  ja  K-kaupan 
piha-alueet tulisi istuttaa  ja  jäsennellä kiveyksin.  

Taajamaan  on  tehty kattava rakennussuojelukohteiden inventointi. Kohteita Leppävirran alueella 
 on  kaikkiaan  80.  Kirkonkylässä kulttuurihistoriallisesti  ja  taajamakuvallisesti  merkittäviä ovat  mm. 

 kirkko  (1846, Engel),  ortodoksinen rukoushuone  (1961),  Alapihan  kartano  (1869),  Harjulan 
pappila  (1940-luku), Kallion pappila  (1880-luku), Karlvikin kartano  (1800-luku), kotiseutumuseo, 
Männistö  (1919),  Toivola  (1800-luku), Ukkola  (1800-1920)  sekä vanha pappila  (1899).  

Tieympäristö 

Leppävirran paikallistie  on  geometrialtaan  vaihteleva, melko jyrkässä maisemassa kulkeva  tie. 
Tie on  kapea  ja  länsipäässä  suurien puiden verhoama. ltäpäässä välikaistalle  on  istutettu paljon 
uutta kasvillisuutta.  Tien  hoitotaso  on  hyvä  ja  ympäristö moitteeton. Keskustajaksolla asfatttipi

-hojen  jäsentäminen esim. kiveyksin  olisi paikallaan; uusia istutuksia kapeaan tilaan ei juurikaan 
mandu. Erityisesti  K-kaupan piha kaipaa uusia istutuksia. 

Maantie  534  tasaus  on  korkealla.  Tie  kulkee teollisuusalueen läpi. Asutuksen laajentuessa tien 
pohjoispuolelle tien luonne muuttuu  ja  niin tulisi tehdä tieympäristönkin. Tieltä  on  hyvät näkymät 
vaihtelevan topografian takia. Teollisuusalueen ympäristöä tulisi pehmentää jäsentävin istutuk

-sin. Tien  itäpää  on  vehmasta  ja  hienojen näkymien leimaavaa aluetta. Leppävirran sillalta 
avautuu hieno näkymä yli Leppävirran. 

Maantie  533  varren tienvarsipuusto  on  epäsiistin  ja  hoitamattoman  näköinen  ja  kaipaa siisti- 
mistä. 



Kuva  2.  Maamerkkinä  toimiva kirkko  on  voimakas 
 taajamakuvallinen  elementti.  

Kuva  4.  Valtatie  5  ympäristö kaipaa parantamista.  
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Kunta: 	Leppävirta 	
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Taajama: 	LEPPÄVIRTA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman ulkoisen tieverkon  päätienä  on  valtatie  5,  joka  on ohikulkutie  taajaman länsiosassa.  
Sorsakoskelle  johtava maantie  533 (Tihusniemi -  Leppävirta) välittää liikennettä taajaman länsiosasta. 
Taajaman pohjoisosassa kulkee maantie  534  (Leppävirta-Vuorinen), jonka luonne  on  tällä hetkellä  ohikul-
kutie/ läpikulkutie.  Asutuksen laajentuessa maantie  534  yli, tien luonne tulee muuttumaan sisääntulo-  ja 

 kokoojakaduksi. Sisääntulotienä  toimii  Leppävirran paikallistie  (16351)  valtatie  5:ltä  lännestä. Valtatie  5 
 parantaminen  on  suunnitteilla. Ratkaisu toteutunee  10 v.  sisällä. 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajamaan  on  tehty  liikenneturvaltisuussuunnitelma. Liikenteellisesti  valtatien  5 liittymät  ovat hankalia. 
Paikallistien  ja  valtatien risteykseen  on  suunniteltu  eritasoliittymää,  josta  on  olemassa  toimenpideselvitys-
tasoinen suunnitelma. Toteutuessaan maantie  533  ja  paikallistien risteyksen välille tulisi uusi valtatien  
suuntainen rinnakkaistie. Paikallistielle,  keskustan liittymään  on  rakennettu  kiertoliittymä  vuonna  1993. 

 Liittymä  on  ratkaissut keskustan  liikenneongelmat  onnistuneesti. Keskustassa  on  joitakin  pysäköintiongel-
mia  lähinnä liikkeiden pihojen edustalla. Hankalimmat ovat  KOP:n  ja  poliisin talojen  edustat.  Taajamaan 

 on  rakennettu  kevytväylät  paikallistien varteen,  keskustajaksolla  molemmin puolin koululle asti. Tarvetta 
uusiin  kevytväyliin  olisi maantie  534  varteen asutuksen laajentuessa  kyseiseen  suuntaan. Tiellä kulkee 
melko paljon raskasta  liikennettä.Väylää  olisi hyvä jatkaa maantie  533  varteen  teollisuushalleille  asti. Kun-
nan toiveena olisi saada  kevytllikenteen  alikulku  Unnukan  kohdalle.  Konnuksen paikallistie  (16353)  maan-
tieltä  534  pohjoiseen kaipaa  rakenteeuista  parantamista.  

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988  -  1992  
yhteensä  15  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista  kevytilikenteen  on- 
nettomuuksia oli  9. Moottoriajoneuvo -onnettomuuksista  2  ja  kevytliikenteen  onnettomuuksista  7  tapahtui  
paikallistiellä  16351.  Taajaman onnettomuustiheyden arvo, joka kertoo onnettomuuksien määrän  tiekilo- 
metriä kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista,  on  korkea:  0.39 onn./km/vuosi.  Paikallistien  16351 
keskustajaksolla  on  onnettomuuksien  kasautuma. Leppävirran  taajamassa  on  näin  ollen  mandollisuus te- 
hokkaasti vaikuttaa  onnettomuusmääriin  liikenneturvallisuutta  parantavilta  toimenpiteillä.  

Tie  
Yleisen Kevytliik.  Pääasiallinen 

tien Pituus  Tien  leveys Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 
numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) Toimenpide  ja 	vuosi toim.luokka  (km/h) 

5 1.33 8.5 1.5 60 96  Rakpar 	1965  Valtat.  80 

533 1.10 7.6 2.7 0 22  Rakpar 	1973  Seudullt.  80 
534 3.01 8.8 1.0 0 46  Suuntpar 	1965  Seudullt.  80 

16351 2.30 7.0 0.9 98 100  - 	1968  Yhdyst.  50  

Yht./keskim.  7.74 8.1 1.3 39 67  ___________________ __________  71  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  pol. 

 tietoon  tu!.  Yleisen Raskaan Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevyt!. Kuolleet onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj.  ajon.km ) (onn./kmlv) (kpl)  

5 5943 6924 10.7 4 0 1 27.7 0.60 21 

533 1840 2162 7.0 0 0 0 0.0 0.00 3 

534 1736 2163 8.0 2 2 0 21.0 0.13 4 

16351 4983 5846 5.0 9 7 2 43.1 0.78 29  

Yht./keskim.  3439 4077 7.4 15 9 3 30.9 0.39 57  
Toimenpide 	 Liittymätiheys 

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar, 	Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt parantamistoimenpide 
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Suonno  Taajaman maankäyttö 
ieiwei  Asukasluku 	1992 	2010  

' ouhela -  taajamassa 	1200 	1200 
80 	' 

-  kunnassa 	11700 	11700 
ea 	 / 	ie0 	Pujinp 	tO  

Työpaikat 

\ 	T  -  yhteensä 	1835 	2100 (lähde:kunta) 

! 

'y 	\:- 

*0!ok1 Kaavoitustilanne  
-. ' —  rakennuskaava-alue: vapaata tilaa,  238 ha (-93) 

ie 	I 	- 
\  Poraaho ta  — osayleiskaava:  vahvistettu  1973 3000 ha 

°\ 	ç/' —' Laajentumissuunnat:  pohjoinen (tiivistyy)  

Illa 	 '  

Luonnehdinta taajamasta Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Taajama sijaitsee vesistön varrella, kanden vesiselän- - 	pieni, teollistunut  
teen  välisellä kannaksella. Maasto  on pienipiirteistä  ja  -  taajama kasvaa hitaasti 
vaihtelevaa, Taajaman luoteispuolella kulkee harju- -  ei tulossa muutoksia 
jakso, joka laskee jyrkästi länteen päin. Maisemakuva  
on peitteistä.  Taajamassa  on 1200  asukasta; aika- 
naan Sorsakoski oli  Leppävirran kirkonkylää suurem- 
pi: Taajaman  historia  alkaa vuodesta  1787,  jolloin 
Sorsakoski padottiin  ja sen  rannalle perustettiin saha:  
1800-luvulla tuotanto muutettiin metalliteollisuudeksi. 

Tiestä  ja  liikenneturvallisuus 
-  ei liikenneturvallisuusongelmia 
-  teillä vähän liikennettä 
-  taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä 

Taajaman yleisenä tienä  on  maantie  533. 

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  omaleimainen teollisuusympäristö 
- tieympäristö  yleisten teiden osalta pääosin kunnossa 
-  taajamassa tehty rakennussuojeluinventointi, kohteita yhteensä  80  

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajaman kasvu  on  hidasta. Taajamassa ei ole liikenneturvallisuusongelmia. Tieympäristö (maantie 

 533)  kaipaa kohentamista  ja  parempaa jaksottelua. 

Luokka:  Ill 	 Perustelut: Ei erityisiä ongelmia. 
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Taajama: 	SORSAKOSKI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA  NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät  

Taajaman keskusta  on Niskakosken  varteen syntyneen teollisuuden ympärillä. Palvelut sijaitse-
vat nauhamaisesti keskustan teiden varsilla. Teollisuuden myötä kehittyneet asuntoalueet sijait-
sevat luoteessa  ja kaakossa mattomaisina pientaloalueina. Liisala  on 1950-luvun asuntoalue, 
taajaman luoteisosa  on  rakentunut  1920-30-luvuilla. 

Taajamassa  on  rakennuskaava, jossa  on  jonkin verran vapaata tonttimaata. Taajamaan  on  tehty 
osayleiskaava, joka  on  vahvistettu  v. 1993.  

Taajaman kehitys  on  kasvun sijasta lähinnä taantuvaa. Sorsakoskella  on  tyhjillään olevia 
vuokrataloja. Pientaloasutus laajenee nykyisen asutuksen sisälle sekä maantie  533  varteen 
Haringinlanden pohjoispuolelle. Teollisuus sijaitsee Välimeren kupeessa (vanha teollisuusalue) 
sekä Niskalammen pohjoispuolella urheilukentän vieressä. Uusia työpaikka-aluevarauksia ei 
kaavassa ole esitetty. 

Maankäytöllisiä  muutoksia ei ole tiedossa. Taajaman kasvu  on  hyvin hidasta. 



..- 
Kunta: 	Leppävirta 	

Savo-Karjalan  tiepiiri  1994 
•:(•1 	1'l  

Taajama: 	SORSAKOSKI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA Pi  ENET KAUPUNG  IT  

TAAJAMAKUVA  JA TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Sorsakosken  taajamakuvaa  leimaa vanha teollisuus  ja sen  aikaansaama ajan  patina.  Maise-
mallisesti alue  on  metsäistä  ja  melko tasaista.  Taajamakuvallinen  arvo  on  ranta-alueissa, teh-
dasympäristössä  sekä vanhoissa  omakotialueissa.  Ympäristö  on  hyvin  pienipiirteistä.  Avoimia 

 maisematiloja  ei keskustassa esiinny. 

Taajamassa  on  paljon  rakennushistoriallisia  suojelukohteita. Taajamaan  on  tehty kattava  raken-
nussuojelukohteiden inventointi  v. 1985.  Taajamakuvallisesti  arvokas kohde  on mm.  koko 

 Sorsakosken teollisuusalue.  

Tieympäristö  

Keskustan läpi kulkeva maantie  533 on  pitkä  ja  suora. Sisääntulo pohjoisesta  on  melko vaikutta-
va pitkän  näkymän  ansiosta.  Tehdasalue  erottuu selkeänä, hallitsevana massana.  Hackmannin 

 tehtaan ympäristöä tien suuntaan tulisi kohentaa.  Tien  jaksotus voisi olla nykyistä parempi 
ympäröivän maankäytön mukaan. Nykyisellään  tie on  liiaksi ohikulkutien näköinen  pitkine  suon- 
ne  tieosuuksineen  ja  avoimine tieympänistöineen. 



Kunta: 	Leppävirta 	
Savo-Karjalan  tiepiiri  1994  

•  :1.1:1.411  

Taajama: 	SORSAKOS  Kl 	 LI  IKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1.  Sorsakosken pienipiirteistä ympäristöä. 	 Kuva  2.  Maantie  533 on  taajaman läpikulkutie. 
Tieympäristöä  voisi vllmeistellä. 
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Taajama: 	SORSAKOSKI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman tieverkko  on  selkeä. Yleisiä teitä taajama-alueella  on vain  yksi: keskustan läpi kulkeva 
maantie  533 (Tihusniemi-Leppävirta).  Tien  luonne  on  lähinnä  läpikulkutie.  

Tiestön suunnittetutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajamassa ei ole erityisiä  liikenteellisiä  ongelmia. Maantie  533  kulkee keskustan läpi.  

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. Taajaman yleisillä teillä ei ole sattunut vuosina 
 1988- 1992  poliisin tietoon tulleita henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia.  

Tie  
Yleisen  

tien 
numero  

Pituus 
 (km) 

Tien  leveys  
(m)  

Liittymätiheys  
(kpl/km)  

Kevytliik. 
 väylien 

osuus  (%)  
Valaistu 

osuus  (%)  Toimenpide  ja 	vuosi  
Nykyinen 

toim.luokka  

Pääasiallinen 
nopeusrajoitus 

(km/h) 

533 1.79 7.3 0.6 62 100  Rakpar 	1984  Seudullt.  60  

Yht./keskim.  1.79 7.3 0.6 62 100 60  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  pol.  

tietoon  tul. 
 onnettomuudet 

(kpl)  

Yleisen 
tien  

numero  
KVL 

______ 
KKVL  

______  

Raskaan  
liikenteen 
osuus  (%) 

Kaikki 
 (kpl) 

Kevytl.  
(kpl) 

Kuolleet 
 (kpl) 

Henkilövahinko-onn. 
onnettomuusaste  

(onn./100  milj.  ajon.km) 

Hv.-onn. 
 tiheys 

(onn./km/v) 

533 1138 1314 8.2 0 0 0 0.0 0.00 4  

Yht./keskim.  1138 1314 8.2 0 0 0 0.0 0.00 4  
Toimenpide  

Rakennus,  Tien  rakentaminen 
Suuntpar, 	Suuntauksen parantaminen 
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 
Kevytpar, 	Kevyt  parantamistoimenpide 

Liittymätiheys  
Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Yleisin nopeusrajoitus  tarkasteluiaksolla 



IOYIO  Taajaman  maankãyttö  
Asukasluku 	1992 	2010  

anta  -taajamassa 	1190 	1300  
-kunnassa 	4134 	4500  

-  Työpaikat 
- alkutuotanto  630 	550  
-  jalostus 	250 	250  
-  palvelut 	500 	600  (lähde:kunta) 

Kaavoitustilanne 
-5'----  - 	

-  rakennuskaava-alue: kattava, täynnä,  90 ha  
-  yleiskaava 	28.3.1985  (kvh),  330 ha  

i  Laajentumissuunnat:  haja-asutusaluellie  

anlahti  

11  

Kunta: 	Maaninka 	
Savo-Karjalan tiepiiri  1994 	

.:(.t3uI}ki  

Taajama: 	MAANINKA 	 LI IKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
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Luonnehdinta taajamasta 	 Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Kirkonkylä sijaitsee Maaninkajärven rannalla, tasai- 	- maatalouspitäjä, kasvaa lähelle Siilinjärveä 
sella  peltoalueella. Maaninka  on  tyypillinen maata- 	 -  taajaman väkiluku ei ole kasvanut 
louspitäjä:  väestöstä  vain  pieni  osa  asuu taajamassa. 	

-  taajamassa  pula  tonttimaasta,  pyrkimys 
Taajamarakenne  on  nauhamainen, raittikylä. 	 ohikulkutien taakse 
Taajama kuuluu Maaninkajärven kulttuurimaisemaan, 
joka  on  luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaak- 
si.Taajamassa  asuu noin  1200  henkeä. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
- taajamatie  saneerattu  (1993),  kevyen liikenteen väylät rakennettu keskustaan 
-  seuranta tarpeen 
-  taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä 

Taajaman yleisiä teitä ovat kantatie  77  sekä paikallistie  16228.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
- suurmaisemaltaan  kaunis, omaleimainen  ja  kirkonkylämäinen 
- taajamakuvallisesti  onnistunut tien parantaminen 
-  ei tehty kattavaa rakennussuojelukohteiden inventointia 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajamarakenne  pysyy kirkonkylän alueella hyvin koossa. Maankäytön ensisijainen tavoite  on,  että 
kantatien yli ei mennä. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu,  on  huolehdittava taajaman sisäisestä liikenteestä 

 ja  turvattava poikittaisyhteydet. Liikenteellisesti ei erityisiä ongelmia. Taajamakuvassa pieniä kohenta-
mistoimenpiteitä, jotka eivät välttämättömiä.  

Luokka:  Ill 	 Perustelut: Ei ongelmia millään  osa-alueella. 
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Taajama: 	MAANINKA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajaman keskusta-alue  on  selkeä  ja  tiivis.  Taajamarakenne  on  väljä,  Ilikekeskusta nauhamai-
nen.  Asutus sijaitsee  hajanaisesti  teiden varsilla.  Avoimilta peltoalueilta  nousevat esiin  tilakes-
kukset.  Taajamassa asuu  28 %  väestöstä. Uudesta  asuntotuotannosta  1/3  sijoittuu taajamaan  ja 

 2/3  haja-asutusalueille.  Maatalous-  ja  metsätalous työllistää karkeasti noin puolet väestöstä. 
Taajamassa  on  lisäksi maatalouden tutkimuslaitos  ja  pieniä  vaatealan  yrityksiä. Teollisuutta  on 

 vähän. Merkittävin  virkistysalue  sijoittuu ohikulkutien taakse. 

Kunnan rakennuskaava  on  tehty vuonna  1970. Osayleiskaava on  vuodelta  1985. Rakennuskaa-
vaa on  uudistettu vuosina  1986-1991 osayleiskaavan  suositusten  mukaisesti.Taajama  pysyy 
yleiskaavan mukaan  kantatien  ja  vesistön välissä. Mikäli taajama kasvaa,  on  mentävä  kantatien 

 yli. Tätä varten  kaavassa  on piilotettu  alikulku pohjoisen  sisääntulon  kohdalla. Asutus  on  laajen-
tunut viime vuosina  Käärmelahteen  ja Kinnulanlahteen;  nämä alueet ovat rakentuneet poikkeus

-luvin.  Vähitellen asutus  on  levinnyt  kyläraitin  itäpuolelle.  Laakkolan  alue  on  uusin asuntoalue. 
Asutuksen  laajenemisalueeksi  on kaavassa  osoitettu Peltolan alueen pellot. Taajamassa  on 

 pula tonttimaasta.  Peltolan alueen  rakennuttua kantatien  ja  vesistön väli alkaa olla täyteen 
rakennettu.  Työpaikkarakentaminen  sijoittuu taajaman ulkopuolelle.  Kaavassa  on  varaus uudelle 

 työpaikkarakentamiselle  ohikulkutien  ja  Maaningan paikallistien  liittymäalueella  taajaman 
pohjoisosassa. Etelässä  työpaikkarakentamista  on  kaavailtu  Halolan  alueelle (ei  kaavassa). 
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Taajama: 	MAANINKA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJAMAKUVA  JA  TIEYMPÄRISTÖ  

Ta  aja  ma  kuva  

Maaningan taajama sijaitsee Maaninkajärven itärannalla. Taajama kuuluu valtakunnaih-
sesti arvokkaaseen Maaninkajärven kulttuurimaisema-alueeseen. Seutu  on viljavaa,  ta-
saisille rantasavikoille muodostuneiden rantakylien leimaavaa  aluetta.  Haja-asutus sijait-
see pääosin ryhminä mäenlakialueilla. Keskustaajaman  ja haja-asutusalueen  raja on 

 erittäin selkeä. Eteläisen sisääntulotien varteen sijoittuva Halolan tila edustaa kirkonky -
lässä parhaiten maisemamaakunnan ominaispiirteitä. Viljavat, vesirajaan ulottuvat vilje-
lykset  ja  selkeät tilakeskukset muodostavat kauniin, voimakkaan kulttuurimaiseman. Alu-
eella  on  esihistoriallisia muinaisjäännöksiä,  mm. Keskisaaressa kiviröykkiöhautoja.  

Rakennuskanta  on eheää  ja pienipiirteistä.  Keskustassa valtapuuna  on  koivu, hautaus-
maan ympäristössä  on  suuria mäntyjä  ja pihtakuusia. Keskisaaren soranottoalueiden 
maisemointi ja kadunvarsi -istutukset pientaloalueille parantaisivat taajamakuvaa entises-
tään. 

Taajamassa ei ole tehty kattavaa rakennushistoriallisten kohteiden inventointia. 
Osayleiskaavaselostuksessa  on  esitetty kaikkiaan  10  kulttuurihistoriallisesti  ja  taajama- 
kuvallisesti arvokasta kohdetta: Sirkkaborg, Honkala  (1899),  ala-aste  (1922,  luterilainen 
kirkko  (C. Bass, 1826-40), viljamakasiini (1850),  Korhola  (1800-luku), Pohjois-Savon 
koetila  (1800-1 900), Boreholm  (jugend), Halolan  työntekijöiden asunnot, sekä Halolan 
pellot. 

Tieympäristö 

Taajamatien  saneeraus valmistuu syksyllä  1993. Tien  toteutus  on  moderni,  mikä luo 
jännittävän  ja  riittävän vahvan vastakohdan kirkonkylän  ja  sitä ympäröivän suurmaise

-man identiteetille. Tien  kaunis, polveileva linjaus  on  säilynyt ennallaan, samoin pitkät 
näkemät  ja  tasaus. Valaistuksen  ja  uusien kevytväylien ansiosta  tie jaksottuu  selkeästi 
rakennettuun ydinkeskustaan  ja maatalousmaisiin, avariin sisääntulojaksoihin.  

Paikka paikoin taajaman tilallinen väljyys häiritsee, etenkin liikerakennusten kohdilla.  Vi-
herkaistoille istutetut  koivu-  ja pihlajaryhmät  on  mietitty huolellisesti tärkeät näkemät  ja 
pääteaiheet  huomioon ottaen. Uusi kunnantalo sopii uusvanhalla ilmeellään hyvin yhteen 
taajamaraitin kanssa. Alikulun toteutus koulun kohdalla  on  tehty liian raskaalla kädellä. 

 Tien  tasaus Halolan liittymästä kirkolle päin  on tiejakson alkuosalta  liian korkealla. Kes-
kustassa tien tasaus  on  moitteeton. 
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Kuva  1.  Maaninka sijaitsee kauniin kulttuurimaise-
man keskellä.  

Kuva  2.  Kirkonkylän  paikallis  tie on  saneerattu kesäl-
lä  1993.  

Kuva  3.  Taajama tien toteutus  on  omaleimainen. 	Kuva  4.  Kunnantalo  sopII  hyvin yhteen  taajamaraitin  
kanssa.  

Kuva  5. Tieympänstössä on  liikaa Iiikennemerkkejä. 	Kuva  6.  Yksityiskohta paikallistieltä. 
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TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman tieverkko  on  selkeä. Taajaman itäpuolella kulkeva kantatie  77 (Kyyjärvi -Viita-
saari-Siilinjärvi)  on ohikulkutie. Taajamatienä on  Maaningan paikallistie  (pt 16228),  joka 
toimii sekä taajaman sisääntulotienä että asunto-  ja kauppakatuna.  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Maaningan paikallistie  (16228) on  parannettu kesällä  1993.  Parannuksen yhteydessä 
paikallistien varteen rakennettiin kevytväylä. Taajamassa ei ole erityisiä liikenneturvalli-
suusongelmia  tai  liikenteen sujuvuuden kannalta merkittäviä ongelmia.  Tien  saneerauk-
sen yhteydessä  I iikenneturval lisuus  paranee. Reunakivetön,  moderni  Ii ittymäjärjestely 

 liikkeiden pihaanajossa saattaa aluksi aiheuttaa hämmennystä. 

Tiepiirin  Tie 2010-ohjelmassa  on  esitetty kevytväylän rakentaminen kantatielle  77, Halo- 
lasta Kinnulanlahteen.  Toimenpide  on  perusteltu asutuksen laajentuessa edelleen 
Kinnulanlanden suuntaan. Kantatien  77  ja  paikallistien liittymät  on  parannettu kesän 

 1993  aikana. Liittymät kanavoitiin parantamisen yhteydessä. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988  - 
1992  yhteensä  2  poliisin tietoon tullutta henkilävahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

_______ ____ _______ Tie  __________  

Yleisen  Kevytliik.  Pääasiallinen 
tien Pituus  Tien  leveys  Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 

numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  Toimenpide  ja 	vuosi  toim.luokka  (km/h) 

77 2.35 8.0 0.9 0 0  Rakpar 	1987  Kantat.  100 
16228 2.81 8.2 0.7 0 61  Rakpar 	1979  Yhdyst.  60  

Yht./keskim.  5.16 8.1 0.8 0 33  ___________________ __________  74  

Liikenne 	_______ Henkilövahinko-onnettomuudet  1988- 1992  Kaikki  Pol. 

 tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj. ajon.km ) (onn./km/v) (kpl)  

77 1550 1971 10.9 1 1 0 15.1 0.09 4 
16228 1225 1560 8.0 1 1 0 15.9 0.07 1  

Yht./keskim.  1373 1747 9.3 2 2 0 15.5 0.08 5  
Toimenpide  Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar,  Rakenteen parantaminen Yleisin nopeusrajoitus  tarkastelujaksolla 
Kevytpar,  Kevyt  parantamistoimenpide 
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Taajaman  maankäyttö  
Asukasluku 	1992 2010  

- -  taajamassa 	3800 3650  
—  kunnassa 	7552 7250  
Työpaikat 
— alkutuotanto 	880 730  
—  jalostus 	590 445  
-palvelut 	1400 1470  
Kaavoitustilanne 
- rkcanni,k 	 tvnn 	h 	(jqQ') 

/  r  osayleiska;;a1  1 61984  (k;h) ;anha 
/ Laajentumissuunnat: kaakko  

S I  

Luonnehdinta taajamasta 	 Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Nilsiän taajama sijaitsee järvien välisellä harju- 	— kaupunkimainen keskusta 
kannaksella. Taajamaa ympäröivät suuret pel- 	— laajalle alueelle levinnyt 
toalueet  etelässä  ja  idässä. Suurmaisemaltaan 	— rakenteeltaan väljä taajama 
alue  on  vaihtelevaa, drumliinikenttien leimaavaa 	— yhdyskuntarakenne hajoaa, tieverkossa 
ympäristöä. Taajaman pohjoisosassa maaston- 	ei muutoksia 
muodot ovat voimakkaimpia. Kirkonkylässä  on 

 useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. 
Taajamarakenne  on  nauhamainen.  Taajamassa 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
—  paljon liikenteellisiä ongelmia (sujuvuus, kevytlilkenne, liittymät, pysäköinti) 
— tien luonne pitkä  ja  suora, paljon liikennettä 
—  taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen 

Taajaman yleisiä teitä ovat maantie  577  ja paikallistiet  16149  ja  16425.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
— suurmaisema  mielenkiintoinen 
—  keskustan tieympäristö avara  ja  kolkko, tulisi olla kaupunkimainen  ja  selkeä 
— taajamaan tekeillä rakennussuojeluinventointi 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajamassa  on  paljon liikenteellisiä ongelmia liittymien  ja  pitkän keskustajakson takia. Tieympänstö 
kaipaisi huolitellumpaa ilmettä. Kevytliikenteen yhteydet  on  taajamassa puutteellisia  ja  kaipaavat verkol

-lista  tarkastelua. Laajat asfalttipihat tulisi jäsentää. 

Luokka:  I 	 Perustelut:  Liittymäjärjestelyt  ja kevytliikenne  puutteellisia. 
Tieympäristön  tasoa nostettava. 
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MAANKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät  

Taajama-alueen  pinta-ala  on  suhteellisen suuri. Asutus  on  levinnyt harjun kupeeseen sekä 
järven rannoille  ja  sitä ympäröiville pelloille. Liikerakennukset sijaitsevat kahta puolen Nilsiän- 
tietä. Asutus  on pientalovaltaista;  joukossa  on  jokunen kerrostalo. Keskusraitin varrella  on 

 vanhaa rakennuskantaa; erityisen arvokas  on  vanha postitalo, joka toimii kadun pääteaiheena  ja 
 porttina. Kirkko  on harjulla.  Vanhaa rakennuskantaa  on nauhana pääraitin  varrella Laitisenmäen 

liittymästä luoteeseen päin. 

Taajaman rakennuskaava-alue  on  hyvin toteutunut. Keskustaajaman osayleiskaava  on  vanha 
 (1984). 

Osayleiskaavan  mukaan asutus laajenee Mäntyrinteen suuntaan, mikä aiheuttaa taajamaraken
-teen  hajoamisen. Tiivistymistä tapahtuu myös jonkin verran nykyisen taajamarakenteen sisällä. 

Nakertajanalue  on  uusi rakennuskaava-alue. Alueelle tarvittaisiin kevyen liikenteen väylä  ja 
 alikulku. Kunnan maankäytöllinen ongelma  on  pula  tonttimaasta.  

Teollisuusalue  on Uitinkylässä.  Kyseisellä alueella  on  rakentamattomia tontteja laajentumista 
varten. Taajamassa  on  pääosin pienteollisuutta. 

Taajaman maankäyttö  on  hajanaista. Vanha osayleiskaava tulisi uusia. Keskustarakennetta 
tulisi tiivistää sekä asunto- että liikerakentamisella. Keskustaajaman toiminnallisuutta olisi paran-
nettava nykyisestä. 
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TAAJA MAKU  VA JA  TIEYMPÄ  RIS  TO  

Taajamakuva  

Nilsiän taajama  on  rakentunut vesistön väliselle  harjukannakselle.  Ympäröivä maasto  on pin
-nanmuodostukseltaan  vaihtelevaa.  Taajamaa  ympäröivät laajat  peltoalueet  pohjoisessa,  kaa

-kossa ja Iuoteessa.  Keskustan eteläpuolella  taajamaa  rajaavat Iso-Kankaisen  ja  pieni-Kankaisen 
 Iammet  sekä pohjoisessa  Jokilahti.  Keskusta-alue  on  peitteistä harjukasvillisuuden  takia.  Liiken-

neympäristö  on  avara  ja  kaupunkimainen.  Raitin  varrella  on  vanhoja mäntyjä, jotka  sankaripuis
-ton  kohdalla  elävöittävät tieympäristöä,  Keskustassa  tiealuetta jäsentäviä  istutuksia ei ole.  Tie 

on  ydinkeskustassa suora  ja tasaukseltaan  noussut. Uudet istutukset ovat pieniä  ja  osin 
kuolleita.  Keskusraitille  on  tehty uusi  istutussuunnitelma,  jota  kunta aikoo toteuttaa. 

Taajama-alue vaatii kokonaisvaltaisen saneerauksen.  Taajamakuvan  parantamiseksi tarvitaan 
 kaavoituksellisia  toimenpiteitä. 

Taajamaan  on  tekeillä  rakennussuojeluinventointi. Tieympäristön  ja taajamakuvan  kannalta 
keskeisiä ovat vanha  postitalo  ja  kirkko.  

Tieympäristö  

Taajaman  liikenteelliset  ja ympäristölliset  ongelmat kohdistuvat Nilsiän  paikallistiehen  (16425), 
 joka  on  taajamatieksi  erittäin pitkä.  Sisääntulojaksoilla  pohjoisessa  ja  etelässä  tie on  vihreä  ja 

geometrialtaan  vaihteleva.  Keskustajaksolla paikallistie  on  pitkä  ja  suora.  Tien  jaksottaminen 
 ympäröivän maankäytön mukaan olisi nykyistä tärkeämpää:  taajamamerkki  kertoo  lähenevästä 

 keskusta-alueesta, mutta ympäristö ei muutu. Tiellä  on  havaittavissa  selvät  jaksot:  lähestymis
-jaksot,  keskustajakso  sekä ydinkeskustan jakso.  

Tieympäristö  on  ongelmallinen puuttuvien  poikittaisyhteyksien  takia  (mm.  rikkonainen  tien 
 suuntainen  kevyen liikenteen väylä), leveän  tietilan  ja jäsentymättömien  pihojen takia. Ydinkes-

kustassa  tie on  selvästi kaupunkimainen luonteeltaan;  tieympäristössä  on  viitteitä  kaupunkimai-
suudesta,  mutta ympäristö ei ole viimeistelty. Rakennuskanta  on  melko  epäyhtenäistä  ja tilalli-
sesti  taajama  on  väljä.  Tieympäristön  saneeraus tulee tehdä seinästä-seinään- periaatteella. 

Istutukset  välikaistoilla  ovat pieniä  ja  huonokuntoisia.  Kirkkoharjun  viereen tehty  kevytväylä  on 
 kömpelö osoitus huonosti  toteutetusta kevytväylästä. Tieympäristöön  tulee istuttaa puita, jotka 

ovat ilmastollisesti kestäviä.  
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Kuva  1.  Kevyen liikenteen järjestelyt  ja pysäköinti 	Kuva  2.  Sisääntulojaksot  keskustaan ovat pitkiä, 
aiheuttavat ongelmia. 	 mutta jaksottuvat maankäytön mukaan hyvin.  

Kuva  3.  Keskusta  on  rakenteeltaan  välja.  Laajat 
asfaittikentät ovat yksi syy heikkoon taajamakuvaan.  

Kuva  4.  Vanha  postitalo  on  taajamakuvallisesti 
 tärkeä rakennus.  

Kuva  5.  Keskustan ympäristö  on  sekavaa. Tieto Kuva  6. TIenvarsi-istutukset ovat vaatimattomia. 
tulisi kehittää katumaiseksi.  
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TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Liikenneverkon  muodostaa taajaman  ohikulkutienä  toimiva maantie  577  lännessä  (Tiirinlahti-
Solansuu).  Ohikulkutien keskeltä  on  yksi poikittainen sisääntulo  - Laitisenmäen paikallistie 

 (16419).  Taajamatie,  joka  on  sisääntulotienä  pohjoisesta  ja  etelästä,  on  huomattavan pitkä.  Tie 
on  Nilsiän  paikallistie  (16425).  Mäntyrinteen  suuntaisena  yhdystienä  toimii  Kaavi-Nilsiä maantie 

 (569)  sekä siitä  haaroittuva  Nilsiä-Vuotjärvi paikallistie  (16431).  Viimeksimainitut eivät ole mu-
kana  liikenneturvallisuustarkastelussa.  

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajamassa tapahtuu eniten liikenneonnettomuuksia Kuopion läänin alueella.  Taajamaanon  
tehty  liikenneturvallisuussuunnitelma  vuonna  1990.  Lukuisat onnettomuudet johtuvat runsaasta  
liittymämäärästä  (myös paljon  tonttiliittymiä).  Kevyen liikenteen  reitistö  on  keskustassa puutteel-
linen. Liikkeiden edustalla kevyen liikenteen erottaa  vain  maaliviiva. Ongelmallisin  risteys  on 

 kirkkotien/ Pisantien  liittymä. Keskustaan  on  tekeillä  tarveselvitys tieympäristän  parantamiseksi.  
Ongelmaliittymään  on  suunniteltu  kiertoliittymää. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen, mutta taajaman keskusta  on  kevytlii- 
kenteen  kannalta vaarallinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988  -  1992  yhteensä  
13  poliisin tietoon tullutta  henkilävahinkoon  johtanutta onnettomuutta, joista  kevytliikenteen  on- 
nettomuuksia oli  12.  Taajaman  onnettomuusaste (hv-onnettomuutta/100  miljoonaa  ajoneuvoki- 
lometriä)  on  yli valtakunnallisen keskiarvon. Kaikki onnettomuudet ovat tapahtuneet paikallistiellä  
16425,  jonka onnettomuustiheyden arvo, joka kertoo onnettomuuksien määrän  tiekilometriä  
kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista,  on  korkea:  0.58  onn./km/vuosi. Paikallistiellä  
16425 on  kevytliikenteen  onnettomuuksien  kasautuma  taajaman keskusta-alueella, jolloin  onnet- 
tomuusmääriin  on  mandollisuus tehokkaasti vaikuttaa liikenneturvallisuutta  parantavilla  toimenpi- 
teillä.  

Tie  _______ ____ _______ __________  

Yleisen  Kevytliik.  Pääasiallinen 
tien Pituus  Tien  leveys  Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 

numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  Toimenpide  ja 	vuosi  toim.luokka  (km/h) 

577 4.88 6.7 0.4 0 9  Rakpar 	1983  Seudullt.  80 
16419 0.74 9.5 2.7 26 56  Rakpar 	1984  Yhdyst.  50 
16425 4.48 7.9 0.7 78 80  Rakpar 	1984  Yhdyst.  60  

Yht./keskim.  10.10 7.4 0.7 36 44  ___________________ __________  68  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  pol. 

 tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj.  ajon.km ) (onn./km/v) (kpl)  

577 711 959 10.2 0 0 0 0.0 0.00 5 
16419 414 456 4.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
16425 4565 5460 5.0 13 12 1 34.9 0.58 52  

Yht./keskim.  2398 2918 7.4 13 12 1 29.4 0.26 57  
Toimenpide 	 Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus  tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt  parantamistoimenpide 



13  

Kunta: 	Pielavesi 	
Savo-Karjalan tiepiiri  1994 	

::  

Taajama: 	PIE LAVES I 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

/ 	i.  1iUfl;0h1./' ' 	
7Trkkaia  'ç  

Prikala 	 • 
entiilanlatk 	

psnkya 	
rppiskyl,.a Venetrnakl 

ryiikakoski 	 ola 	Oraaioen 

•:, 	
'° 	. 	* 	

]ehdonnur 

- 	a ski 	.Paianieenmaki arvijärvi 	 - 
Jeahata. 	 . 	.. 

SammaIiseoahn 	.!i  ski 	
N  \arvImaki...__3 1.0 .,5. 

Yllola 	,,kkosaar' 	 Miaakorpi 
Saflimaksioma 	 - 

_.Hikka 	 - 	- —  4 	UOifl 	•.' 	 - ornea 
- 	- - 	 4 4 	 ..- 	Korpela 

OlVi 	 iekkoeiem, 	
anganI 	* 	 . '- 

• 	.. 	 ajumaki. 	Koriliai 	Mpisapeito  
I  \ 	Piejavesi--. 	. 	• 	-;• 

- - 	•: 	-- 	 a  ukanga.  

e ha  ra 	
Pikoriruemi 	 on  amai 	.-K 	

Pau.skyä 

• 	 aftno 	kon bro 	
". 	Taajaman maan käyttö  

uiioniir 	 .• 	 .- 	•  Asukasluku 	1990 	2010  
avia( Iapsank  I 	 rrne, -  taajamassa 	2372 	2850 

• 	 4 3 	"— 	 • 	. -  kunnassa 	6677 	6500 
21 	 • 	- 	 . 	_ 	' 	 Husloniem •  

Saha. 	 , 	
'i(  '-' 	/ 

Spasace 	 eIaJela,lV( \ 	Kallrolra5u 	. - alkutuotanto 	945 	369 
ublahi 	• Partakangs 	 Joerrsiau. 

-_• 	)° - 1 	( 	
K  - 

 jalostus 	288 	272  
Lina  . 	

Tuuhrrr,k 	• 	
ci!ururieresp -  palvelut 	1037 	1004 (lähde:kunta) a  srniIBmi... 	Hattama.ki 	 aki 	 Kaavoitustilanne 

• 	
Tjrveiaiue 	aluko  ar 	

K 	 -  rakennuskaava-alue kattava 
ehro •  • 	

arpa 	 SydanrnaaPa 	
; 	" 	

- osayleiskaava  20.12.1984 (kvh), tarkistettavana 

	

SuoMouc - 	 I  Laajentumissuunnat: Mäkirinne (tiivist.) 
le 	• 	 - 	

. _.- 	vonraoia'. 
I_ohrtnnmaki 	 Oheonaki 	1vab 	 Aepanraku 	_________________________________________________________________________________________  

Luonnehdinta  taajamasta  Taajaman luonne  ja kehitysnäkymät  
Taajama  on  syntynyt Pielaveden rannalle, harjujakso- - kirkonkylämäinen,  ympäristö muuttunut 
jen  väliin kohoavalle loivalle selänteelle. Taajama  On  -  rantaan tukeutuva, nauhamainen keskusta 
kauttaaltaan peltoalueiden ympäröimää. Myös 

-  ympäristön hoidon taso kaipaa parantamista 
keskustassa  on  runsaasti avointa maisematilaa. 

-  ei muutoksia tiedossa 
Maasto  on  suhteellisen tasaista moreenimaata. 
Taajaman itäpäässä oleva Honkamäki erottuu 
maisemassa selvästi. Pielavesi tunnetaan Lepikon 
torpasta,  joka  on  Urho Kekkosen synnyinkoti. Taaja- 
massa  on  reilut  2000  asukasta. 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus 
-  liittymissä ongelmia, tien korkeusasema huono 
- paljon kevyen liikenteen onnettomuuksia 
-  taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono 

Taajaman yleisiä teitä ovat kantatie  77,  maantiet  561  ja  5572  sekä paikallistie  16105. 

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö  
- keskustajakso taajamakuvallisesti  heikko 
- ympäristönhoidon  tasossa parantamista (rannat, sisääntulotiet) 
- rakennussuojeluinventointi tekeillä 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset  
Maankäyttö  tiivistyy keskustassa. Tulevaisuuden maankäytöllisenä tavoitteena tulee olla ohikulkutien 
pitäminen selkeästi erossa taajamarakenteesta. Keskustan tieympäristö vaatii perusteellisen saneerauk-
sen. Kevyen liikenteen asemaa  ja  Iiittymiä  tulee parantaa. 

Luokka:  I 	 Perustelut:  Liikenneturvallisuusongelmia (liittymät, kevytliikenne). 
Taajamakuva  heikko.  
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Taajama: 	PIELAVESI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Taajaman maankäyttö  ja  kehitysnäkymät  

Pielavesi  on  rakenteeltaan eheä Palvelut sijaitsevat keskustaraitin varrella  ja osa  rannassa. 
Maatalous ollut vahvin työnantaja, nyttemmin palvelujen osuus  on  lisääntynyt teollisuuden 
työpaikkojen pysyessä suurin piirtein ennallaan. Pielaveden rakennuskaava  on  ajan tasalla. 
Seppälän teollisuusalueen laajennus  on  lähdössä liikkeelle. Keskustassa oleva Mäkirinteen alue 

 on  uusi kaava-alue, jonka toteutuminen tiivistää rakennetta entisestään. Kirkonkylän osayleis-
kaava  on  vuodelta  1984.  Parhaillaan kaava  on tarkistettavana.  

Taajaman ohikulkutien (mt  561)  varteen  on  tulossa asutusta sekä liikerakentamista tien  ja 
 taajama-alueen väliin. Viimeksi asutus  on  laajentunut Kaukarantaan pohjoisessa sekä Honka-

mäelle kaakossa. Kaukarannan alue  on  toinen laajentumissuunta maantie  561 tienvarsiasutuk
-sen  lisäksi. Mäkirinteen alue keskellä rakentuu vähitellen. 

Nykyinen teollisuusalue sijaitsee ohikulkutien itäpuoleila (Seppälän teollisuusalue). Taajamassa 
 on  vaatetus-, elintarvike-  ja  metalliteollisuutta sekä paperi-  ja  puunjalostusteollisuutta. 

Taajaman maankäyttö  on  kunnossa eikä aiheuta muutoksia liikenneverkkoon. Keskustan paran-
taminen olisi perusteltua tasapainoisen kehityksen takia. 
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Taajama: 	PIELAVESI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJAMAKUVA  JA TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva 

Taajamarakenne  on  paikallistien varteen syntynyt nauha. Uudet asuntoalueet erottuvat raken-
teessa poikittaisina nauhamaisina ryhminä. Taajama  on  kauttaaltaan rakentunut pelloille. Kirkko 
sijaitsee syrjässä keskustasta, järven rannalla. Ortodoksinen kirkko Honkamäen liittymässä luo 
mielenkiintoisen pääteaiheen paikallistielle  ja  toimii samalla taajaman porttikohtana. 

Maasto  on  viljavaa,  mikä rakentamattomilla peltoalueilla näkyy pensoittumisena. Ydinkeskustas-
sa kasvillisuutta  on  vähän. Muualla sekapuusto  on  yleisintä. Keskustassa kirkon  ja  hautaus-
maan ympäristöt ovat hyvin vihreitä, koivuvaltaisia alueita. Puustellin liittymän ympärillä kasvaa 
suuria pihta-  ja  cembramäntyryhmiä.  Ortodoksiselta kirkolta keskustaan olevalle jaksolle  on  istu-
tettu uusia koivuja. Tieltä tulisi avata näkymiä ulos vesistöön. 

Pielaveden  kirkonkylässä rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita ovat  mm.  luterilainen kirkko 
 (1878)  ja  ortodoksinen kirkko  (1958).  Kirkonkylään  on  tekeillä rakennussuojeluinventointi sa-

manaikaisesti Keiteleen kanssa. 

Tieympäristö  

Taajaman sisääntulot sekä etelästä että pohjoisesta ovat taajamakuvallisesti onnistuneet: 
ympäristö  on  siistiä  ja  istutuksia  on  riittävästi. Erityisen kaunis jakso  on  kirkon liittymästä 
maantielle  561  pohjoisessa. 

Maantie  5572:n  välikaistat  kaipaavat lisää istutuksia. Näkymää järvelle tulisi korostaa. 
Ohikulkutienä toimivan maantien  561  ongelmana  on  korkea tasaus.  Tie  kulkee pääosin metsäs-
sä. 

Vehreästä suurmaisemasta  keskustaan  tulo  on  hämmentävä. Taajaman keskusta kaipaisi 
pikaista taajamakuvallista ehostamista. Leveä  ja  suora pääväylä vaatii suuren saneerauk-
sen.Torin kohta  on  paitsi liikenteellisesti myös taajamakuvallisesti hankala. Myös Lepikon  torpan 

 ympäristö kaipaisi kohentamista. Keskustajakson parantaminen edellyttää myös kaavallisia 
toimenpiteitä.  Tien  tasausta  on  laskettava parantamisen yhteydessä. 
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Taajama: 	PIELAVESI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1.  Pielaveden  kirkonkylä tukeutuu rantaan. 
Kirkko sijaitsee maisemallisesti tärkeällä paikalla.  

Kuva  2.  Keskusta  on  taajamakuvallisesti  heikko. 
Keskusta-alue tulee saneerata.  

Kuva  3.  Puustellin nsteys  on  Inkenneturvallisest; 	Kuva  4.  Vanha tien varsipuusto luo hyvää taajama- 
hankala. 	 kuvaa.  

Kuva  5.  Kirkonkylän ohikulkutienä toimiva Pajus- 	Kuva  6.  Keskusta-alueen laajaa asfalttipintaa.  
kylä-Niva maantie  (561)  kulkee metsäisellä jaksolla. 
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Taajama: 	PIELAVESI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  I  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman ulkoisen  Iiikenneverkon  päätien muodostaa  kantatie  77  Siilinjärveltä Kyyjärvelle. 
 Taajaman varsinaisena  ohikulkutienä  on  Pajuskylä-Niva maantie  (561).  Kantatieltä  sisääntulo- 

tienä  Pielavedelle  toimii maantie  5572  (  Uitto-Pielavesi).  Pielaveden paikallistie  (16105) on 
 luonteeltaan taajaman  sisääntulotie  ja  kauppatie.  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

Liikenteellisesti  keskustan liittymä  (Puustellin  risteys)  on  korkean  tasauksen  ja  huonon  näke-
mäalueen  takia ongelmallinen. Jyrkät  asfaittiluiskat  ja  tasoerot tekevät liittymästä  liikkeellelähdän 

 talvisin vaikeaksi. Risteyksestä ajetaan usein väärältä puolelta. Toinen hankala  liittymäalue  on 
 Honkamäen liittymä, jossa  on  tapahtunut  suistumisonnettomuuksia.  Liittymään ajavat  tukkirekat 

 joutuvat pitämään riittävästi vauhtia päästäkseen  ohikulkutielle  johtavan mäen ylös. Paloaseman 
kohdalle rakennetaan uusi  kaavatie,  mikä helpottaa  paloautojen  lähtöä hankalasta liittymästä. 

Liikenneturvallisuuden kannalta koulun  ja  linja-autoaseman välinen  tiejakso  on  kevytliikenteen 
 kulkijoille vaarallinen. Alue  on  toiminnallisesti  ja  taajamakuvallisesti  sekava.  Suojateiden  ylitys- 

kohtia tulisi  keskustajaksolla korostaa.Paikallistien  varteen  on  rakennettu  kevytväylä  kauttaal-
taan lukuunottamatta vanhainkodin risteyksen  ja  maantie  561  välistä jaksoa. Maantieltä  5572 

 puuttuu kevyen liikenteen väylä  eteläisimmältä, asumattomalta jaksolta kantatielle. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  
1988  -  1992  yhteensä  10  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, 
joista  kevytliikenteen  onnettomuuksia oli  6.  Moottoriajoneuvo-onnettomuuksista  1  ja  kevytliiken- 
teen  onnettomuuksista  5  tapahtui  paikallistiellä  16105.  

Tie  _______ ____ ________ __________  

Yleisen Kevytliik.  Pääasiallinen 
tien Pituus  Tien  leveys Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 

numero  (km) (m) (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) Toimenpide  ja 	vuosi toim.luokka  (km/h) 

77 0.20 8.0 9.9 0 0 Suuntpar 	1972  Kantat,  100 
561 2.44 7.0 0.8 0 26 Suuntpar 	1960 Seudullt.  80 
5572 2.72 7.5 1.5 60 11  Rakpar 	1960 Kokoojat.  80 
16105 3.45 9.3 0.6 76 100  Rakpar 	1980 Yhdyst.  60 

Yht./keskim.  8.80 8.1 1.1 48 50 ___________________ __________  71  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  pol. 

 tietoon tul. Yleisen Raskaan Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevyti.  Kuolleet onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj. ajon.km ) (onnikm/v) (kpl)  

77 2111 2687 12.0 2 0 0 257.0 1.98 4 
561 936 1184 11.0 1 1 0 24.0 0.08 4 
5572 1847 2350 9.0 1 0 0 10.9 0.07 4 
16105 2376 3046 6.0 6 5 0 40.1 0.35 19 

Yht./keskim.  1808 2308 8.4 10 6 0 34.4 0.23 31  
Toimenpide 	 Liittymätiheys 

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt parantamistoimenpide 
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Luonnehdinta  taajamasta  
Taajama sijaitsee valtatie  9  varrella Suonenjoen  lou-
naispuolella.  Kunnan  pinta-alasta kolmannes  on 

 vetta.  Rautalampi  on  vanhan suuren  emäpitäjän  kes-
kus.  Taajamarakenne  on  pitkänomainen, vesistöjen 
väliseen  harjukannakseen  syntynyt nauha. Maiseman 
monimuotoisuus  ja  pienipiirteisyys  sekä kapeat  vesis -
tät  ovat  Rautalammelle  tunnusomaisia. Taajamassa 

 on  Suomen toiseksi suurin  puukirkko.  Taajamassa 
 on 2200  asukasta. 

Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät 

-  vihreä  ja kirkonkylämäinen kesäpitäjä 
—  tyhjää tilaa Lassilan alueella 
— kantatie  kulkee taajaman läpi 
-  asutus kasvaa itään, Toholahteen 
— taajamarakenne hajoaa 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 

—  keskustassa ongelmia kantatien luonteen takia (läpikulkuliikennettä) 
— kantatien tasaus korkealla,  tie  leveä  ja  suora 
—  taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keksimääräinen  

Taajaman yleisiä teitä ovat kantatie  69  ja  maantie  5451.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö  
- suurmaisema  ja sisääntulot  hienoja 
- taajamakuvalliset  ongelmat kantatien ympäristössä 
—  tehty kattava rakennussuojeluinventointi, kohteita yhtensä  37  

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset  
Maankäytöllisenä  periaatteena tulisi olla nykyisen rakenteen tiivistäminen. 
Kantatien  ympäristön parantamisessa tulisi huomio kiinnittää erityisesti asukkaiden viihtyisyyteen  ja 
poikittaisyhteyksien  parantamiseen. Taajamakuvassa olisi yleisten teiden osalta parantamista. 

Luokka:  Il 	 Perustelut:  Maankäyttö hajaantuu. Taajamatien luonne aiheuttaa 
ongelmia. Taajamakuvallista parantamista. 
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Taajama: 	RAUTALAMPI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAANKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyttä  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  selkeä  ja  melko tiivis. Asutus  on  pääosin pientalovaltaista. Keskustassa  on 
 jokunen kerrostalo. Palvelut sijaitsevat keskitetysti taajamatien molemmin puolin nauhamaisesti. 

Maatalous sekä palvelut ovat kunnan pääelinkeino. Yritystoiminnoista mainittakoon autokori-  ja 
 korjaamoteollisuus  sekä puuteollisuus. Taajamaa halkoo kantatie  69.  Kirkonkylän rakennus- 

kaava-alue  on  toteutunut hyvin. Keskustassa vapaata tonttimaata  on  vähän. Kunnan ensim-
mäinen yleiskaava  on  hyväksytty  25.6,1975.  Kirkonkylään  on  laadittu uusi osayleiskaava vuonna 

 1983. 

Toholanden osayleiskaava  on  vuodelta 1993.Asutus laajenee pääosin itään Toholahteen. 
Maanomistus  on määrittänyt  taajaman kasvusuunnan: länsipuoli olisi haluttua asutusaluetta, 
mutta maanomistusolojen takia ei  sinne  ole voitu rakentaa. Länsipuolelta olevat Liimataisen  ja 

 Latsinmäen  alueet  on kaavassa  todettu parhaimmiksi uusiksi rakentamisalueiksi. Keskusta- 
alueen rakentuminen  on  tapahtunut pääosin seurakunnan omistamalla maalla. 

Teollisuusalue sijaitsee kantatien  69  molemmin puolin Toholandella. Kaavassa  on  esitetty teolli-
suusaluevaraukset Latsinmäelle  ja  Toholahteen. Latsinmäen  alueella olevilla yrityksillä  on  käyt-
tämätöntä rakennusoikeutta. 

Taajaman maankäytön hajaantuminen johtuu vapaan tonttimaan puuttumisesta keskustassa. 
Toholahteen rakentaminen tulee tehdä pienimittakaavaisesti  ja  maisemallisesti hyvin. Painopiste 
tulee kuitenkin selkeästi olla nykyisen keskustarakenteen tuntumassa. 
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TAAJAMAKUVA  JA  TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Taajama  on  syntynyt vesistöjen ympäröimälle kannakseile kylän läpi kulkevan tien suuntaisena 
nauhana. Taajama rajautuu ympäröiviin kapeisiin vesialueisiin kaikkialla. Maisemallisesti merkit-
täviä elementtejä ovat korkeat moreenimäet: etelässä Rämäkkävuori, lännessä Turkkilanvuori  ja 

 Hakavuori  sekä Kokkovuori idässä. Taajama-alue sijaitsee kokonaisuudessaan pohjavesialu-
eella. Taajamakuvaa hallitsee harjualueen mäntypuusto, rakennetulla alueilla esiintyy runsaasti 
koivua. Taajama sulkeutuu puuston sisään, avoimia maisematiloja tavataan  vain sisääntulojak

-soilla. Toria ei taajamassa ole; kaavassa  on torivaraus hautausmaata  vastapäätä. 

Rautalammilla  on  kolme rakennuslain nojalla suojeltavaa kohdetta: Karjalan kartano, Korholan 
kartano sekä Pilvenpiirtäjä. Keskusta-alueella taajamakuvallisesti merkittäviä kohteita  on  useita. 
Näistä mainittakoon evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, Juhannusmäki, Karjalan 
kartano, Korholan kartano, Lassila, Nipuri sekä Ropolan  ja  Sahalan  kartanot. Taajamassa  on 

 tehty kattava rakennussuojelukohteiden inventointi (lääni), jossa Rautalammin taajaman alueella 
 on inventoitu  kaikkiaan  37  kohdetta. 

Tieympäristö  

Taajaman sisääntulotiet ovat vIehättäviä, kauniin kulttuurimaiseman rajaamia väyliä. Maiseman 
luontaiset solmukohdat (harjujakson  ja  vesistön  raja  sekä harjun reuna) muodostavat luontaiset 
porttikohdat kantatiellä sekä idässä että lännessä. Sisääntulojaksoilla  on  mielenkiintoisia näky-
miä  ja  selkeitä maisematiloja. Keskustassa tietä rajaa paikoin hieno mäntypuusto; myös kirkko- 
puisto  ja  hautausmaa ympäristöineen ovat keskeisiä taajamakuvallisia tekijöitä. Kantatien rooli 
taajaman kokoojatienä, Täpikulkutienä  ja  kauppakatuna  asettaa sille runsaasti vaatimuksia.  Tie 
keskustajaksolla on  pitkä  ja  suora, mikä tekee siitä yksitoikkoisen  ja  maantiemäisen.  Tien  tasaus 

 on  osin häiritsevän korkealla. Koska vanhaa rakennuskantaa  on raitin  varressa suhteellisen 
paljon,  on  tasaus entistä suurempi ongelma. Suojateiden ylityskohdat ovat  turhan  vaatimattomia 
suhteessa leveään tien poikkileikkaukseen.  Tien ylityksiä  tapahtuu paljon suojateiden ulkopuo-
lellakin. 

Harjumainen  ympäristö luo riittävästi vihreyttä. Viime vuosina toteutettu saneeraus (reunakiven 
siirto  ja  ajoradan  kaventaminen) eivät ole onnistuneet parantamaan tien mittakaavallista 
väljyyttä. Tiehen toivoisi suoruutta katkaisevaa mutkaa  ja  kevytliikenteelle  kunnollisia, havainnoi

-tuja  ylityskohtia.  1970-luvun liikerakennukset, huoltoasematja molempien pihat ovat särönä 
muuten niin kauniissa taajamakuvassa. 



Kuva  3. Tie  ympäristössä  on mielenkIIntoisia  yksi-
tyiskohtia. Kuvassa  konttipihlaja.  

Kuva  4.  Taajaman  sisääntulojaksot  ovat vihreitä  ja 
raittimaisia. 

Savo-Karjalan tiepliri  1994 	
::  

Kunta: 	Rautalampi 
Taajama: 	RAUTALAMPI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1. Taajamatienä  toimiva  kantatie  69 on  kes- 	Kuva  2. Kan tatien  tasaus  on  korkealla.  
kustassa pitkä  ja  suora maantie.  

Kuva  5. Pysäköinti  liittyy suoraan kevyen  lIIkenteen 	Kuva  6.  Kevyen  lIIkenteen  asemaa tulisi parantaa.  
väylään.  
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Taajama: 	RAUTALAMPI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman  pääkokoojatienä  toimii kirkonkylän halki kulkeva  kantatie  69  (Hirvaskangas-Suonen-
joki). Lännessä maantie  543  (  Rautalampi-Kerkonkoski)  välittää liikennettä Vesannon suuntaan. 
Taajaman keskustasta pohjoiseen  kulkeutuva  maantie  5451  (Rautalampi -Nokisenkoski)  toimii 

 yhdystienä  kunnan  koillisosien  haja-asutukselle. Kyseiseltä maantieltä  erkanee  luoteeseen  Her-
ran  paikallistie  (pt 16091).  

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

Kantatie  69  Äänekosken suuntaan  on  parannettu vuonna  1992.  Tämä lisää keskustan läpi kul-
kevaa raskasta liikennettä.  Ohikulkuvaraus  uudelle  kantatielle  esiintyi  kaavassa  1980-luvulle as-
ti. Sittemmin  se on  poistettu.  

Kantatien  varrella  on  kevytväylät Toholandesta  maantien  543  liittymään.  Keskustajaksolla 
kevytväylä  on  kummallakin puolen tietä. Uusia  kevytväylätarpeita  on  maantie  5451:n  kevytväy

-län  jatkaminen pohjoiseen  Kuutinharjulle  sekä osalle  Herran  paikallistietä  (pt 16091).  

Liikerakennusten  pysäköintialueet  liittyvät paikoin suoraan  kevytväylään.  Valtion virastotalon 
kohdalla  on  ollut  ajoradalle pysäkäimisongelmia.  Lisäksi keskustassa  on  pari  luvatonta  liittymää. 

 Kantatiellä  kulkee jonkin verran raskasta liikennettä.  Ajonopeudet  ovat tiellä poikkeuksetta liian 
kovia.  Ajonopeuksia  tosin  on  hidastanut kesällä  1992  toteutettu  kantatien ajoradan  kaventami-
nen.  

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988  -  1992  yhteensä  7  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnetto- 
muutta, joista  kevytliikenteen  onnettomuuksia oli  6.  Taajaman  onnettomuusaste (hv-onnetto- 
muutta/lOO  miljoonaa  ajoneuvokilometriä)  on  yli valtakunnallisen keskiarvon. Kaikki onnetto- 
muudet ovat tapahtuneet  kantatiellä  69.  

_______ ____ _______ __________ 	Tie  _____  
Yleisen  Kevytliik.  Pääasiallinen 

tien Pituus  Tien  leveys  Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 
numero  (km) (m) (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  Toimenpide  ja 	vuosi  toim.luokka  (km/h) 

69 3.82 8.0 1.6 100 100 Kevytpar 	1992  Kantat.  60 
5451 1.85 7.4 1.1 15 100  Rakpar 	1979 Yhdyst.  60 

Yht./keskim.  5.67 7.8 1.4 72 100 ___________________ __________  59  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  Pol. 

 tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj. ajon.km) (onn./km/v) (kpl)  

69 3286 4204 11.1 7 6 1 30.6 0.37 9 
5451 860 1285 8.0 0 0 0 0.0 0.00 1 

Yht./keskim.  2495 3252 10.1 7 6 1 27.1 0.25 10  
Toimenpide 	 Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus  tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt  parantamistoimenpide 
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Kunta: 	Rautavaara 
Taajama: 	RAUTAVAARA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

Luonnehdinta taajamasta Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Taajama  on  sijaitsee pitkällä  ja  kapealla, soiden ym- - 	pieni  ja  sijainniltaan  syrjäinen  
päröimällä vaaralla Taajamarakenne  on  tien suuntai- - vaaramaisema 
nen  pitkä nauha. Taajama-alue  on peitteistä; yhte- 

- taajamarakenne  pitkä nauha  
näisiä peltoalueita  ei ole lainkaan. Maisemakuva  on 

-  rakenne pitkä nauha  
erämaaluonteinen,  suurpiirteinen  ja  hienoja näkymiä 

-  taajama kasvaa hitaasti  tiivistymällä  
omaava. Keskusta-alue  on selkea. Kirkonkylan  kehi- 
tys perustuu voimakkaaseen kaupalliseen kehitykseen 
niin malmi- kuin metsätalouspitäjänäkin. Taajamassa  
on 1300  asukasta. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
- 	 liikenteellisiä  ongelmia aiheuttaa keskustan läpi kulkeva  kantatie 
-  keskustan liittymä ongelmallinen, kevyen liikenteen yhteyksissä parantamista  
-  suhteellisen paljon raskasta liikennettä  
-  taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen 

Taajaman yleisiä teitä ovat  kantatie  87  sekä maantiet  580  ja  582.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
- suurmaisemaltaan  kaunis, erikoinen, tiet  vaaramaisemaan linjatut 
- ydinkeskusta  pieni  ja  nauhamainen; kantatien  luonne rikkoo kokonaisuutta  
-  taajamassa  on  tehty  rakennussuojeluinventointi,  kohteita yhteensä  35  

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajama kasvaa hitaasti  ja  tiivistymällä  rakennuskaava-alueen sisällä,  Liikenneturvallisesti  taajama  on  
ongelmallinen runsaan  läpiliikenteen  ja  raskaan liikenteen takia.  Tieympäristön  nykytila  on  tyydyttävä. 

Luokka: 	II 	 Perustelut: 	Liikenteellisiä  ongelmia  kantatien  takia.  
Tieympäristössä  parantamista.  
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Taajama: 	RAUTAVAARA 	 LIIKENNEYMPARISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 
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Taajama: 	RAUTAVAARA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA  NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  pysynyt hyvin kasassa. Asutus  ja  muut taajaman toiminnot sijaitsevat 
 nauhamaisesti  teiden varsilla. Vanhin asutus sijaitsee Käpylässä, taajaman pohjoisosassa. 

Uusin  asutusalue  on Karikko,  joka sijaitsee maantie  580  länsipuolella. Kuopioon johtavan tien 
varrella  on  useita vanhoja rakennuksia. Taajaman ulkopuolella  on  jonkin verran  kesäasutusta. 
Vanhakeyritynjärven  rannoille  on  laadittu  rantakaava,  jossa  on  ehdolla  omarantaisia  mökkejä.  

Rakennuskaavaa  on  saneerattu perusteellisesti vuonna  1977;  myös tämän jälkeen  on  tehty 
pieniä muutoksia. Kirkonkylästä  on  tehty  osayleiskaavaluonnos  (18.8.1992). 

Osayleiskaavaluonnoksen  mukaan asutus laajenee  Keyritynjärven  ja  kirkonkylän väliin sekä 
 Varpaisjärventien  varteen. Nykyisellä rakennuskaava-alueella  on  runsaasti rakentamattomia 

tontteja. Teollisuusalue sijaitsee  kaakossa,  maantie  580 (Kirkkotien)  länsipuolella.  Kaavassa  on 
 esitetty  laajenemisvaraus  kyseisen tien itäpuolelle. 

Taajaman  maankäyttö  on  hallittua  ja  kasvu hidasta. Ongelmia  tai  suuria muutoksia ei ole tiedos-
sa.  



Savo-Karjalan  tiepiiri  1994 	::EI' Kunta: 	Rautavaara 	 _______  
Taajama: 	RAUTAVAARA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJAMAKUVA  JA  TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Rautavaara sijaitsee Pohjois-Savon  järviseudun  ja  Vaara-Karjalan  maisemamaakuntien vaihet-
tumisvyöhykkeellä.  Maisemalle  tyypillisinä piirteinä  ovat  karuus, vaaranlakiasutus,  suuret  aapa

-suot sekä  avarat,  komeat järvet.  Taajamakuvassa vaaramaisema  on  keskeisin arvo. Taajaman 
pitkät  sisääntulojaksot  ja  tapulin sijainti maiseman  solmukohdassa  korostuvat hienosti. Taajama- 
rakenne  on  tien  suuntainen,  pitkä nauha.  Maisemakuva  on peitteistä,  karujen metsien leimaa

-vaa. Peitteisyyden  takia tien pitkät näkemät ovat tärkeitä. Ympäristö  on  yksinkertainen  ja  suur-
piirteinen. Kirkonkylän pohjoispuolella,  Korkalanmäellä  ja Rytkölänmäellä  on  jäänteitä perintei-
sestä savolaisesta vaara-asutuksesta.  

Kellotapuli  on  tärkeä maamerkki. Vanha kirkko paloi  1970-luvun lopulla  ja sen  paikalle raken-
nettiin uusi,  moderni  kirkko. Keskustasta  on  purettu vanhoja  liikerakennuksia.  Uudet ovat 
onneksi suhteellisen  pienimassaisia.  Arvokasta puustoa  on  hautausmaan edustalla sekä Koulu- 
tien varrella  (koivukuja).  Taajamassa  on  suojeltu  kuusialue  (Kuuselan  kuusikko)  sekä rannoilla 

 on  joitakin  luonnonmuistomerkkejä. Kirkonkylälle  on  tehty maiseman  hoitosuunnitelma  vuonna 
 1991.  

Kulttuurihistorialliset kohteet  on inventoitu osayleiskaavatyön  yhteydessä  v. 1990.  Inventoinnissa 
 on listattu  kaikkiaan  35  arvokasta kohdetta.  Taajamakuvallisesti  tärkeimpiä ovat kirkko  (C. Bass, 

1825-27), kellotapuli (1888)  sekä Kuuselan tila  (1800-luku).  

Tieympäristö  

Liikkeiden pihat kaipaavat  jäsentämistä. Tieympäristön  istutukset  on  tehty perinteisin rivi-istutuk
-sin. Tieympäristöstä  puuttuvat  havupuuryhmät,  jotka  vaarakylälle  ovat tunnusomaisia. Istutet-

tuna  puulajina  on  käytetty koivua  ja jalavaa.  Pitkät suorat  tiejaksot  sekä  liikekeskustan  piha- 
alueet kaipaavat parantamista. Keskustassa kevyen liikenteen asemaa  ja ylityskohtia  tulisi 
parantaa. 

Pitkää  sisääntulojaksoa  Kuopion suunnasta tulisi erityisesti  jaksottaa. 



Kuva  3.  Keskustajaksolla  on  vähän tietä rajaa  via 
 rakennuksia.  

Kuva  4.  Tieympäristössä  saisi olla enemmän 
yksIttäisiä havupuitaja puutyhmiä.  

Kuva  5. Keskustajakso  kaipaa  viimeistelya. 

Kunta: 	Rautavaara 	
Savo-Karjalan tiepilri  1994  

Taajama: 	RAUTAVAARA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1.  Sisääntulo Nurmeksen suunnasta  on  Kuva  2.  Kellota pu/i  on  vahva maamerkki  ja  tärkeä 
vaikuttava. 	 sisääntuloteiden päätepiste. 
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:: '  Kunta: 	Rautavaara 

Taajama: 	RAUTAVAARA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman yleisen tieverkon muodostavat  kantatie  87  (Iisalmi-Nurmes), maantie  580 (  Hanka
-mäki-Rautavaara) sekä maantie  582 (Savonjärvi-Rautavaara).  Kantatie  87 on  taajaman  läpikul-

kutie  ja kauppakatu.  Maantie  580  välittää liikennettä Kuopion suunnasta  ja  toimii taajaman 
 eteläisenä sisääntulotienä.  Tien  varressa  on omakotiasutusta  ja pienteollisuutta.  Maantie  582 

 johtaa  Varpaisjärvelle.  

Tiestön suunniftelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Kantatien  ja  maantien  580  liittymä  on  ongelmallinen.  Kantatiellä  kulkee suhteellisen paljon ras-
kasta liikennettä. Tiellä kuljetetaan myös vaarallisia aineita  (mm.  rikkihappoa).  Tie  tekee jyrkän 

 90-asteen  kulman  kirkon  ja kunnantalon  kohdalla  ja  laskee voimakkaasti Nurmeksen suuntaan. 
Myös  kantatien  ja  maantien  582  liittymässä olisi parantamista huonon  näkemän  ja  huonon  
geometrian  takia. 

Keskustaan  on  rakennettu kevyen liikenteen väylät asutun taajaman osalta. Tarvetta väylien 
jatkamiseen olisi  kantatien  87  varrella  Pappilanmäen  suuntaan, missä  on  jonkin verran  kylämuo

-toista asutusta. Maantie  580 on  pitkä  ja  suora.  Tien  tasaus  on on  osin korkealla (erityisesti 
 Voutilan  kohdalla). Liikenneturvallisuuden kannalta kirkonkylä  on  ongelma.  

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988  -  1992  yhteensä  5  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnetto- 
muutta, jotka kaikki olivat  kevytliikenteen  onnettomuuksia. Taajaman  onnettomuusaste (hv- 
onnettomuutta/lOO  miljoonaa  ajoneuvokilometriä)  on  yli valtakunnallisen keskiarvon.  

Tie ____________ _______ ________  

Yleisen Kevytliik.  Pääasiallinen 

tien Pituus  Tien  leveys Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusraloitus  

numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) Toimenpide  ja 	vuosi toim.luokka  (km/h) 

87 2.66 7.0 8.3 83 79  Rakpar 	1988  Kantat.  50 

580 1.36 7.4 2.9 79 83  Rakpar 	1987  Seudullt.  50 

582 0.65 7.3 1.5 95 95  Rakpar 	1988  Kokoojat.  60  

Yht./keskim.  4.66 7.2 5.8 83 83  ____________________ ___________  55  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  Pol. 

 tietoon tul. Yleisen Raskaan Henkilövahinko-onn. Hv,-onn.  

tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl.  Kuolleet onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj. ajon.km ) (onn.Ikm/v) (kpl)  

87 

______ 

795 1012 11.7 3 3 0 77.9 0.23 6 

580 1040 1378 7.0 2 2 0 77.6 0.29 2 

582 606 771 9.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  840 1085 10.0 5 5 0 70.0 0.21 8  

Toimenpide Liittymätiheys  
Rakennus,  Tien  rakentaminen Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymät 

Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen Yleisin nopeusrajoitus tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt parantamistoimenpide 
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Kunta: 	Kuopio 	
Savo-Karjalan  tiepiiri  1994 	

:: ' •  ii: ii;  
Taajama: 	MELALAHTI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  

(Riistavesi) 	 MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET  KAUPUNG  IT  

Luonnehdinta taajamasta Taajaman luonne  ja kehitysnäkymät 
Melalanden  taajama  on  Riistaveden  kirkonkylän  -  Kuopion  asutustaajama  
keskus.  Riistavesi  oli oma kuntansa vuoteen  -  väkiluku pysyy ennallaan  
1969  asti. Taajama sijaitsee  harjukannaksella, - muinaismuistoalueita  mm.  Rhstakoski  
jota  ympäröivät laajat  peltoalueet  ja  vesistö.  - taajamarakenne  selkeästi  rajautunut 
Taajamaa  sivuaa valtatie  17.  Suuri  osa  asuk- -  valtatie  17  siirtyy etelään, ei muutoksia 
kaista käy työssä Kuopiossa. Taajamassa  on  yhdyskuntarakenteeseen  

Tiestö  ja liikenneturvallisuus 
-  valtatie  17  sivuaa  taajamaa,  aiheuttaa ongelmia lähinnä kirkon kohdalla  
-  taajaman  liikenteelliset  ongelmat  katuverkostossa 
-  kevyen liikenteen järjestelyt puutteellisia, valtatien  liittymiä  parannettu  
-  taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Kaikki onnettomuudet ovat tapahtuneet 

valtatiellä  17  

Taajaman yleisiä teitä ovat valtatie  17  sekä maantie  566.  

Taajamakuva  ja rakenneftu  ympäristö 
- suurmaisemaltaan  kaunis,  kirkonkylämäinen 
-  keskustan  tieympäristössä  parantamista, yleisten teiden osalta  taajamakuva  kunnossa  
- rakennussuojeluinventointi  tehty  osayleiskaavan  yhteydessä 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Uusi  valtatielinjaus  on  suunnitteilla taajaman  eteläpuolitse. Taajamarakenne  tulisi pystyä pitämään 
nykyisen valtatien pohjoispuolella, selvästi erillään uudesta  tielinjasta.  Uusi valtatie  on  linjattava  maise-
man ehdoilla. Kun valtatie siirtyy, rauhoittuu kirkon kohta huomattavasti. Yhdyskuntarakenteen kannalta 
tielinjaus  on  hyvä ratkaisu.  Taajamakuvallisesti  se  vaikuttaa lähinnä kokonaisuuteen. 

Luokka:  Ill 	 Perustelut: Valtatie siirtyy, mutta rauhoittaa taajama-alueen. 
Ei erityisiä ongelmia.  
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Taajama: 	MELALAHTI 	 LITKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
(Rilstavesi) 	 MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 
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Taajama: 	MELALAHTI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
(Riistavesi) 	 MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Taajaman maankäyttö  ja  kehitysnäkymät  

Taajama rajautuu etelässä valtatie  17:ään  ja  pohjoisessa vesistöön. Asutus  on  muodostunut 
nauhana keskustan läpi kulkevan tien varteen sekä rannoille. Rakenteeltaan taajama  on  ollut 
ongelmallinen luonnonolosuhteiden (harju, vesistö, pohjavesialue) sekä sivuavan valtatien takia. 
Taajamaa ympäröi joukko vanhoja kylämuodostumia;  mm. Lähemäki  ja Savulahti.Uusi osayleis

-kaava juuri valmistunut. Kaava  on  realistinen  ja  ympäristön arvot huomioiva. 
Julkiset palvelut  ja lilketilat  sijaitsevat Keskustien  ja Koulutien  varrella. 
Asumisen painopiste  on Keskustien  pohjoispuolella. 

Kaavan mukaan asutus laajenee Pappilan pelloille sekä varauksena vanhan valtatien eteläpuo-
lelle. Pappilan alueelle tullaan sijoittamaan noin  60-80  omakoti-  tai rivitaloasuntoa,  mikä vastaa 
noin  lo  vuoden asuntotarvetta taajamassa. Vuonna  1979  vahvistettu asemakaava  on  toteutunut 
siten, että noin kymmenen tonttia  on  vielä rakentamatta. Asutukseen  on  ollut paineita koillisran

-nalle,  jossa  on  joitakin yksittäisiä rakennuksia. Kaavassa ei ole osoitettu asuntoalueita kyseiselle 
alueelle. Teollisuusalue sijaitsee Hovinmäentien varrella. Nykyisellä alueella  on  vapaata työpaik-
kareserviä laajentumiseen.  Haja-asutus leviää pääasiassa Pelonniemelle lähelle Kuopiota. 
Riistavedellä  on  myös paljon kesäasutusta. Taajama-alueella  on  myös paineita soranottoon. 
Kaavassa  on  osoitettu varaus asunto-  ja työpaikkarakentamiselle  nykyisen valtatie  17  eteläpuo-
lelle. Rakentaminen  on  kaavan mukaan aikomus pitää irrallaan valtatiestä, mikä onkin yhdyskun-
tarakenteen  ja  taajaman toimintojen kannalta keskeinen tavoite. 
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Taajama: 	MELALAHTI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
(Riistavesi) 	 MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA MAKU  VA JA  TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva 

Riistaveden  maisema  on  vaihtelevaa, harjun  ,  peltojen  ja  vesien  leimaavaa  aluetta. Maisemalli-
sesti ympäristö  on  viehättävää pitkien näkymien  ja  hienojen  ranta- ja peltoalueiden  takia. 
Rakennuskanta  on  melko  eheää  ja  yhtenäistä.  Taajamakuvallisesti  ongelmat ovat keskustan  lii-
kennealueilla;  yleisten teiden osalta ei suuria ongelmia ole.  

Ydinkeskusta  kaipaa  tieympäristön  kohentamista  ja asfalttipihojen jäsentämistä;  erityisesti kaup-
paliikkeiden piha-alueet.  Tien  ja  pihojen välissä ei ole yhtenäistä  viherkaistaa,  vaan koivut 
kasvavat  asfaltilla. Kevytliikenteen  yhteyksiä tulisi parantaa niin keskustassa kuin kirkon  kohdal

-lakin. 

Taajamassa  on  tehty kulttuurihistoriallisesti  ja  rakennustaiteellisesti merkittävien kohteiden 
 inventointi,  joka perustuu vuosina  1980  ja  1990  tehtyihin  inventointeihin.  Kulttuurihistoriallisesti 

merkittäviä kohteita yleiskaavassa ovat  Riistaveden  kirkko, vanha kivisilta, Holoppalan  talon 
 pihapiirin  luhtiaitta, Juhukkalan  talo  ja Kivisalo, Otaanniemi, pihapiiri. 

Tieympäristö  

Valtatie  17  ympäristö  on  moitteeton ympäristön kannalta.  Kevytliikenteen  järjestelyt puuttuvat 
tieltä: pyöräilijät ajavat tien laidassa  pientareella,  mikä näyttää hyvin  turvattomalta.  Valtatien 
eteläpuolella  on  teollisuusalue, mikä  jää  piiloon havupuiden taakse. Alue  on  siisti  ja  rakennukset 
istuvat hyvin ympäröivään maisemaan. Valtatie  17  siirtyminen aiheuttaa muutoksia  taajamaku

-vaan. Kauniissa  suurmaisemassa  kulkevasta  tiejaksosta  voitaisiin tehdä esimerkiksi  maisematie. 

Kaavintien  (maantie  566)  ympäristö  on  hyvä lukuunottamatta  Keskustien  laajaa liittymää.  
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Kuva  1. 	Riista  veden  taajama sijaitsee  kaunIIn  kulttuurimaiseman 
ympäröimänä.  
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TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman ulkoisen tieverkon päätienä  on  valtatie  17,  joka toimii taajaman ohikulkutienä eteläs-
sä. Taajaman itäpäästä lähtee maantie  566  Kaaville.  Varsinainen taajamatie ei ole yleinen  tie, 

 vaan kaupungin katu. 

Tieverkko  on  selkeä  ja  toimiva. Muutoksia aiheuttaa valtatien  17  siirtyminen. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Valtatie  17  yleissuunnittelu  on  alkamassa. Käytännössä  tie  aiotaan parantaa paikalleen  ja Riistaveden 
 kohdalla nykyistä tietä oikaistaan  eteläpuolisten  peltojen halki.  Tien  parantaminen  toteutettaneen  seuraa-

van  10  vuoden aikana. Uusi linjaus rikkoo ympäröivää  maatalousmaisemaa,  mutta rauhoittaa taajama- 
alueen; erityisesti  Riistaveden  kirkon ympäristön. Nyt valtatie kulkee kirkon  ja  hautausmaan välistä. Hau-
tausmaalle johtaa kirkolta alikulku.  Kevytliikenteen poikittaisyhteyksiä  on  muodostunut useisiin kohtiin 
valtatien varteen hautausmaa-alueelta kirkon pysäköintialueelle. Nykyinen valtatie  jää  uuden väylän 
valmistuttua taajaman sisäiseksi  väyläksi.  

Yleiskaavassa  on  osoitettu uutena  kevytliikenteen  yhteytenä valtatie  17:ää  seuraileva  yhteys  Hussonmä-
eltä  keskustaan  ja  sieltä edelleen  Kaavintien  vartta  Lähemäkeen.  

Taajaman  liikenneverkon  ongelmat  on  pääosin  katuverkossa. Keskustie  on  ongelmallinen puutteellisen 
 jalkakaytävän,  linja-autoaseman ympäristön sekä puutteellisten  poikittaisyhteyksien  takia. Katu  on  paran-

nettu  paikallistienä  1970-luvulla. Ilmeeltään tien tulisi olla  katumainen,  ei  tiemälnen.  Taajamassa liikenne 
 on  pelkästään sisäistä liikennettä; läpikulkuliikennettä ei juurikaan ole. Koululta  Kaavintielle  tarvitaan  ke-

vytväylä. Kaavintien  ja Keskustien  liittymä  on  laaja. Sitä tulee muotoilla  ja  kaventaa muuhun ympäristöön 
 sopivaksi.Kunnalla  on  tavoitteena tehdä suunnitelma  liikenneympäristön  parantamiseksi.  

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988  -  1992  yhteensä  4  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnetto- 
muutta, jotka kaikki olivat moottoriajoneuvo-onnettomuuksia. Kaikki onnettomuudet ovat tapah- 
tuneet valtatiellä  17.  Taajaman onnettomuusaste (hv-onnettomuutta/100 miljoonaa ajoneuvoki- 
lometriä)  on  alle  valtakunnallisen keskiarvon. 

_______ ____ _______ 	 Tie  
Yleisen Kevytliik.  Pääasiallinen 

tien Pituus  Tien  leveys Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 
numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) Toimenpide  ja 	vuosi toim.luokka  (km/h) 

17 1.96 8.0 1.0 0 100  Rakpar 	1968  Valtat.  80 
566 0.73 8.0 1.4 0 100  Suuntpar 	1967  Seudullt.  80  

Yht./keskim.  2.69 8.0 1.1 0 100  ___________________ ___________  79  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  pol. 

 tietoon tul. Yleisen Raskaan Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevyti.  Kuolleet onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj.  ajon.km ) (onn./km/v) (kpl)  

17 4095 5210 8.9 4 0 0 27.3 0.41 9 
566 1816 2290 9.0 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  3480 4421 8.9 4 0 0 23.4 0.30 9  
Toimenpide 	 Liittymätiheys 

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden ia vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar, 	Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt parantamistoimenpide 
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Luonnehdinta  taajamasta  Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Siilinjärven taajama sijaitsee harjumuodostuman -  kasvanut nopeasti  1960-luvulta 
solmukohdassa  valtatie  5  varrella Kuopiosta poh- -  kaupunkimainen keskusta 
joiseen.  Taajaman läpi kulkee kantatie  75.  Kaa- -  hajanainen rakenne, keskusta tiivis  
kossa  taajama rajautuu Siilinlahteen, etelässä pel- - osayleiskaavaluonnos  tekeillä 
toihin  ja  pohjoisessa sekä lännessä harjumaas- -  suuret liikennejärjestelyt pohjana nykyiselle 
toon.  Taajama  on  syntynyt liikenteelliseen solmu-  ja  tulevalle maankäytölle 
kohtaan  1800-luvulla. Taajamassa  on  noin  10 000  -  kasvava  ja  vireä keskus 
asukasta.  

I  Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 	 I  
-  liikenneverkko alkaa olla valmis 
-  taajama suurten väylien puristuksissa (valtatie  5  ja  kantatie  75)  
- liikennemäärät  suuria; tiet vetäviä, kevyen liikenteen järjestelyt puutteellisia 
-  taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen 

Taajaman yleisiä teitä ovat valtatie  5  sekä kantatiet  75  ja  77.  

Taajamakuva  ja  rakenneftu  ympäristö  
- liikennejärjestelyjen  mittakaava ylittää reilusti rakentamisen mittakaavan 
- liikenneväylät ohikulkuluonteisia; kaupunkimaisuus  näkyy  vain  katuverkossa 
-  taajamaan tehty rakennussuojeluinventointi 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 	 - 

Kirkonkylä  on  kasvanut nopeasti viime vuosikymmenien aikana. Tieverkon vaikutus maankäytön kehit-
tymiseen  on  ilmeistä. Taajamakuvallisesti teiden mittakaava  ja  rakenteen hajanaisuus ovat ongelmalli-
sia. Liikenneturvallisuudessa huomio  on  keskitettävä kevyen liikenteen järjestelyihin. Liikenneympäris-
tässä pääpaino tulisi kiinnittää ympäristön hoitoon  ja  kantatien  75  ympäristöön. 
Luokka:  Il 	 Perustelut: Rakenteellisesti  ja  mittakaavallisesti  ongelmallinen. Ei 

suuria muutoksia. Taajamakuvassa parantamista. 
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TAAJAMAKUVA  JA  TIEYMPÄRISTÖ  

Ta  aja  ma  kuva  

Taajama sijaitsee harjujaksojen solmukohdassa, mikä  on  leimaa antavin piirre maisemakuvassa. 
Runsas soranotto, taajamaa halkovat suuret väylät sekä liikekeskustan sijainti mäen päällä 
antaa ensivaikutelman, mikä ei taajamakuvallisesti ole miellyttävä. Taajaman reunaosat ovat 
keskustaa huomattavasti viehättävämmät. Tierakentamisen mittakaava ylittää rakentamisen 
mittakaavan keskustassa. Istutuksilla  tai  muilla pienillä toimenpiteillä teiden hallitsevaa mittakaa-
vaa  on  vaikea korjata. 

Siilinjärven rakennuskanta  on  taajaman iän mukaan suhteellisen nuorta. Erityisesti keskustan 
rakennuskanta  on  pääosin  1970-  ja  1980-luvulta. 

Taajamaan  on  tehty rakennussuojeluinventointi. Merkittäviä kohteita  on  kirkonkylän alueella 
paljon. 

Tieympäristö  

Valtatie  5:n  linjaus  on  suhteellisen onnistunut.  Tien  leveä mittakaava  ja  voimakkaat luiskat 
korostavat tien läpikulku-  ja  ohikulkuluonnetta.  Tien  varteen  on  istutettu uusia istutuksia, jotka 
aikaa myöten parantavat maisemakuvaa huomattavasti. Positiivista moottoritiessä  on  sen  hyvä 
geometria sekä Siilinjärven sorakuoppien ympäristön parantuminen tienrakentamisen myötä. 
Kunta  on  istuttanut sisääntulojaksoja ydinkeskustassa. Moottoritien luiskissa  ja  kliloissa  voisi 
käyttää enemmän massaistutuksia (esim. luonnonkasvit), jotta tieympäristö saataisiin peh-
meämmäksi. 

Kasurilantie  on  vihreä  ja  geometrialtaan  vaihteleva. Tieympäristössä  on  vanhaa rakennuskantaa 
 ja  avoimia maisematiloja. Paikoin tiellä  on  meluongelmia. 

Kantatie  75  leveä mittakaava, portaalit  ja  huoliteltu  ympäristö luo kaupunkimaista leimaa. 
Välikaistalla  on  koivuistutuksia  ja  kenttäkiveä. Tieympäristössä  tulisi olla enemmän suuria 
puuistutuksia, jotka jäsentäisivät leveää tietä. 
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MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1. Sillinjärven  kirkonkylä sijaitsee  harjujakso-
jen solmukohdassa.  

Kuva  2.  Moottoritien  geometria  on  hyvä. Pitkät  tie-
luiskat  tekevät ympäristöstä raskaan.  

Kuva  3.  Siilinjärven kirkonkylän rakenne  on hajanai- 	Kuva  4. Taajamakuva  paranee  Ist  utusten  kasva- 
nen. 	 essa.  Viimeistelyyn tulisi edelleen kiinnittää huomio- 

ta.  
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TIES TO JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman ulkoisen tieverkon päätienä  on  valtatie  5,  joka toimii taajaman ohikulkutienä länsipuo-
leIla. Välillä Vuorela-Siilinjärvi  tie on  moottoritie. Taajaman keskeltä itään kulkee kantatie  75 

 Nurmekseen,  joka  on  taajaman sisääntulo-  ja  ohikulkuväylä.  Tie on  ainoa yhdystie  radan  toiselle 
puolelle  ja  siksi tehty mitoitukseltaan väljäksi. Kirkonkylän halki kulkee Savonrata. Siitä haarau-
tuu Viininjärven  rata  taajaman pohjoisosassa. Kantatie  77  (Kyyjärvi -Viitasaari-Siilinjärvi)  on  yh-
dystie  Maaningan suuntaan. Kasurilantie (mt  559)  toimii taajaman sisäisenä yhdystienä. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Kunta suunnittelee uutta tieyhteyttä keskustasta  radan  taakse. Maastollisesti alue  on  vaikea  ja 
 toteutuakseen vaatii paljon maansiirtotöitä  ja  erikoisrakenteita. Tällä hetkellä kantatie  75 on  ai-

noa rataa ylittävä yhteys. Kantatien  75  varteen  on  hiljattain rakennettu kevyen liikenteen väylä 
keskustasta Kemiran tehtaalle asti. Ydinkeskustassa poikittaiset kevyen liikenteen yhteydet ovat 
puutteellisia  ja  suojateitä  on  liian vähän. Luvatonta tien ylittämistä  on  paljon. Kasurilantiellä ei ole 
erityisiä liikenteellisiä ongelmia. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988- 1992  yhteensä  10  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnetto- 
muutta, joista kevytliikenteen onnettomuuksia oli  7.  Taajaman onnettomuusaste (hv-onnetto- 
muutta/lOO  miljoonaa ajoneuvokilometriä)  on  alle  valtakunnallisen keskiarvon. 

Moottoriajoneuvo -onnettomuuksista  2  ja  kevytliikenteen  onnettomuuksista  5  tapahtui kantatiellä  
75,  jonka onnettomuustiheyden arvo, joka Kertoo onnettomuuksien määrän tiekilometriä kohden  
ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista,  on  korkea:  0.59  onn./km/vuosi. Kantatiellä  75 on  on- 
nettomuuksien kasautuma  320  -  770  metrin etäisyydellä tieosan  1  alusta. Kantatien  75  onnetto- 
muusmääriin  on  näin  ollen  mandollisuus tehokkaasti vaikuttaa liikenneturvallisuutta parantavilla 
toimenpiteillä.  

Tie  
Yleisen  Kevytliik.  Pääasiallinen 

tien Pituus  Tien  leveys  Luttymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 
numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  Toimenpide  ja 	vuosi  toim.luokka  (km/h) 

5 9.11 7.6 0.4 0 67  Rakennus 	1992  Valtal.  100 
75 2.38 8.6 2.1 96 100  Rakennus 	1992  Kantat.  50 
77 2.92 9.0 0.7 11 100  Rakennus 	1992  Kantat.  80  

Yht.Ikeskim.  14.41 8.1 0.8 18 79  ____________________ ___________  84  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  pol. 

 tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj.  ajon.km ) (onn./km/v) (kpl)  

5 10566 12609 11.0 3 2 1 1.7 0.07 12 
75 9955 11827 12.3 7 5 2 16.2 0.59 48 
77 4235 4782 10.6 0 0 0 0.0 0.00 3  

Yht./keskim.  9182 10894 11.2 10 7 3 4.1 0.14 63  
Toimenpide 	 Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar, 	Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus  tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt  parantamistoimenpide 
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Luonnehdinta taajamasta Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Taajama  on  kanden asutusalueen muodostama - kolmijakoinen  rakenne: metsäkoulun alue 
keskittymä, joka sijaitsee Kuopion kaupungin  kolmas  alue (rintamamiestonteista kehittynyt) 
pohjoisrajalla  10  kilometriä Siilinjärven keskus- - 	liikenteellinen  painopiste ollut  1940-lähtien 
tasta  etelään. Vuorelan  ja Toivalan  alueet halkai- Toivalan  asemalla  
see  moottoritie  ja Savonrata.  Maasto  on  tasaista, -  rakentamisen painopiste valtateiden  5  ja  17  
moreenimäkien ympäröimää.Toivala  on  vanha risteysalueen  tuntumassa 
kyläkeskus,  Vuorela uudehko asutusalue. - 	liittymäjärjestelyt  vaikuttaneet kehitykseen 
Taajamassa  on  noin  4000  asukasta. 

TIestö  ja  liikenneturvallisuus 
—  moottoritie halkaisee, valtatie  17  Joensuuhun risteää 
—  kevyen liikenteen järjestetyissä puutteita, liittymäjärjestelyjä tekeillä, oikaisusuunnitelmia 
— tiet  ja  rautatie aiheuttaa estevaikutusta 
—  taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen 

Taajaman yleisiä teitä ovat moottoritieosuus valtatiellä  5,  valtatie  17,  maantie  5653  sekä paikallistie 
 16339.  

Taajamakuva  ja  rakenneftu  ympäristö 
-  vaikeaselkoinen kokonaisuus, laajat liittymät. 
-  raskaat sisääntulot, itse alueet pienipiirteisiä 
-  taajamassa tehty rakennussuojeluinventointi  ja maisemaselvityksiä  

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Maankäyttö  on  kehittynyt luonnonolojen, maanomistusolojen  ja liikenneverkon  kehittymisen sanele-
mana. Vilkkaan rakentamisen  ja  tieverkon pääratkaisujen jälkeen huomio tulee keskittää asuntokatu-
jen viihtyisyyteen  ja kevytliikenteen  yhteyksien parantamiseen. Poikittaisyhteyksissä  ja taajamakuvas-
sa  on  parantamista yleisten teiden osalta. 

Luokka:  II 	 Perustelut: Rakenteellisesti hankala. Liikenneverkossa muutoksia. 
Taajamakuvassa  parantamista. 



Savo-Karjalan tiepiiri  1994  
Kunta: 	Siilinjarvi  
Taajama: 	TOI  VALA-VUORELA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 
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Taajama: 	TOIVALA-VUORELA 	 LUKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA NKÄ  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät 

Toivala  on  vanha kyläkeskus, joka  on täydentynyt 1970-80-luvuilla. Vuorela  on 1960-luvun 
lopulta alkaen rakentunut asumalähiö. Rakenteen rungon muodostavat vanhat tiepohjat  (vt  5  ja 

 17).  Uudisrakentamisen painopiste  on  lähivuosina Vuorelassa, jossa Rissalan kaava-alueen 
rakentaminen  on  alkanut. Sekä Vuorelassa että Toivalassa ovat tärkeimmät palvelut. Alue  on 

 ollut hyvin suosittua asutusaluetta hyvän sijaintinsa  ja luonnonolojen  vuoksi. 

Taajaman rakennuskaavatilanne  on  ajan tasalla. Osayleiskaavaluonnos  on  vuodelta  1984. 
Kaavaluonnos on  osin vanhentunut. 

Maankäytön painopiste tulee lähivuosina olemaan Vuorelassa. Alueet ovat rakentuneet melko 
nopeasti osayleiskaavaluonnoksen mukaan. Näköpiirissä oleva rakentaminen  on  osoitettu valta- 
teiden  5  ja  17 risteysalueen  tuntumaan. Kaavoituksen etenemisen ovat estäneet avoimet tiejär-
jestelyt aina kesäkuulle  1993  asti. Tielaitoksen keskushallinnon kesäkuussa  1993  tekemä 
hankepäätös  on  nykyisen tien parantamista puoltava. Maisemallisesti ratkaisu  on  ympäristöä 
säästävä. Raskaat liittymäjärjestelyt olisivat rikkoneet maisemakuvaa  ja  kokonaisuutta entises-
tään. 

Suunnittelu nykyisen tien parantamiseksi  on  käynnistetty. Vuorelan kohdalla ratkaistaviksi tule-
vat valtateiden  5  ja  17 liittymän  toimintakyvyn turvaaminen sekä rinnakkaistieyhteys moottoritiel

-le  valtatie  5  itäpuolella. Näiden ratkettua edellytykset kaavoituksen eteenpäin viemiseksi ovat 
olemassa. 
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Taajama: 	TOi  VALA-VUORELA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAA  JA  MAKU  VA JA  TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Alueen  suurmaisema  on  mielenkiintoinen vesistön  ja  vaihtelevien  korkeuserojen  takia. Etelässä 
alue  rajautuu Kallaveteen,  pohjoisessa Iso -Jälään.  Maisemassa  on  erotettavissa lukuisia eri 
tyyppejä avoimista  peltoalueista peitteisiin moreenimäkiin,  

Vuorelassa maasto laskee etelään  ja  nousee itään  varsin  jyrkästi. Pohjoisosassa  peruskallio 
 antaa maisemalle ominaisleimaa. Rakennuskanta  on  uutta, pääosin  pientalovaltaista.  Alueella 

 on  myös joitakin kerrostaloja.  Taajamarakenne  on  tiivis  ja  rajautuu selkeisiin luonnonelementtel
-hin.  

Toivala  on  vanha  kyläkeskus,  jossa  kylämäisyys  on  vielä nähtävissä vanhan rakennuskannan 
takia. Maasto  pinnanmuodoiltaan  tasaista, laajojen peltojen  leimaamaa.  Pohjoisosa  on  rakentu-
nut maantien  ja  rautatien väliselle alueelle. Idässä rautatie katkaisee yhteyden vesistöön. Tiestö 

 on  valtatie  17:ää  lukuunottamatta  pienipiirteistä, asuntokatumaista. 

Toivalassa  on  tehty  rakennusinventointi,  jonka mukaan  arvokohteita  olisi  34.  Kohteet sijaitsevat 
pääosin Iso-Jälän  etelärannalla. Merkittävistä  rakennuskokonaisuuksista  mainittakoon  Toivalan 

 asema,  Toivalantien pohjoispään  villat  sekä  Haapamäen  tila.  

Tieympäristö  

Valtatien  5  ympäristö kaipaa kohentamista erityisesti  liittymäalueilla.  Uusi  rinnakkaistieyhteys 
 parantaisi  vesistösillan  kohtaa, joka nykyisellään  on huolimattoman  näköinen  tieympäristön 

 osalta. Edellytyksenä  on,  että ratkaisu  on  korkeatasoinen  ja  selvä maisemallinen  porttikohta. 
Liittymäalueita  voisi selvemmin jäsentää  ja  yksilöidä  esimerkiksi  istutuksin.  

Valtatie  17  ympäristö  on pienimuotoisempaa  ja  tie  kulkee pitkiä jaksoja avoimessa maisemassa. 
Ympäristön viimeistely kaipaa toimenpiteitä.  Tie  ei  jaksotu  riittävän selkeästi taajama-alueella. 

 Tie on tiemäinen.  Valtatien varressa  on  leveä  suurjännitelinja,  joka aiheuttaa  tiemaisemaan 
tilallista epämääräisyyttä.  

Taajaman sisäisiä katuja  ja  teitä tulee selkeämmin kehittää  katumaisiksi. 
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Taajama: 	TOIVALA-VUORELA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1.  Toivalan  ja  Vuorelan taajamat erottaa toisis- 	Kuva  2.  Maisemakuvaa hiritsevät  laajat liittym  at.  
taan  moottoritie. 	 Tilanne paranee, kun tienvarsille kasvaa selkea 

reunavyöhyke. 
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Taajama: 	TOIVALA-VUORELA 	 LI  IKENNEYMPÄRISTÖN  TI LA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman ulkoisen tieverkon päätienä  on  valtatie  5,  joka halkaisee Vuorelan  ja Toivalan  taaja-
mat yhdessä rautatien kanssa. Vuorela-Siilinjärvi välillä valtatie  on  moottoritie. Vuorelasta lähtee 
valtatie  17  Joensuuhun. Valtatieltä Vuorelaan pääsee Vuorelan liittymästä (etelälnen)  ja Rissa-
lan  liittymästä (pohjoinen). Toivalaan sisääntuloja  on  kaksi: Rissalan liittymä sekä Toivalan  (vt 

 17)  liittymä. Vuorelan puolella ei ole muita yleisiä teitä, Toivalassa maantie  5653 (Toivala-
Tervapuro)  välittää liikennettä pohjoiseen. Samansuuntaisena maantienä idässä  on  maantie 

 5654  lentoasemalle.  Ranta-Toivalan paikallistie  (16339) on  taajaman sisäinen yhdyskatu. 

Tiestön  suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

Tielaitos  on  suunnitellut kevyen liikenteen väylää valtatien  17  varteen Vuorelasta itään. Hank-
keeseen kuuluu myös alitus Toivalan liittymään  ja  väylä Toivalan koululle maantie  5653  varteen. 
Kunta  on  esittänyt kyseisen väylän jatkamista Metsäkoululle saakka, mikä  on  perusteltua. Valta- 
tielle  5,  Vuorelasta itään (Päiväranta-Vuorela),  on  tekeillä yleissuunnitelma, josta  on  parhaillaan 
tekeillä ympäristövaikutusarvio. Kyseisen hankkeen yhteydessä mietitään Vuorelan eritasoliitty

-män  parantamista  ja rinnakkaistien  rakentamista välille Päiväranta-Vuorela. Ratkaisut ovat vielä 
avoinna. Vuorelan alueella  on  paljon meluongelmia. Alueelle  on  tehty erillinen meluselvitys. 
Kevyen liikenteen yhteyksissä olisi parantamista erityisesti valtatiellä  5. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut 
vuosina  1988  -  1992  yhteensä  6  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnetto- 
muutta, jotka kaikki olivat moottonajoneuvo-onnettomuuksia. Taajaman onnettomuusaste (hv- 
onnettomuutta/lOO  miljoonaa ajoneuvokilometriä)  on  alle  valtakunnallisen keskiarvon. Moottori- 
ajoneuvo-onnettomuuksista  4  tapahtui valtatiellä  17. 

____ _______ 	 Tie  
Yleisen Kevytliik.  Pääasiallinen 

tien Pituus  Tien  leveys Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 
numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  Toimenpide  ja 	vuosi toim.luokka  (km/h) 

5 6.55 7.4 0.5 9 100  Rakennus 	1991  Valtat.  100 
17 2.34 9.5 1.3 0 100  Suuntpar 	1962  Valtat.  80 

5653 2.79 9.0 1.1 0 94  Rakpar 	1987  Yhdyst.  50 
16339 1.59 5.9 0.6 0 11  - 	1961  Yhdyst.  60  

Yht./keskim.  13.27 7.9 0.8 4 88  ___________________ __________  81  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  Pol. 

 tietoon tul. Yleisen Raskaan Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl.  Kuolleet onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj.  ajon.km ) (onn./km/v) (kpl)  

5 12990 15420 9.9 1 0 0 0.6 0.03 7 
17 7801 9075 8.0 4 0 0 12.0 0.34 25 

5653 2118 2767 8.7 0 0 0 0.0 0.00 1 
16339 718 922 8.0 1 0 0 48.0 0.13 3  

Yht./keskim.  8316 9900 9.1 6 0 0 3.0 0.09 36  
Toimenpide 	 Liittymätiheys 

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt parantamistoimenpide 
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Taajama: 	SON KAJARVI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

MAANKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät  

Taajama  on  rakenteeltaan selkeä  ja  eheä. Keskustajakso  on  hyvin rajautunut. Palvelut ovat 
kaikki keskustassa. Sonkajärven pääelinkeino  on  maa-ja  metsätalous, joka työllistää noin  40  % 

 asukkaista. Teollisuudesta saa elinkeinonsa noin  10  %  väestöstä. Suurin teollinen yritys  on 
 Enson  talotehdas. Kunnan toinen taajama  on  Sukeva. Taajamaan  on  tehty osayleiskaava  v. 

1987.  

Asutus laajenee ensisijaisesti lounaaseen  ja  pohjoiseen, Sonkalanden suuntaan. Laajentumis-
suunnat ovat nykyistä rakennetta tiivistäviä. Taajama kasvaa hitaasti. Erityisiä maankäytöllisiä 
ongelmia ei ole. 

Teollisuusalueet sijaitsevat Sonkalanden alueella sekä Punapellon alueella. Nykyisten alueiden 
tuntumassa  on  runsaasti tilaa laajentua. Lisäksi kunta kaavailee teollisuusalueen laajentumista 
kantatien länsipuolelle. Tätä laajentumisaluetta ei ole kaavassa. 

Maankäytöllisenä  tavoitteena tulisi olla taajaman toiminnallisuuden parantaminen. Erityisesti 
tämä koskee keskusta-aluetta. 



Kunta: 	Sonkajarvi 
	 Savo-Karjalan  tiepiiri  1994 	

::  

Taajama: 	SON KAJARVI 	 LIIKENNEYMPARISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

TAAJAMAKUVA  JA TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Sonkajärven kirkonkylä sijaitsee luoteeseen suuntautuvan  harjujakson  päässä. Pohjoispuolella 
 on Sonkalahti  ja  idässä  Vääräjärvi.  Taajaman  eteläpuoli  on  kauttaaltaan peltoa. Keskusta-alue 

 on  hyvin selvästi  rajautunut.  Asutus  on  sijoittunut  ympäröiviin moreenimäkiin. Taajamakuvalli-
sesti  leveä  tie  ja  väljä rakennuskanta  on  liian hallitseva, Kirkko sijaitsee keskustassa puiden 
peitossa. Kirkon ympäristö  on  viehättävä.  

Taajamakuvallinen ongelmakenttä  sijoittuu keskustan läpi kulkevan tien  (5861)  ympäristöön.  Tie 
on  luonteeltaan  maantiemäinen. Kevyenliikenteen sekoittuminen ajoneuvoliikenteeseen  näkyy 
taajamassa  sekavana  ympäristönä. Istutuksia  on  vähän luontaista puustoa lukuunottamatta. 
Liikkeiden pihat ovat  jäsentymättömiä.  Asfalttia  on  paljon.  Tietila  ei  rajaudu  selkeästi  rakennuk

-sun.  

Taajaman  laitaosat  ovat hyviä.  

Tieympäristö  

Keskustan läpi kulkeva maantie  on  hyvin leveä mittakaavaltaan. Rakennuskanta  on  matalaa  ja 
raskasmassaista,  pääosin  1970-luvun tuotantoa.  Tieympäristössä  on  joukko yksittäisiä suuria 
mäntyjä, jotka  jäsentävät tietilaa  onnistuneesti. Leveä mittakaava tulisi  jäsennellä istutuksin 

 (riittävän suuria)  ja  poikittaisia  kevytliikenteen  yhteyksiä korostaa.  Asfaittipihat  liittyvät suoraan 
 ajotiehen,  mikä entisestään leventää  tietilaa. Sisääntulojakso kantatieltä  on ympäristöllisesti 

 yksitoikkoinen  ja  hieman sekava. Pitkää suoraa tulisi  jaksottaa  enemmän. Sisääntulo voisi olla 
nykyistä voimakkaampi ilmeeltään. 

Suunniteltu  tienparantaminen  kohentaa  taajamakuvaa  jonkin verran. Koska ongelma  on  raken-
teellinen, tarvittaisiin ympäristön parantamiseksi huomattavasti voimakkaampia toimenpiteitä.  



Kuva  3. Tieympäristö on taajamakuvallisesti  heikko. 
 Tie on  leveä  ja  maantiemäinen. 

Kuva  4.  Keskustan  pysäköintialueet  ovat  jäsenty-
mättömiä.  

Savo-Karjalan  tiepiiri  1994 	
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Kunta: 	Son  kajarvu  
Taajama: 	SON KAJARVI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1. Sonkajärien  keskusta  on  rakenteeltaan  Kuva  2. Keskustajakso  parannetaan  v. 1994  aikana. 
väljä.  
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Taajama: 	SONKAJARVI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman ulkoisen tieverkon  päätienä  on kantatie 87,  joka toimii taajaman  ohikulkutienä  eteläs-
sä. Taajaman  läpikulkutienä  toimii maantie  5861 (Takkomäki-Sonkajärvi), joka  on  samalla 
keskustan  kauppakatu. Sisääntulotienä  pohjoisesta toimii maantie  5863  (Sonkajärvi kk-Sonka

-koski), joka  on  samalla taajaman  läpikulkutie  ja kauppakatu.  Lännessä taajaman  sisääntulotienä 
 toimii maantie  5861 (Takkomäki-Sonkajärvi). Etelässä  kantatiehen  liittyy kaksi  paikallistietä: 

Oinasjärven paikallistie  (16305)  ja Patarin paikallistie  (16287).  

Tiestön suun nittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Maantielle  5861 on  tehty  rakennussuunnitelma,  joka toteutetaan vuonna  1994.  
Tietä kavennetaan,  suojateille  tehdään  saarekkeita  ja kevytliikenteen  yhteyksiä parannetaan. 

 Tietilaa jäsennetään istutuksin.  Parantamisen yhteydessä  levennetään Lyseonkankaan  ja  Lepo
-kankaantien liittymiä  linja-autolilkenteelle  sopiviksi. 

Keskustassa  on  kevyen liikenteen väylät kauttaaltaan maantien  5863  varrella sekä osan matkaa 
 Aittokosken (mt  5861)  suuntaan.  

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988  - 
1992  yhteensä  3  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.  

_______ ____ _______ __________ 	Tie  
Yleisen  Kevytilik.  Pääasiallinen 

tien Pituus  Tier,  leveys  Luttymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 
numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  Toimenpide  ja 	vuosi  toim.luokka  (km/h) 

87 0.21 7.0 4.9 0 80  Suuntpar 	1983  Kantat.  80 
5861 2.45 8.5 0.8 77 90  Rakpar 	1980  Kokoojat.  50 
5863 1.25 7.0 1.6 100 100  Rakpar 	1988  Kokoojat.  50  

Yht./keskim,  3.90 8.0 1.3 80 93  ____________________  54  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988 -1992  Kaikki  pol. 

 tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj. ajon.km ) (onn./km/v) (kpl)  

87 1509 1920 7.0 0 0 0 0.0 0.00 1 
5861 2094 2634 5.0 3 1 0 32.1 0.25 6 
5863 1119 1770 6.8 0 0 0 0.0 0.00 0  

Yht./keskim.  1751 2320 5.7 3 1 0 24.1 0.15 7  
Toimenpide 	 Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar, 	Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus  tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt  parantamistoimenpide 
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Luonnehdinta taajamasta 	 Taajaman luonne  ja kehitysnäkymät  
Sukeva  on  Sonkajärven  kakkostaajama.  Taajama  si- 	-  pieni  ja  hitaasti kasvava  
jaitsee Sukevanjärven itärannalla  rautatien  ja  5-tien 	-  taajama kaksiosainen, rautatie halkoo 
varrella.  Taajamarakenne  on  hajanainen, valtatien  ja 	-  palvelut hajallaan, kasvaa  tiivistymällä  
radan  sekä  vesistört pirstoma.  Keskusta  on  kauttaal- 
taan  kumpuilevien  peltojen ympäröimä. Taajamassa  
on  noin  800  asukasta. 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus 
-  valtatie  ja  rautatie aiheuttavat  estevaikutusta 
-  kevyen liikenteen yhteyksissä puutteita  
-  taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä 

Taajaman yleisiä teitä ovat valtatie  5,  maantie  5905  ja  paikallistiet  16291, 16295  ja  16296.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  taajaman  keskusraitissa  parantamista  
- sisääntulot siistit, suurmaisema  kaunis  
- rakennussuojeluinventointi  tehty; kohteita yhteensä Sonkajärven taajamissa  38  

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajama kasvaa hyvin hitaasti.  Liikenteellisesti  rautatie  ja  valtatie  5  aiheuttavat eniten ongelmia. 
Keskustassa kevyen liikenteen yhteyksiä tulisi parantaa.  Taajamakuvalliset  ongelmat keskittyvät keskus

-taraitille.  

Luokka:  Ill 	 Perustelut: 	 Ei erityisiä ongelmia.  
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MAA NKÄ  YTTÖ  JA RA KENNETTU  YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Rakennuskaava-alue  on  pieni  ja  tiivis.Huomattava  osa  eteläisestä taajama-alueesta sijoittuu 
 kaavoitetun  alueen ulkopuolelle. Palvelut sijaitsevat hajallaan  radan  molemmin puolin. Asutus 

sijaitsee  nauhana  keskustan läpi kulkevan tien molemmin puolin. Pieniä  asutuskeskittymiä  on 
 syntynyt erikseen,  mm.  Uusikylä pohjoisessa. Rautatie jakaa taajaman kahteen eri osaan. 

Taajamaan  on  tehty  osayleiskaavaluonnos  vuonna  1992.  

Sukevanjärven  rannalle  on  kaavoitettu omarantaisia  tontteja. Kunnan  maankäytän  periaatteena 
 on,  että valtatie  5  taakse ei mennä, vaan nykyistä rakennetta pyritään tiivistämään.  Raudannie-

melle  kunnan luoteisosassa  on  kaavailtu  pientaloasutusta,  mutta kalliin kunnallistekniikan takia 
hanke saattaa jäädä toteuttamatta.  Uudenkylän  alueella  on  noin  15  asuntoa. 

Rautatien  länsipuoli  on  pääasiallinen taajaman  kasvusuunta.  Taajama kasvaa  tiivistymällä. 
Maankäyttö  ei aiheuta ongelmia.  Laajentumispaineita  on  rannoille. Rautatien takia laajentumi-
nen  kyseiseen  suuntaan ei ole mandollista. Maankäytön tavoite  on  radan  itäpuolella pysyminen. 
Toiminnallinen ongelma  on  palvelujen hajaantuminen rautatien molemmin puolin.  
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TAAJA MAKU  VA JA TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva 

Sukevan  kirkonkylän alue  on  maisemallisesti viehättävää aluetta. Varhaisin asutus  on  syntynyt 
kauniille Sukevanniemelle tasapainoiseen maisemaan. Nykyisin alueella  on  posti, koulu  ja  joita-
kin liikerakennuksia sekä omakotitaloja. Varsinainen keskusta  on Valkeislammen  pohjoispuolel-
la. Keskustaraitti  on  sekava  ja  mittakaavaltaan väljä. Alueella  on  rakentamattomia tontteja. 

Taajamassa  on kivikautisia  asuinpaikkoja Lahnakankaan  ja  Kauppilan alueilla. 

Alueella  on  lukuisia rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita. Näistä mainittakoon  mm. 
Keskusvankilan  alue, Sukevan kirkko  ja  koulu, ortodoksinen rukoushuone sekä Uudispiha  ja 
Vanhapiha.  Kuntaan  on  tehty kattava rakennussuojelukohteiden inventointi vuonna  1992. 

Tieympäristö  

Taajaman sisääntulojaksot ovat moitteettomat: etelässä  tie  kulkee laajojen peltoalueiden halki; 
niin kuin pohjoisosassakin vaihtelevasti metsäisen jakson jälkeen. Näkymät  on  pitkiä, koska 
rantoja ei ole rakennettu täyteen, vaan ne ovat maatalousmaita. Taajamakuvallisesti rauta-
tienylityssillat rikkovat muuten melko tasapainoista maisemaa. Keskustajakso  on  avoin, pitkä 
suora. Keskustaraitti tarvitsee uusia istutuksia jäsentämään tietilaa. 
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Kuva  1. 	Sukeva  on  taajamarakenteeltaan  kaksiosainen.  
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Luonnehdinta taajamasta 	 Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Suonenjoen  kauppala  on  tullut  kaupungiksi vuonna 	-  tiivistyy koilliseen lisveden suuntaan  
1977  nopean teollistumisen  jälkivaiheessa.  Maisema- 	- taajamarakenne mattomainen 
kuvaa leimaavat laajat  peltoalueet  ja  tasaisuus.  Alu- 	- mansikanviljelykeskus 
eella  on  runsaasti vesistöjä. Pohjoisessa  ja  lännessä 	-  ympäristössä parantamista, rakenne väljå 
aluetta rajaa  Lintharju.  Taajama  on  Käpylän  ja  lisve- 	-  valtatie  9  parantaminen  2000-luvulla  
den  taajamien kanssa muodostama nauha. Taaja- 
massa  on  yhteensä  6000  asukasta. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
-  tieverkko kaupunkimainen, ohikulut lounaassa  (vt  9)  ja  pohjoisessa (kt  72) 

 -  taajama-alueen yleiset tiet ovat sisääntuloteitä  tai  läpikulkuteitä 
-  taajamaan tehty liikenneturvallisuussuunnitelma  v. 1992.  
-  taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  keskimääräinen 

Taajaman yleisiä teitä ovat valtatie  9,  maantiet  545,548, 5311  sekä paikallistiet  16193, 16194, 16196  ja 
 16201.  Yhteensä yleisiä teitä  on 17,29 km.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
- taajamakuvalliset  ongelmat keskustassa, eivät yleisillä teillä 
-  taajamassa  on  tehty rakennussuojeluinventointi, taajamassa kohteita yhteensä  52  

Analyysi (maankäyttö, liikenne, ympäristö) 
Taajamarakenne laajentuu  ja  samalla hajoaa. Kaupungin keskustaan tulisi tehdä uusi yleiskaava. Yleis-
ten teiden osalta suurimmat ongelmat ovat valtatie  9  ja  kantateiden  (69  ja  72)  liittymissä. Taajamaku-
vallisesti tieympäristössä  on  suhteellisen vähän parantamista lähinnä niiden luonteen takia 
(sisääntuloteitä). 

Luokka:  Il 	 Perustelut:  Maankäyttö ongelmana. Kevyen liikenteen väylien 
tarvetta. 



Kunta. 	Suonenjoki 	
Savo-Karjalan tiepilri  1993 

. (.'  
Taajama: 	SUONENJOKI 	 LIJKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT JA'PIENET  KAUPUNGIT 



Savo-Karjalan tiepilri  1993  
Kunta: 	Suonenjoki 
Taajama: 	SUONENJOKI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 
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Maankäyttä  ja  taajaman  kehitysnäkymät  

Suonenjoen kaupunki  on  muodostunut pitkäksi, kolmen osataajaman rajaamaksi alueeksi. Kaupunkialue 
käsittää keskustaajaman, Käpylän alueen sekä lisveden taajaman. Kaupunkimaista rakennetta  on  löydet-
tävissä ainoastaan keskustaajamassa. Taajamaa hajottavat rakenteellisesti pohjois-eteläsuunnassa kulke-
va rautatie sekä luode-kaakkosuuntainen Suonenjoki. Asutus  on  keskustassa pääosin muodostunut 
Suonenjoen länsipuolelle lampien ympärille. Tärkeimmät hallinnolliset  ja  kaupalliset palvelut sijaitsevat 
keskustassa, jossa ne ovat keskittyneet Rautalammintien  ja  Herralantien  lähialueille. Pääosa keskustan 
alueesta  on  omakotiasutusta,  kerrostaloja  on  ydinkeskustassa  ja  Metsolan  alueella sekä Tervalassa. 
Taajaman vanha keskusta  on  sijainnut Suonenjoen  ja  rautatien välissä.  1960-70-luvuilla keskusta siirtyi 

 radan  länsipuolelle  ja  on  siitä lähtien pyrkinyt kasvamaan luoteeseen päin. Taajaman rakennuskanta  on 
 keskustassa suhteellisen suurimassaista  ja  raskasta. Tilarakenne  on  väljä. Yleisten teiden ympäristöt ovat 

keskustaa pienipiirteisempiä, pääosin pientalovaltaisia, vehreitä alueita. 

Keskustaan  on  tekeillä taajama-alueiden yleiskaava. Asemakaava  on  suurimmassa osassa taajamaa  ja  
ajantasalla. Osayleiskaavan  pintaa-ala  on  noin  3000  hehtaaria. Asemakaavoitettua  pinta-alaa  on  yhteensä 

 615  hehtaaria  (1993).  

Pääkasvusuuntana  on  Kahvimyllyn  alue luoteessa. Kaavoituksen pääpaino  on  taajamarakenteen  tiivistä-
misessä nauhamaisena lisveden, Käpylän  ja  keskustan välille. Kasvua  on  odotettavissa myös Kopolan  ja  
Pappilanpellon  alueella. 

Taajaman luoteisosaan  on  tullut  yritystoimintaa valtatie  9  pohjoispuolelle. Kyseisen kehityksen vaarana  on 
 vanhan keskustan kuihtuminen  ja  liikenteen lisääntyminen  ko.  alueella. Taajaman liikenteelliset rajat  ja 

 liikenneverkko alkaa nyt olla valmis, mikä tukee maankäytön kehittymistä nykyistä rakennetta tiivistämällä. 
Teollisuusalueet sijaitsevat hajanaisesti eri puolella keskustaa. 

Pääosa teollisista työpaikoista sijaitsee lisvedellä  ja  Käpylän teollisuusalueella. Suurimmat työnantajat 
ovat meijeri,  Hackman  lisvedellä  ja  keskustassa sekä kaupunki. Uusia työpaikka-aluevarauksia  on 

 kaavassa  osoitettu valtatie  9  pohjoispuolelle maantie  545  länsipuolelle  sekä Purolan  ja  Lylykankaan 
 alueelle idässä. Viimeksimainitut ovat pitkän tähtäyksen reservialueita. 
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TAAJA MAKU  VA JA TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Suonenjoen taajamaa rajaavat idässä Suonenjoki, lännessä lampialueet  ja  Kyöpelinvuori.  Maas
-tonmuotojen  ansiosta taajaman luode-kaakkosuuntainen nauha  on  ollut luonnollinen kasvu- 

suunta. Suonenjoen itäpuolella  on  merkittäviä yhtenäisiä peltoja kauttaaltaan joen vartta mukai-
levina. Lounaisosissa  on  myös huomattavia yhtenäistä peltoalueita. Keskustajaksolla maisema- 
kuva  on  peitteistä  eikä avoimia tiloja juurikaan ole. Taajamakuvallisesti keskustan katualueet 
ovat yleisiä teitä huonommassa kunnossa. Yleiset, tässä työssä tarkasteltavat tiet ovat pääasi-
assa sisääntulojaksoja valtatieltä  9.  Ympäristöllisesti  tiet ovat vihreitä, puuston rajaamia teitä. 

Suonenjoen kaupunki  on  inventoinut rakennushistorialliset  kohteet, joita  on  kaikkiaan  115. 
 Asemakaavalla  suojeltaviksi tarkoitettuja kohteita  on  näistä  12  kpl: Juhlatalo,  rautatien alikäytä

-vän  kivirakenteet,  rautatieasema, Veturitalli, kirkko, kellotapuli, Onnela, maatalousoppilaitos, 
Peuran sahan rullatehdas, Kolikkoinmäki, lisveden asema-alue  ja  Sormulan  kartano. 

Tieympäristä 

Jalkalan paikallistie  (16201) on  alkuosaltaan raittimainen.  Loppuosa etelään päin  on  suhteellisen 
leveä  ja  tiemäinen.  Tien  tasaus  on  aavistuksen verran liian korkealla. Istutuksia välikaistalla  on 

 niukasti  ja  ne  on  vaatimattomasti toteutettu.  Tien  luonne  on  pitkä  ja  suora, hieman yksitoikkoi-
nen. 

Vierun  paikallistien  (16194)  liittymä  on  huonosti havaittava  ja  kaipaisi esimerkiksi  tulpan.  

Peltolan paikallistie  (16196) on  jatkeena Jalkalantielle pohjoiseen päin.  Tien  oikeassa laidassa 
 on  erillinen kevytväylä,  jota  tulisi jatkaa pohjoisen suuntaan Purolantielle asti . Tiellä  on  paljon 

lenkkeilijöitä.  Tien  luonne  on  raittimainen  ja  tie on  ympäristöllisesti  kaunis, avoimien peltojen läpi 
kulkeva.  Tie  ei kaipaa uusia istutuksia, vaan ympäristön säilyttämistä nykyisellään. 

lisvedentie  (maantie  545)  kulkee teollisuusalueen halki. Nopeusrajoitus  on 60 km/h.  Nopeustaso 
 ei vastaa ympäristöä:  tie on  suora  ja  pitkä  ja  ympäristöltään tympeää.  Vieressä kulkee erillinen 

kevytväylä, johon  on  istutettu puu-  ja  pensasryhmiä.  Istutukset ovat hyviä, siellä missä niitä  on. 
 Maantie  534  kulkee teollisuusalueen läpi. Asutuksen laajentuessa tien pohjoispuolelle tien luon-

ne muuttuu  ja  niin tulisi tehdä tieympäristönkin. Tieltä  on  hyvät näkymät vaihtelevan topografian 
takia. 

Lampientaipaleen paikallistie  (16193) on  vehreä  ja  suuntaukseltaan  hyvä  tie.  Valtatien  9  ympä-
ristö  on  suhteellisen siistiä; huomiota ympäristön hoidossa tulisi kiinnittää lähinnä liittymäaluei

-den  havainnointiin  ja  tien jaksotukseen. 
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Kuva  1.  Pitkät suorat tiejaksot tulisi istuttaa vaihte- 	Kuva  2.  Peltolan paikailistie  on  ympäristöltään 
levin puuryhmin. 	 pienipiirteistä.  

Kuva  3.  Suonenjoen ympäristö  on  maisemallisesti 
vaihtelevaa. 
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TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  
Tieverkko 

Taajaman ulkoisen tieverkon päätienä  on  valtatie  9  pohjoisessa, joka toimii taajaman ohikulkutienä. Poh-
joisesta sisääntuloteinä toimivat maantiet  545 (Sjoki-Vesanto)  ja  548  (Peltola-Etelälahti). Maantie  545 

 suuntaisena kulkee Kaatron alueella maantie  5311 (Sjoki-keskusta). Sisääntuloteinä lännessä  on Lam-
pientaipaleen paikallistie (16193),  idässä Vierun paikallistie  (161 94)  ja  etelässä Suonenjoki-Suontee pai-
kallistie  (161 95)  ja Jalkalan paikallistie  (16201).  Kyseisen tien jatkeena valtatieltä  9  etelään toimii Peltolan 
paikallistie  (16196). Syöttöteinä Rautalammiltaja  Pieksämäeltä toimivat etelässä valtatielle  9 kantatiet69 
(Hirveskangas-Sjoki)  sekä  72  (Mikkeli-Pieksämäki-Sjoki). 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajamaan  on  tehty liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna  1992.  Keskustasta Käpylän halki lisvedelle  on 
 tehty yhtenäinen kevytväylä. Vierun paikallistien  (16194)  varrella  on  toteutettu osan matkaa kevytväylää, 

 jota  olisi tarvetta jatkaa Sammalselän liittymästä pohjoiseen. Peltolan paikallistien  (16196)  varressa  on 
kevytväylä  osan matkaa; tarvetta olisi jatkaa väylää  radan  yli pohjoiseen  ja  rautatien tasoristeyksen poista-
minen Peltolan paikallistieltä. Myös Lampientaipaleen pt:n  (16193)  varteen kaivattaisiin lisää kevytväylää. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvatilanne  on  keskimääräinen. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988-1992  
yhteensä  9  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista kevytliikenteen oli  2.  
Taajaman onnettomuusaste (hv-onnettomuutta/100  milj. ajoneuvokm)  on  alle  valtakunnallisen keskiarvon. 
Moottoriajoneuvo-onnettomuuksista  3  ja kevytliikenteen  onnettomuuksista  I  tapahtui maantiellä  5311. 

Tie ______ 	 _______ ________  _____________ 

Yleisen  Kevytliik.  Pääasiallinen 
tien Pituus  Tien  leveys  Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 

numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus  (%)  Osuus  (%)  Toimenpide  ja 	vuosi  toim.luokka  (km/h) 

9 3.36 10.0 0.9 0 16  Suuntpar 	1969  Valtat.  100 

545 1.43 9.7 1.4 100 100  Rakpar 	1977  Seudullt.  60 

548 0.63 6.7 1.6 0 78  Rakpar 	1972  -  50 

5311 1.11 7.1 1.8 39 57  Rakpar 	1970  Yhdyst.  30 

16193 3.07 4.2 0.7 17 29  Rakpar 	1990  Yhdyst.  40 
16194 3.28 6.8 0.9 39 40  Rakennus 	1960  Yhdyst.  50 

16195 1.48 3.8 0.7 21 35  Rakpar 	1988  Kokoojat.  30 

16196 1.08 7.0 1.9 50 100  - 	1960  Yhdyst.  50 

16201 1.86 6.5 0.5 92 95  Rakpar 	1988  Yhdyst.  60  

Yht./keskim.  17.29 6.9 1.0 36 50  ___________________ __________  56  

Liikenne Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  Pol. 

 tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj. ajon.km) (onnJkm/v) (kpl)  

9 3633 4728 9.8 3 0 0 13.5 0.18 8 

545 4002 5114 10.0 0 0 0 0.0 0.00 4 

548 856 1125 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

5311 5585 6798 6.0 4 1 1 35.4 0.72 7 

16193 1860 2449 7.0 1 0 0 9.6 0.07 4 

16194 2090 2556 5.0 0 0 0 0.0 0.00 1 

16195 612 993 6.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

16196 854 1082 7.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
16201 1276 1142 4.0 1 1 0 23.1 0.11 2  

Yht./keskim.  2396 3013 7.0 9 2 1 11.9 0.10 26  
Toimenpide 	 Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus  tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt  parantamistoimenpide 
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Kunta: 	Suonenjoki 	
Savo-Karjalan  tiepiiri  1994  

Taajama: 	IISVESI 	 LI  IKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  
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Taajaman  maankäyttö  

mo  Asukasluku 	1992 	2010  
Käpylä  -  taajamassa 	820 	850  

-kunnassa 	8717 	9000  
IuIkmuSase 	 • 	..  Työpaikat  

N 	O1U 	' 	'. 	mrnalse - alkutuotanto 	600 	530  
• 	ah 	ak 

-  jalostus 	900 	950 
• 

-  palvelut 	1830 	2010  (lähde:kaupunki) 
I 	elola 	5,21  

Koja 	 - nrnäki 	 >.• Kaavoitustilanne  
9 	l 	PuskiotkO 	ajekoipD., -  asemakaava-alue: tilaa laajentua  

• 	' 	" 
- osayleiskaava  1993,  luonnos  

eva. 	• 	 Pusramo Laajentumissuunnat: tiivistymällä  
r Suihkol 	_T  _______________________________________________________________________  

Luonnehdinta  taajamasta  Taajaman luonne  ja kehitysnäkymät 
lisveden  taajama  on  vanha teollisuustaajama, joka  on  -  taajama-alueiden  kaavaluonnos  olemassa 
rakentunut vesistön varteen sahan vaikutuksesta. -  pyrkimys  nauhataajamaan  Käpylän  ja  
1920-30-luvuilla lisvesi eli kukoistuskauttaan. Ympä- Suonenjoen kanssa  
risto  on  metsäistä; laajimmat pellot sijaitsevat taaja- 

-  taajaman pohjoispuolella vahvistettu  osa- 
man  eteläpuolella. Asutus sijaitsee nauhamaisesti yleiskaava  
pääteiden  varsilla. Taajamassa  on  noin  800  asukasta. 
Taajaman väkiluku ollut vähenemään päin viimeisten  
10  vuoden aikana, mutta  on  nyt elpymässä. Taaja- 
massa  on  sahan lisäksi muuta monipuolista teolli- 
su  utta.  

Tiestö  ja liikenneturvallisuus 
-  ei  liikenneturvallisuusongelmia 
-  selkeä tieverkko  
-  taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä 

Taajaman yleisiä teitä ovat maantie  545  sekä  paikallistiet  16153  ja  16154.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö  
- pieniplirteinen,  omaleimainen  teollisuusyhdyskunta 
-  ei  taajamakuvallisia  ongelmia  
-  tehty  rakennussuojeluinventointi  samanaikaisesti  koko  kaupungin alueelle 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajaman kasvuvauhti  on  hidas.  Liikenteellisiä  ongelmia ei taajamassa ole. Ympäristö  on  taajamakuval-
lisesti  omaleimaista eikä vaadi toimenpiteitä. 

Luokka:  Ill 	 Perustelut: Ei erityisiä ongelmia.  
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Kunta: 	Suonenjoku 	 .  
Taajama: 	IISVESI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT JAPIENET  KAUPUNGIT 



Kunta: 	Suonenjoki 	
Savo-Karjalantiepiin  1994 	•• 	I  •i:ii'ii  

Taajama: 	IISVESI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

MAANKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  selkeä. Pääpaino  on  teollisuusalueilla. Asutus  on  syntynyt teollisuusaluei-
den  vätiselle  mäelle  nauhamaisesti.  Rakennuskanta  on  omakotitalovaltaista pienasutusta. 

 Taajamassa  on  peruspalvelut. 

Taajama  on  mukana Suonenjoen keskustan  osayleiskaavaluonnoksessa.Taajaman pääkasvu
-suuntana  on  Suvilanden alue taajaman pohjoispuolella. Alueelle  on  kaavailtu  1000  asukkaan 

 pientaloasutusta  sekä lisäksi  työpaikkarakentamista.  Alueelle  on  tehty oma kaava. Työpaikat 
sijaitsevat keskitetysti taajama-alueen keskellä. Taajamassa  on  saha,  Hackman  Oy:n metallite-
ollisuutta sekä muuta  pienteollisuutta. 



Kunta: 	Suonenjoki 	
Savo-Karjalan tiepiiri  1994 
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Taajama: 	IISVESI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA MAKU  VA JA  T!EYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva 

lisveden  taajama  on pienipiirteinen  ja  omaleimainen teollisuustaajama, Taajaman sijainti  veden 
 ääressä  on  viehättävä. Taajamakuvallisesti rannat ovat tärkeitä. Ympäristö  on  vihreää  ja  met-

säistä; avoimia maisematiloja ei keskustassa ole. Laajimmat pellot sijaitsevat taajaman ulkopuo-
lella päätien eteläpuolella. Maisemakuvassa tärkeä  on  Suonenjoki, joka virtaa sisääntulotien 
poikki itäpuolitse. Taajamaa halkova teollisuusrata ei erityisemmin korostu, vaikka  se kulkeekin 

 poikki taajaman. Ehdottomasti tärkein alue  on Kolikkoinmäki,  joka  on  luokiteltu kulttuurihistorial-
liseksi ympäristökokonaisuudeksi. Rannassa, viehättävällä paikalla sijaitsee myös Angelinin 
luontaishoitola. Taajamaan  on  valmistunut uusi vierasvenesatama. 

Taajaman rakennushistorialliset kohteet  on inventoitu 1980-luvulla. lisvedellä kohteita  on  paljon 
 ja  ne ovat rajaukseltaan laajoja  (mm. Kolikkoinmäki  ja lisveden  asema-alue) 

Tieympäristä 

Kinnulanniemen paikallistie  (16153)  siirtynee kaupungin kaduksi aikanaan.  Tie on raittimainen, 
 viehättävä.  Tien  varressa ei ole kevytväylää.  Tien loppujaksolla  lähellä rantaa vesakon raivaus 

olisi tarpeen. Kolikkoinmäen vehreät tontit luovat tielle omaleimaisen ympäristön. 

Maantien  545  (Suonenjoki-Vesanto) vieressä kulkee erillinen kevytväylä.  Tie on vehreä  ja raitti-
mainen,  mutta kaipaa osin siistimistä. Kevytväytää tulisi jatkaa valtatielle  9  asti. 
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Kunta: 	Suonenjoki 	

Savo-Karjalan tiepiiri  1994 
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Taajama. 	IISVESI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1.  Kinnulanniemen  vihreää  tieympäristÖä.  Kuva  2.  Maantien  545  ympäristÖä.  

 

Kuva  3.  lisveden  taajama sijaitsee maisemallisesti 
kauniilla paikalla.  
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Taajama: 	I ISVESI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALL!SIJIJS  

Tieverkko 

Taajaman ohi-  ja  sisääntulotienä  toimii maantie  545  (Suonenjoki-Vesanto).  Kinnulanniemen 
paikallistie  (16153) on  taajaman sisäinen  asuntokatu Kolikkoinmäen  suuntaan. Muita yleisiä teitä 
taajamassa ovat  lisvesi-Karsikonmäki paikallistie  (16154)  sekä varsinaisena taajaman  ohikulku

-tienä toimiva maantie  548  (Peltola-Etelälahti) taajaman itäpuolella. 

Taajaman teiden  liikennesuonte  on  vähäinen. 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajamaan  on  rakennettu  kevytväylä  maantie  545  varteen Suonenjoelta asti. Tiepiirin  Tie 2010- 
ohjelmassa  on  esitetty  kevytväylän  jatkamista nykyisestä länteen päin aina  Kinnulanniemen 

 paikallistien  (16153)  liittymään asti. Taajamassa ei ole erityisiä  liikenneturvallisuusongelmia. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988  - 
1992  yhteensä  1  poliisin tietoon  tullut  henkilävahinkoon  johtanut onnettomuus.  

_______ 	 _______ __________ 	Tie  
Yleisen  Kevytliik.  Pääasiallinen 

tien Pituus  Tien  leveys  Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 
numero  (km) (m) (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  Toimenpide  ja 	vuosi  toim.luokka  (km/h) 

545 2.52 7.6 1.2 18 12 Kevytpar 	1990 Seudullt.  80 
16153 1.61 6.1 0.6 0 96 Kevytpar 	1990 Yhdyst.  50 
16154 0.22 6.2 4.5 0 100  Rakpar 	1978 Yhdyst.  80 

Yht./keskim.  4.36 7.1 1.1 10 48 ___________________ __________  69  

Liikenne  Henki$övahinko-onnettomuudet  1988- 1992  Kaikki  Pol. 

 tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj.  ajon.km) (onn./km/v) (kpl)  

545 1986 2535 12.5 0 0 0 0.0 0.00 0 
16153 733 932 8.0 0 0 0 0.0 0.00 1 
16154 344 405 8.0 1 0 0 714.3 0.90 1 

Yht./keskim.  1439 1834 10.6 1 0 0 8.7 0.05 2  
Toimenpide 	 Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus  tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt  parantamistoimenpide 
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Taajama: 	TERVO 	 LI IKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 
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Hoapaselka 	
eurl**urcm 	' . 	\ 	. 	-'-. -  taajamassa 	690 	940  

aapajasvi 	
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 °A 	
- 	ydanrnaa 	- 	 I 'u  - 	-  rakennuskaava-alue:  1993, 173 ha  

Sanjka — osayleiskaava 13.11.1991(kvh),  2180 ha  

TerrId 	.\•'aea\ saaner*s&' 	 yi 	Laajentumissuunnat:  tiivistyy itään  ja  länteen  

P. 	•.n 	 F1k,i 	HaaporaI 	\ opysoar  

Luonnehdinta  taajamasta  Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Tervo  on  maisemallisesti kaunis, vesistön rajaama -  omaleimainen, hitaasti kasvava 
harjutaajama.  Taajaman asutus pohjautuu keskiajal- - kesäpitäjä  ja lohipitäjä 
ta.  Taajaman kehitys perustuu järvimalmin kuljetuk- 

-  Mäntyranta  ja  Keskikoulu kivikautisia  
sen  myötä tapahtuneeseen liikenneverkon kehittymi- asuinpaikkoja keskustan teiden tuntumassa  
seen,  jolloin Tervosta tuli liikenteellinen solmukohta. 

-  asutus laajenee rannoille salmen molemmin 
Tervonsalmi  jakaa taajaman kahteen osaan. Uusi puolin Tervonsalmen  silta valmistui  1977.  Taajamassa  on  
noin  700  asukasta 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
- taajamatie läpikulkutienä,  tien luonne aiheuttaa ongelmia 
- pysäköintijärjestelyt  ja liittymät puutteel lisia 
-  taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä 

Taajaman yleisiä teitä ovat maantiet  551  ja  5512  sekä paikallistie  16097.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö  
-  pieni, selvästi rajautunut vesistötaajama 
- taajamakuvallisesti  omaleimainen, ongelmat pieniä  ja  paikallisia 
-  tehty kattava rakennussuojeluinventointi, kohteita yhteensä  30  taajama-alueella 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Tervon maankäytön kehitys ei erityisesti vaikuta liikennejärjestelyihin,  sillä  taajaman yleiset tiet toimivat 

 vain  sisäisinä väylinä.  Taajaman läpi kulkeva  tie  ja sen  ympäristö  on  keskeisin taajamakuvaan vaikutta-
va kohde. Tietä tulisi jaksottaa  ja liittymäalueita  jäsentää. 

Luokka:  III 	 Perustelut: Ei erityisiä ongelmia. Omaleimaisuus säilytettävä. 
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Taajama: 	TERVO 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA  NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät  

Tervo  on  pieni, Tervonsalmen kahta puolen oleva taajama. Asutus  on  muodostunut rantoja 
mukaillen. Kunnan palvelut sijaitsevat  sillan  kahta puolen  ja  taajaman läpi kulkevan tien 
molemmin puolin. Taajamassa  on  pienimuotoista puu-, muovi-  ja  metalliteollisuutta sekä 
elintarviketeollisuutta. Alkutuotanto  ja  palvelut ovat pääasiallisia elinkeinoja. Tervossa  on  noin 

 800  kesämökkiä. Vuosittain tulee uusia kolmisenkymmentä kappaletta. 

Kuntaan  on  tehty kaksi osayleiskaavaa kirkonkylän alueelle  ja Äyskoskelle.  Kirkonkylän 
osayleiskaava  on  hyväksytty vuonna  1991.  

Asutus laajenee Kyminrantaan (vahvistettu rk) idässä  ja Pienlanden  suuntaan salmen länsipuo-
len eteläosassa. Pääosa rakentamisesta sijoittuu Huttulan alueelle, jonne  on  vahvistettu raken-
nuskaava  v. 1988.  Myös Parkkilahteen  ja Lauttakankaalle  on  yleiskaavassa varattu alueet 
asutukselle. Teollisuusalue sijaitsee Riitlammen länsipuolella. UudeUe työpaikkarakentamiselle 

 on kaavassa  esitetty varaus nykyisen teollisuusalueen Iänsipuolelle maantie  551  suuntaisesti 
Myös Pumppalaan  ja Kyminrantaan  on kaavassa  esitetty aluevarauksia pienimuotoiselle yritys- 
toiminnalle. 

Taajaman maankäytön kehitys  on  hidasta  ja  pienimuotoista. Rakentaminen suuntautuu 
rannoille. Liikenteellisiä ongelmia  tai  muutoksia maankäyttö ei aiheuta. Rakenteen pitkittyessä 
poikittaisyhteyksien tarve korostuu. 
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Taajama: 	TERVO 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJAMAKUVA  JA  TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Tervo  on  historiallinen taajama, jonka merkitys liikenteellisenä solmukohtana juontaa juurensa 
 1700-luvulta.  Jo  keskiajalla Tervon rannoilla  on  olut asutusta. Maisemallisesti Taajama sijaitsee 

harjukannaksella. Asutus  on  rannan  ja  harjun suuntainen. Kylän läpi kulkeva kantatie  on  linjattu 
 poikkiteloin maisemarakennetta vastaan. Taajamakuvallisesti suurin arvo  on  vesistössä  ja  pitkis-

sä näkymissä. 

Rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet  on  inventoitu osayleiskaavatyön  yhteydessä. Inven-
toinnissa löydettiin kaikkiaan  30  merkittävää kohdetta, joista kaksi  on  valtakunnallisesti merkittä-
vää: Pellonpää pihapiireineen sekä Tervonsalmen  ja  Riitlammen  välinen kannasalue. Tieympä-
ristön kannalta merkittävimmät ovat luotsiasema (vanha siltavandin talo vuodelta  1893)  sekä 

 1920-luvun rakennuskantaa olevat kirkko  ja  Yhdyspankki sekä entinen tervon Osuusmeijeri 
 (1904)  ja  Pellonpää. 

Tieympäristä 

Taajamakuvallisesti liittymät  sillan  molemmin puolin kaipaavat jäsentämistä. Länsipään liikkeiden 
edustan laajat asfalttialueet ovat selkeä epäkohta. Liittymässä oleva rakennuskanta  on  suhteel

-isen  uutta  ja  hyvää. Tilallisesti rakennusmassaa  on  vähän  ja  pysäköintialuetta  liikaa.  Tien  läpi-
kulkuluonne, silta  ja  siltapenger piilottavat  rakennukset näkymättömiin.  Tien  suuntainen  pitkä, 
suora näkymä häiritsee pienipiirteistä kokonaisuutta eikä taajamaa ehdi kunnolla havainnoida. 

Taajamakuva tiealuetta  lukuunottamatta  on  kaunis pitkien vesinäkymien, rakennuskannan  ja 
 harjumaisen  ympäristön ansiosta. Keskustassa ei ole uusia istutuksia eikä niitä tarvitakaan lu-

kuunottamatta edellämainittuja liittymäalueita. Istutuksia  on  lisätty  v. 1991  Ayskoskentien 
 varteen  ja sillan  itäpuolelle maantie  551  varteen. Taajamamerkkien kohdalla ympäristönhoidon 

tulisi muuttua selkeämmin hoidetumman näköiseksi, jotta nopeusrajoitukseen reagoitaisiin hel-
pommin. Teollisuusalueen ympäristö kaipaa lisää istutuksia. 
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Kuva  1.  Tervon kirkonkylä sijaitsee  veden ympä- Kuva  2.  Keskustan läpi kulkeva  tie on  pitkä  ja  suora. 
 röimänä.  

Kuva  3.  Pienlahteen  johtavan paikallistien ympäristö 
 on  pienipiirteistä.  Tien  etelä  päässâ  on  muinaismuis-

toalueita.  

Kuva  5.  Vanha  siltavandintalo  vuodelta  1893.  

Kuva  4.  Keskustan liittymä  on  epämääräinen  ja 
mittakaavallisesti  laaja.  

[L  

Kuva  6.  Taajaman keskipiste  on  Tervonsalmen 
 silta.  
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Taajama: 	TERVO 	 LI  IKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman tieverkon selkärangan muodostaa maantie  551 (Pitkälahti-Ahveninen),  joka kulkee 
taajaman läpi.  Pienhlanden  suunnan  yhdystienä  toimii  Joutenlahti-Tervo  paikallistie  (pt 16097). 
Pirttimäkeen  johtaa maantie  5512  (Tervo-Pirttimäki).  Maantie  5517  (Tervo-Utrianlahti)  välittää 
liikennettä taajaman  luoteisosista. Rautalammen  suuntaisena  yhdystienä  on  maantie  546 ( 
Vaajasalmi-Tervamäki). Taajaman sisäisen liikenne perustuu pääosin yleisiin teihin. 

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

Sillan  molempiin päihin  on  kaavailtu  kevytliikenteen alikulkuja.  Niiden toteutus  on  vielä epävar-
maa.  Kevytväylätarvetta  olisi  Pienlanden  suuntaan koulun ohi Herralan liittymään asti. Paikallis-
tien  (16097)  loppupäässä  on muinaismuistoalue.  Tämän takia väylä  on linjattava  taiten.  Tie 

 kulkee  harjumaastossa,  jonne ei tule tehdä  erotettua  kapeaa  välikaistaa,  vaan väylä  linjataan  
osin  korotettuna  ja  osin vapaasti maastossa  kulkevana.  Linja-autoasema  ja  linja-autopysäkit  
ovat ongelmallisia  jäsentymättömien  piha-alueiden takia. Raskaan kaluston  pysähdyspaikolle  
olisi keskustassa tarvetta. (nyt  pysäköivät  kahvin ajaksi  Riitlammen  alueen  levähdyspaikalle).  
Viimeisin iso toteutus  on Äyskoskentien  korjaus  ja  linjauksen  muutos.  Taajamamerkki  tulee 
siirtää teollisuusalueen  liittymän  kohdalle taajaman länsipuolella.  Äyskoskentien  ja  Pienimäen

-tien välille piiri  on  suunnitellut kevyen liikenteen väylää.  

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988  - 
1992  yhteensä  2  poliisin tietoon tullutta  henkilävahinkoon  johtanutta onnettomuutta.  

Tie _______ ____ _______ __________  _____ ____________ _______ ________  

Yleisen  Kevytliik.  Pääasiallinen 
tien Pituus  Tien  leveys  Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 

numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  Toimenpide  ja 	vuosi  toim.luokka  (km/h) 

551 1.81 8.9 1.7 31 82  Suuntpar 	1968  Seudullt.  80 
5512 0.34 6.7 2.9 0 48  Rakpar 	1968  Kokoojat.  80 
16097 1.21 6.4 0.8 15 32  Rakpar 	1988  Yhdyst.  50  

Yht./keskim.  3.37 7.8 1.5 22 60  ___________________ __________  62  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  Pol. 

 tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj. ajon.km ) (onn./km/v) (kpl)  

551 1633 2187 8.5 1 1 0 18.5 0.11 4 
5512 604 674 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
16097 604 758 4.0 1 0 0 74.7 0.16 3  

Yhtikeskim.  1158 1518 6.8 2 1 0 28.1 0.12 7  
Toimenpide 	 Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus  tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt  parantamistoimenpide 
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Luonnehdinta taajamasta 	-  Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät  
Tuusniemi sijaitsee  60 km  Kuopiosta Joensuuhun - kirkonkylämäinen, harjutaajama  
päin. Taajama  on  syntynyt luoteis-kaakko-suuntai- - 	valtatie  17  sivuaa, uusi linjaus suunnitteilla 
selle harjujaksolle  vesistön varteen. Vesistön runsaus -  valtatie aiheuttaa estevaikutusta 
hallitsee maisemakuvaa: Juojänien lisäksi taajaman -  rannat houkuttelevat asutusta 
koillispuolella  on  harjujaksojen suuntainen, lampien  
muodostama ketju. Laajin yhtenäinen peltoalue sijait- 
see luoteessa valtatien  ja  Juojärven välissä. 	Taaja- 
man sijainnilla Savon  ja  Pohjois-Karjalan rajalla  on  
ollut historiallista merkitystä: paikalla solmittiin Täys- 
sinän  rauha. Taajamassa  on 1900  asukasta. 

Tiestö  ja  liikenneturvallisuus 
- ohikulkutienä  valtatie  17;  suunnitteilla uusi linjaus 
-  valtatien ympäristö ongelmallisin, varsinainen taajamatie kaavatie 
- taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono 

Taajaman yleisiä teitä ovat valtatie  17  ja  maantie  572.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
- suurmaisema  miellyttävä, taajamakuvalliset ongelmat keskustassa 
- tieympäristössä parantamista (liittymät, jaksotus, istutukset) 
-  ei tehty rakennussuojeluinventointia 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Maankäyttö  suunnittelun painopisteen tulee olla keskustarakenteen tiivistämisessä. Harjuntauksen 
alueella oleva tonttireservi tulisi käyttää  ensin.  Valtatien poikittaisliikennettä tulee parantaa. 
Valtatien uudet linjaussuunnitelmat  ja  tarve tulee tarkistaa ajan tasalle. Taajamakuvallisesti tieympäristö 
kaipaa vähäistä parantamista. 
Luokka:  II 	 Perustelut:  Maankäyttö hajanaista. Valtatien siirtymissuunnitelmia. 

Taajamakuvallista  kohentamista. 
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Kunta: 	Tuusniemi 	 _________  
Taajama: 	TUUSNIEMI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

MAANKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄ  RIS  TO  

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät  

Taajama  on  syntynyt vanhan valtatien varteen harjun kupeeseen pitkänä  nauhana.  Vähitellen 
asutus  on  levittäytynyt  mattomaisesti  kohti uutta  ohikulkutietä. Lilkerakennukset  sijaitsevat 
ryhmittäin  keskusraitin  varrella. Kirkko  ja  hautausmaa ovat rakentuneet harjun kupeeseen. 
Rakennuskanta  on  selvästi kaksijakoinen: vanhaa rakennuskantaa  on  jäljellä  nauhamaisena 

 lähinnä pohjoisosassa,  liikekeskustaa  hallitsevat  1970-luvun  raskasmassaiset  rakennukset. 
Taajamassa  on  puu-  ja  sahateollisuutta, elintarvike-  ja  konepajatoimintaa  sekä  mattokutomo,  

Kirkonkylän  osayleiskaava  on  hyväksytty  5.6.1985.  Kirkonkylän  osayleiskaavan  tarkistus  on 
 suunnitteilla. Rakennuskaava-alueella  on  vapaata tilaa. 

Asutus laajenee  Honkaniemeen  lännessä  ja  Harjuntauksen  ympäristöön  koillisessa. Harjuntauk
-sen  alueella  on  vapaata  tonttimaata. Tuusniemellä  on  ollut paljon  lieverakentamista,  nyttemmin 

rakentaminen  on  hiljentynyt.  Mandollisia uusia  kasvusuuntia  ovat  Ritoniemi  etelässä sekä 
vanhainkodin ympäristö. Teollisuus laajenee  Pajuharjun  suuntaan taajaman luoteisosassa.  

Maankäyttötilanne  on  rauhoittunut  ja  parantumassa  uuden  kaavantarkistuksen  myötä. 
 Maankäytöllisenä  tavoitteena tulisi pitää  keskustarakenteen  tiivistämistä  ja  rakentamisen paino-

pisteen pitämistä valtatien pohjoispuolella.  Poikittaisyhteyksiä  valtatien yli tulee selkeyttää  ja 
 parantaa.  Keskustajakso  vaatii tiivistämistä  ja  taajamakuvallista ehostamista. 
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MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJAMAKUVA  JA  TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  
Tuusniemi  on harjutaajama,  mikä leimaa taajamakuvaa. Taajamarakenne  on  alunperin ollut pit-
känomainen nauha, mutta asutuksen laajentuessa länteen valtatien yli alkuperäinen rakenne  on 

 muuttunut. Valtatie aiheuttaa  selvän  estevaikutuksen  taajaman toiminnallisuudelle. Rantojen 
vähittäinen rakentuminen  on  pikkuhiljaa muuttanut taajamakuvaa  ja  antanut sille 
"taajamamaisemman" ilmeen. Rannassa kasvaa rehevää lehtipuustoa. Erityisesti meijerin ym-
päristön puusto  on  vaalimisen arvoinen. Kirkon siisti ympäristö  on taajamakuvallisesti  merkittävä. 
Keskustassa avointa maisematilaa  on  vähän. Tärkein, maisemassa keskeinen peltoalue sijait-
see luoteessa valtatien varrella. Harjualue  on pohjavesialuetta.  

Kirkonkylän keskustassa ei ole tehty rakennussuojelukohteiden inventointia. Taajamakuvalli-
sesti merkittäviä kohteita ovat  mm.  kirkko, ortodoksinen rukoushuone sekä entinen viljamakasiini 
(kotiseutumuseo). 

Tieympäristö 

Pysäköintialuetta  on  paljon  ja  istutuksia vähän. Kasvillisuuden pääpuuna  on  mänty, keskusraitin 
varrella  on  paikoin vanhoja koivuja  ja  kuusia. Keskusraitti  on  kunnan kaavatie. 

Valtatien ympäristö  on  avoin. Valtatien linjaus  on  suora  ja  jäykkä, lisäksi tien tasaus  on  huomat-
tavan korkealla. Muuten ympäristö  on  suhteellisen siistiä. Valtatien varteen  on  istutettu koivuja, 
mäntyjä  ja  suomenpihlajia.  Valtatie aiheuttaa jonkin verran melua läheiselle asutukselle. 

Läntisen sisääntulotien varrella  on sorakuoppa,  joka  on maisemoitu. Koutukeskuksen  avoin 
ympäristö sekä jääkiekkokaukalon kohta vaativat lisää vihreyttä. 

Rikkalahteen  johtavan tien (mt  572)  ja  Keskustien  liittymä  on  laaja  ja  kaipaisi jäsentämistä. 
Tulppaliittymän sijasta paikalla voisi olla kiertoliittymä. Tiejakso kyseisestä liittymästä keskustaan 

 on  maisemallisesti erittäin kaunis. 



Kuva  5. Tuusniemen  maisemassa rakennetta 
rajaa  Va  harjualue  on  merkittävä.  

Kuva  6. Maisemakuva on  monimuotoinen. Keskus-
ta-alue  on  väljä. 
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Kuva  1.  Valtatie  17  ympäristö  on  taajaman kohdalla 
	Kuva  2.  Valtatien tasaus  on  korkealla.  

avointa peltomaisemaa.  

1TT  
Kuva  3.  Maantien  572  ja  Keskustien  liittymä  on  laaja 

 ja  epämääräinen. Kohtaan  on  suunniteltu kiertoliit-
tymää.  

Kuva  4.  Valtatie jakaa taajamarakenteen. Poikittais-
yhteyksiä tulisi parantaa.  
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TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Tieverkon  pääväylänä  on  valtatie  17,  joka toimii taajaman  ohikulkutienä.  Asutus  on  laajentunut 
 ja  laajenee edelleen tien  länsipuolelle,  mistä johtuen valtatien  ohikulkuluonne  muuttuu yhä 

enemmän taajaman sisään-  ja  läpikulkutieksi.  Varsinainen  taajamatie  ei ole yleinen  tie.  Vanhin 
asutus sijaitsee  nauhana taajamaraitin  varrella  harjulla.  Vanha valtatie kulki aikanaan  Keskustien 

 paikalla.  Rikkalahteen  johtava maantie  (572,  Tuusniemi-Rikkalahti))  toimii taajaman  pohjoisena 
sisääntulotienä.  

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Valtatien  liittymät  ovat keskeisin liikenneongelma taajamassa.  Meijerintien  risteyksessä tapahtuu 
useita  kolareita.  Piiri  on  suunnitellut kyseisen  liittymän  parantamista.  Valtatielle  17 on  suunniteltu 
oikaisua luoteessa. Maantie  572  varteen  on  rakennettu kevyen liikenteen väylä jaksolla valtatie 

 -  Ruokonen. Lisäksi valtatien varteen maantien  572  liittymästä koululle  on  rakennettu pieni pätkä 
 kevytväylää.  Piirin suunnitelmissa  on  rakentaa vastaava matka  kevytväylää  valtatien toiselle 

puolelle nykyisestä  alikulusta  luoteeseen. Myös koulun liittymää aiotaan parantaa. Toimenpide- 
ohjelmassa  on  myös valaistuksen jatkaminen valtatiellä  meijerin  liittymästä kaakkoon  Tuuslah

-den  suuntaan.  Kevytväylän  rakentaminen  Tulisaaresta Keskustien  liittymään valtatien  17  varrel-
le  on  myös esitetty  toimenpideohjelmassa,  mutta vähemmän  kiireellisenä.  Kunnan toiveena  on 

 saada  kevytväylä Pajuharjun  suuntaan valtatie  17  varteen.  Tien  varrella  on  paljon asutusta,  hit
-tymiä  on  paljon  ja  näkemät ovat huonot. Valtatie toimii yleisenä  ulkoilureittinä  kuntalaisille.  

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  
1988  -  1992  yhteensä  8  poliisin tietoon tullutta  henkilävahinkoon  johtanutta onnettomuutta, jotka 
kaikki olivat  moottoriajoneuvo-onnettomuuksia.  Moottoriajoneuvo-onnettomuuksista  7  tapahtui 
valtatiellä  17.  Taajaman  henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusriski  liikennesuoritetta  
kohden  on  korkea:  65  onn./100 milj.ajon.km .  Valtatien  17  onnettomuustiheyden arvo, joka ker- 
too onnettomuuksien määrän  tiekilometriä  kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista,  on  
korkea:  0.54  onn./km/vuosi.  Valtatien  17  tarkasteluosuudella  on  näin  ollen  mandollisuus tehok- 
kaasti vaikuttaa  onnettomuusmääriin  liikenneturvallisuutta  parantavilla  toimenpiteillä.  

Tie  _______ ____ ________ __________  

Yleisen  Kevytliik.  Pääasiallinen 
tien Pituus  Tien  leveys  Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 

numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  Toimenpide  la 	vuosi  toim.luokka  (km/h) 

17 2.60 9.1 1.2 8 72  Rakpar 	1985  Valtat.  80 
572 1.14 8.3 0.9 77 76  Rakpar 	1985  Kokoojat.  50  

Yht./keskim.  3.74 8.9 1.1 29 73  ___________________ __________  71  

Liikenne  Henkilövahinko -onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  pOl.  

tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onnJlOO  milj.  ajon.km ) (onn./km/v) (kpl)  

17 2296 2927 9.0 7 0 1 64.3 0.54 15 
572 707 902 9.0 1 0 0 68.1 0.18 8  

Yht./keskim.  1812 2310 9.0 8 0 1 64.7 0.43 23  
Toimenpide 	 Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus  tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt  parantamistoimenpide 
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Luonnehdinta taajamasta 	 Taajaman luonne  ja kehitysnäkymät  
Taajama  on  syntynyt luode-kaakko-suuntaisen  harjun 	-  pieni,  kirkonkylämäinen  
kupeeseen, joka  on  osana  Sonkajärveltä Juankoskelle 	-  kaunis  suurmaisema  
ulottuvaa  harjumuodostumaa. Taajamaa  rajaavat 	- kaavassa  paljon  kasvuvaraa  
idässä pitkänomainen  Varpanen -järvi sekä lännessä  
Syrjälampi  ja  Pitkälampi.  Maasto  on  vaihtelevaa  ja  
korkeuserot  suhteellisen suuria.  Mäkien  väliset  
painanteet  ovat  soistuneita. Maisemakuva  on  moni- 
ilmeinen. Taajamassa  on 1200  asukasta. 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus 
- liikenneturvallisuusongelmia 
- tieympäristön jäsentymättömyys  aiheuttaa ongelmia  (pysäköinti, liittymät) 
-  taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  ympäristö  pienipiirteistä; liikennealueilla  ympäristön  kohentamistarvetta 
-  pihat  ja  liittymät taajamakuvallisesti  heikkoja  
-  taajamassa ei ole tehty  rakennussuojeluinventointia  

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 	 - 

Taajama kehittyy hitaasti.  Kasvuvaraa  on  Syrjälammin  alueella.  Maankäytöllisiä  ongelmia ei ole. 
Keskustan liittymä  ja  kevyen liikenteen järjestelyt kaipaavat parantamista.  Taajamakuvassa  pientä 
parantamista erityisesti yleisten teiden osalta. 

Luokka:  I 	 Perustelut:  Liikenneturvallisuusongelmia. Tieympäristössä 
jäsentämistä. 
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Taajama: 	VARPAISJARVI 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Maankäyttö  ja  taajaman kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  pysynyt hyvin koossa. Keskusta  on  selvästi  rajautunut  ja taajamalla  on 
 selvä keskipiste kanden tien risteyksessä. Taajamassa  on  puu-  ja kiviteollisuutta  sekä tekstiili-  ja 

 metalliteollisuutta.  Alkutuotanto  työllistää väestöstä noin puolet. Kirkonkylän rakennuskaava- 
alueella  on  vapaata tilaa. Kirkonkylän  osayleiskaava  on  vuodelta  1980. 

Osayleiskaavan  mukaan asutus laajenee keskustassa länteen Berliinin alueen eteläpuolelle, 
 Syrjälammin  tuntumaan. Toisena  laajentumissuuntana  on  taajaman  lounaisosa.  Huomattavaa 

 on  haja-asutusalueelle  syntyvän asuntotuotannon osuus: peräti  80%  uudisrakentamisesta 
syntyy  haja-asutusalueille.  Asutuksen laajeneminen pikku-Berliinin suuntaan teiden varsille 
tiivistää nykyistä  taajamarakennetta. 

Teollisuusalueita  on kaavassa  osoitettu nykyisen Berliinin alueen länsi-  ja luoteispuolelle 

 Taajamassa ei ole  maankäytällisiä  kehitysnäkymiä, jotka vaikuttaisivat  tieverkkoon. 
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TAAJAMAKUVA  JA TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Taajama  on  muodostunut nauhamaisesti keskustien  ja  Lapinlandentien  varteen. Maiseman 
monimuotoisuus  ja  voimakkaat maastonmuodot ovat kyläkuvalle ominaisia. Syrjänharju rajaa 
taajaman lännessä. Kirkko  on  rakennettu harjun kupeeseen. Runsaan puuston takia kirkkoa ei 
paljoa näy. Syrjänharjun koillisosassa  on  vanha sorakuoppa. Pohjoisessa soranotto  on  katkais-
sut harjun. Laajimmat peltoalueet sijaitsevat taajaman pohjoispuolella.  Ranta  on  pääosin vesi-
jättömaata. Kunta aikoo ruopata Varpaisenjärveä  ja  hoitaa järven  ranta-alueet. Uusimmat asun-
toalueet sijaitsevat mattomaisina taajamatien molemmin puolin. Pientaloasutus nousee harjun 
länsilaidalla harjun rinteille asti, itäosa  on  vanhaa omakotialuetta. Keskustassa  on  rakentamat- 
tornia tontteja suhteellisen paljon. 

'Keskusraitin  varrella  on  vanhaa puustoa; pääasiassa virastotalon kohdalla, Liikerakennusten 
edustojen pysäköintipaikat kaipaavat jäsentelyä; erityisesti Esson pihasta valtion virastotalolle 
johtava pitkä asfalttialue. Kevytliikenne  on  erotettu maaliviivalla valtion virastotalon kohdalla. 
Betoniporsaat ovat hätäratkaisu puutteelliseile liikennesuunnittelulle. 

Kirkon viereinen tori  on  sijainniltaan  väärässä paikassa. Tori liittyy suoraan tiehen ilman  jä
-sentelyä.  

Taajamassa ei ole tehty kattavaa rakennussuojelukohteiden inventointia. Taajamakuvallisesti 
merkittäviä kohteita ovat  mm.  kirkko  (Josef  Stenbäck  1904),  Huhti-Ahon pihapiiri  (1700-luvun 
lopulta), Kuoliosaaren kalmisto, Kuosmalan aitat  (1890-luvulta), pappila  (1910),  vanhatalon 
pihapiiri sekä Vuorisen talo. 

Tieympäristö 

Liikenneympäristö  on  taajaman reuna-aluelila moitteeton. Keskustassa jakso kirkolta hautaus-
maalle  on  jäsentymätön  ja  kaipaa parantamista. Keskustan liittymä  on  taajamakuvallisesti  ja 

 toiminnallisesti tärkeä kohta,  jota  tulisi kehittää taajaman keskipisteenä. Pihatja liittymät tulisi 
parantaa. Tieympäristöstä puuttuu viimeistely. Tieympäristö voisi olla nykyistä herkempi  ja  
vi h  reäm  pi.  
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Kuva  1.  Varpaisjärven  kirkonkylä sijaitsee  kaunhissa 	Kuva  2.  Keskustan liittymä  on  lilkennetuivallisesti 
suurmaisemassa. 	 ongelma/unen.  

Kuva  3.  Keskustan pihoja tulisi  jäsentââ  Ist  utuksin  ja 	Kuva  4.  Paloasema  on  tärkeä maamerkki.  
yks ityisko hdilla.  

Kuva  6.  TieympäristÖ  voisi olla nykyistä  vehreämpi.  Kuva  5.  Pysäköinti  liittyy usein suoraan  ajorataan. 
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TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko  

Eteläisinä sisääntuloteinä  ovat  Pyykankaantie (mt  576)  ja  Tiirinlahti-Solansuu  maantie  (577). 
 Pohjoisesta  Rautavaaralta  taajamaan tulee maantie  582  (Savonjärvi -Rautavaara),  yhdystie 

 pohjoisessa  on  myös Vuorisen  paikallistie  (16319).  Lännessä taajaman  sisääntuloteinä  toimivat 
 Savonjärveltä  maantie  582  ja  Hiekkapuron paikallistie  (16315).  

Varsinaisena  taajamatienä  toimii maantien  577  pohjoisosa sekä  osa  maantietä  582.  Näiden tei-
den risteys  on  taajaman toiminnallinen  keskipte.  

Tiestön  suunniftelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Taajama  on  liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallinen.  Peltikolareita  sattuu paljon. Eniten 
onnettomuuksia tapahtuu  Keskustien  liittymässä. Onnettomuuksien yleisin syy  on  liian  kova  
ajonopeus liittymiin  tultaessa. Taajamassa kulkee suhteellisen paljon raskasta liikennettä. 
Keskustaan  on  rakennettu  kevytväylät kattavasti  kaikille  sisääntuloteille,  Kirkolta keskustan 
liittymään asti  kevytväylä  kulkee molemmin puolin tietä. Tarvetta uusien väylien rakentamiseen 
ei ole. Ongelmana  on  myös  kaavateiden  ja  pihojen sekä osittain piha-alueen  ja  kevyen liiken-
teen väylän  jäsentymättömyys  keskustassa.  

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  
1988  -  1992  yhteensä  10  poliisin tietoon tullutta  henkilävahinkoon  johtanutta onnettomuutta, 
joista  kevytliikenteen  onnettomuuksia oli  7.  Moottoriajoneuvo-onnettomuuksista  1  ja  kevytliiken- 
teen  onnettomuuksista  4  tapahtui maantiellä  582.  Taajaman  henkilövahinko-onnettomuuksien 
onnettomuusriski  liikennesuoritetta  kohden  on  korkea:  66  onn./100 milj.ajon.km .  

Tie  
Yleisen  Kevytliik.  Pääasiallinen 

tien Pituus  Tien  leveys  Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 
numero  (km) (m) (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  Toimenpide  ja 	vuosi  toim.luokka  (km/h) 

576 1.37 7.2 1.5 78 90  Rakpar 	1983 Seudullt.  50 
577 0.23 7.3 4.3 19 52  Rakpar 	1983 Seudullt.  50 
582 2.05 7.4 2.4 90 95 Suuntpar 	1953 Seudullt.  50 

16319 6.50 6.7 0.2 4 8  Rakpar 	1986 Yhdyst.  80 

Yht./keskim.  10.15 7.0 0.9 32 38 ___________________ __________  68  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  pOl.  

tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevyti.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj.  ajon.km) (onn./km/v) (kpl)  

576 2139 2597 5.9 2 1 1 37.4 0.29 8 
577 862 1187 8.0 0 0 0 0.0 0.00 0 
582 1654 2028 8.3 5 4 0 80.7 0.49 19 

16319 269 357 15.0 3 2 1 94.1 0.09 5 

Yht./keskim.  815 1016 12.2 10 7 2 66.2 0.20 32  
Toimenpide 	 Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus  tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt  parantamistoimenpide 
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Luonnehdinta taajamasta 	 Taajaman luonne  ja  kehitysnäkymät kehi - 
Taajama  on  sijaitsee Suvasveden  ja  Kallaveden väli- 	-  pieni, kirkonkylämäinen  ja  hitaasti kasvava  
sen  salmen, Vehmersalmen itärannalla. Taajaman 	- kesäpitäjä, rakenne nauhamainen 
keskus  on  rakentunut metsäsaarekkeeseen. Taaja- 	-  paljon rantojensuojelualueita  
massa ja koko  Vehmersalmen  kunnassa  on  saaristo- 	- asutus laajenee salmen molemmin puolin, 
laisuuden  leima. Kunnan  pinta-alasta puolet  on  vettä, 	mikä hajottaa yhdyskuntarakennetta 
Asutus  on  muodostunut nauhamaisena salmen kum- 
mallekin puolen. Vebmersalmi  on  säilynyt kirkonky- 
lämäisenä  Kirkonkylässä  on  noin  900  asukasta. 

Tiestö  ja  liikenneturvailisuus 
-  ei liikenteellisiä ongelmia lukuunottamatta lossin aluetta 
- kesäviikonloppuisin lossi ruuhkautuu 
-  taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä 

Taajaman yleisiä teitä ovat maantiet  537, 5371  ja  paikallistie  16409.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  ympäristö viehättävää, omaleimaista; tieympäristö tärkeä  osa  taajamakuvaa 
-  ei tehty rakennussuojeluinventointia 

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Maankäytön suunnittelussa tulisi pyrkiä maankäytön eheyttämiseen. Suunnitellut Syvähiekan  ja  Kirnu

-mäen rakennuskaavat hajottavat nykyistä taajamarakennetta. Syvähiekan osalta uusi kiinteä yhteys luo 
lisäpaineita maankäytön kehittymiseen salmen länsipuolelle. Taajamakuva ei kaipaa erityisiä toimenpi-
teitä. Ympäristönhoidon taso  on  korkea  ja  se  tulisi säilyttää sellaisena. Vehmersalmi  on  yksi viehättä-
vimmistä Pohjois-Savon taajamista. Ympäristön säilyttäminen tulisi olla lähtökohtana kaikille taajamassa 
tphtha,ilIp tnimennitpillp  

Luokka:  Ill 	 Perustelut: Ei erityisiä ongelmia. 
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MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

MAANKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Taajaman maankäyttä  ja kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  tiivis  ja  selkeä. Asutus sijaitsee  pääteiden  varsilla. Vanhin asutus  on 
nauhana raitin  varrella, jossa  sijaitsevasti  myös kunnan palvelut hyvin keskitetysti. 

Taajamassa  on  leipomo,  puusepänverstas  ja  uistintehdas. Maatalous  on  kunnan pääelinkeino. 
Kuopiossa käy töissä noin  5 %  asukkaista.  Vehmersalmella  on  paljon  kesämökkejä.  

Kirkonkylän rakennuskaava  on  vuodelta  1975.  Kirkonkylän  osayleiskaava  on  hyväksytty 
kunnanvaltuustossa  14.6.1991.  

Taajama kasvaa hyvin hitaasti. Kaavan mukaan asutus laajenee  Syvähiekkaan  ja  nykyisestä 
asutuksesta pohjoiseen.  Syvähiekkaan  on  tehty rakennuskaava  v. 1989.  Alueelle kaavaillaan 
uutta  osayleiskaavaa;  ongelmia laajentumiselle aiheuttavat  pohjavesialue, soranotto  sekä 
maanomistus. 

Kolmantena  laajentumissuuntana  on Kirnumäki,  jonne  on  jo  rakennettu pientaloja.  Kirnumäelle 
 on  tehty  osayleiskaava. Kaavassa  on  esitetty varaus pienimuotoiselle  työpaikkarakentamiselle 

 uuden tieyhteyden  ja  nykyisen  lossipaikan itäpään  väliin sekä maantie  537  varteen.  Maankäytöl-
lisenä  tavoitteena tulisi olla yhdyskuntarakenteen tiivistäminen. Nykyisillä  kehitysnäkymillä 
maankäyttö  hajoaa. Suunniteltu kiinteä yhteys edesauttaa rakenteen hajoamista  helpottamalla 
kulkuyhteyksiä  salmen molemmin puolin.  
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TAAJA MAKU  VA JA T!EYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva 

Vehmersalmen  ilme  on  säilynyt  kirkonkylämäisenä.  Ympäristö  on  vihreää  ja  vaihtelevaa, raken-
nuskanta pienimittakaavaista  ja  kiinni  tiessä.Taajaman  keskus kätkeytyy puuston sisään paljas - 
ten  kuitenkin tärkeitä näkymiä ulos vesistöön.  Sisääntulojaksoilla  on  laajoja kauniita  maisemati

-loja.  Keskustan läpi kulkeva  tie on  säilyttänyt  raittimaisen  luonteensa saneerauksesta huoli- 
matta.  Kevytväylä  on  sijoitettu onnistuneesti  koivukujanteeseen. Lilkerakennusten edustat  on 

 istutettu lukuunottamatta  K-kaupan piha-aluetta. Keskustassa  on  tori, joka  on  keskeinen 
 kohtaamis-  ja  tapahtumapaikka. Taajaman luonne  ja  positiiviset ominaisuudet liittyvät olennai-

sesti yleisiin teihin: rakennuskanta, puusto, vihreys,  pienipiirteisyys  ja  hyvä kokonaisuus. 

Taajamassa ei ole tehty kattavaa  rakennussuojelukohteiden inventointia. Osayleiskaavassa 
 kohteita  on  mainittu neljä. Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä kirkon-

kylän alueella  on  kolme.  

Tieympäristö 

Tieympäristö  ei kaipaa lisää istutuksia.  Keskusraitti  on  hyvin  vehreä  ja  omaleimainen.  Tien 
 suuntaus  on  hyvä. Tärkeää olisi vanhan puuston turvaaminen keskustassa.  Sillan  rakentaminen 

 lossin  sijaan kadottaa jotakin nykyisestä  saaristomaisesta tunnelmasta  niin välttämätöntä kuin 
 sen  saaminen kuntalaisille onkin. Rannan  ja  tulevan  siltaympäristön  viimeistelyyn  on  kiinnitettävä 

huomiota; ratkaisu ei saa olla liian jäykkä  ja  rakennettu  kirkonkylämäisessä  ympäristössä.  

Keskustaraitin  vanha puusto tulee uudistaa vähitellen. Muita toimenpiteitä ei ole tarpeen tehdä.  
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Kuva  1.  Kirkonkylän ympäristö  on  vehreää  ja  raitti- 	Kuva  2.  Tietilaa  rajaa suurikokoinen puusta. 
maista.  

Kuva  3.  Tietilaa  rajaa suurikokoinen puusta. 	Kuva  4.  KaunIIsti  toteutettu kevyen  lIIkenteen  väylä.  

Kuva  5.  Kaupan suuri piha-alue  on  pienimittakaa- 	Kuva  6.  Kirkonkylä  on  rantaan  tukeutuva. Ympä- 
vaisessa  ympäristössä vieras. 	 röivä  maisema  on  vaikuttavan kaunis.  
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TIES TO JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman  sisääntuloväylät  ovat pitkiä suhteessa varsinaiseen  taajamaraittiin. Hiltulanlahteen  
johtava maantie  537  (Pappilantie) toimii taajaman  sisääntuloväylänä  lännestä  ja  pohjoisesta  ja 

 osin myös  läpikulkuväylänä.  Maantie  5371  (Litmaniementie)  on  taajamatie.  Tien  toiminnallinen 
luonne  on  lähinnä asutus-  ja  kauppakatu.  Tie  säilynyt  vehreän raittimaisena,  puuston verhoa - 
mana  tienä.  Aittojärven-Niemiskylän paikallistie  (16049)  toimii  sisääntuloväylänä koillisesta.  

Tieverkko  on  selkeä  ja  pienipiirteinen.  Teillä  on  vähän liikennettä. Kesäisin  liikennemäärät  ovat 
huomattavasti korkeammat. 

Tiestön  suunniftelutilanne  ja  ongelma-analyysi  

Vehmersalmen  yli kulkee tällä hetkellä  lossi. Lossin  tilalle  on  kaavailtu  14 m  korkeaa siltaa, josta 
 on  esitetty kuusi eri vaihtoehtoa. Maantie  537  parantamista ollaan siltahankkeen jälkeen jatka-

massa pohjoisen suuntaan.  Taajamatien  saneeraus toteutettiin  1980-luvun alkupuolella. Tässä 
yhteydessä  keskustajaksolle  rakennettiin erotettu  kevytväylä,  joka jatkuu vähän matkaa  Litma-
nintielle  asti. Asutuksen laajentumisen myötä väylää  on  tarkoitus jatkaa  viimeksimainitulla 
tieosuudella.  

Keskustassa ei ole erityisiä  liikenteellisiä  ongelmia.  Pysäköinti  on  hallittua,  liikennemäärät  
suhteellisen pieniä.  Lossille jonotus  on  suurin ongelma, erityisesti  kesäviikonloppuisin.  Raskas 

 liikenne aiheuttaa  lisäodottamista lossille. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. Taajaman yleisillä teillä ei ole sattunut vuosina  
1988  -  1992  poliisin tietoon tulleita henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia.  

_______ ____ ________ __________ 	Tie  
Yleisen Kevytliik.  Pääasiallinen 

tien Pituus  Tien  leveys Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 
numero  (km) (m) (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) Toimenpide  ja 	vuosi toim.luokka  (km/h) 

537 1.63 7.1 0.6 5 100  Rakpar 	1981 Kokoojat.  80 
5371 0.68 7.6 2.9 100 100  Rakpar 	1981 Yhdyst.  50 
16409 0.37 8.0 2.7 63 90 Kevytpar 	1992 Yhdyst.  50 

Yht./keskim.  2.68 7.4 1.5 37 99 ___________________ __________  59  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  pol. 

 tietoon tul. Yleisen Raskaan Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl.  Kuolleet onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj. ajon.km ) (onn./km/v) (kpl)  

537 708 1081 7.4 0 0 0 0.0 0.00 1 
5371 1379 1855 5.0 0 0 0 0.0 0.00 4 
16409 534 661 7.0 0 0 0 0.0 0.00 0 

Yht./keskim.  855 1220 6.7 0 0 0 0.0 0.00 5  
Toimenpide 	 Liittymätiheys 

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja vilkkaiden yksitylsteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt parantamistoimenpide 
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Savo-Karjalan tiepliri  1994  
Kunta: 	Vesanto 	 _______  
Taajama: 	VESANTO 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA  NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  

Maankäyttö  ja  taajaman  kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  suhteellisen tiivis  ja  nauhamainen.  Taajama  on  rakentunut mäelle  ja  sitä 
 ympäröiville rinteille.  Rakennuskanta  on  hyvin nuorta. Keskusta  on  selvästi  rajautunut  ja  suhteel-

lisen  tiivis.Taajamassa  on  elintarviketeollisuutta, kone-  ja  korjaamotoimintaa  sekä  puuteollisuut
-ta.  Taajamarakenne  on  nauhamainen.  

Kunnassa  on  kaksi  rakenriusKaava -aluetta:  kirkonseudun  rakennuskaava  ja  kunnalliskodin 
rannan rakennuskaava. Kirkonkylän  osayleiskaava  on  vahvistettu heinäkuussa  1993.  

Asutus laajenee Suonenjoen tien varteen  (Museorannan  alue)  ja  keskustaan (nykyisen tiivistä-
mistä). Taajama-alueelle rakennetaan noin  4-5  asuntoa/vuosi.  Asumisen  reservialueiksi 
osayleiskaavassa  on  esitetty  koillisessa  Mäntyharjun alue, alue vanhainkodin pohjoispuolella 
sekä museon  eteläpuoliset  alueet. Taajamassa  on  kaksi työpaikka -aluekeskittymää: Keskustien 

 ja  Oinaskyläntientien  varrella.  Työpaikkarakentamiseen  on  vapaita tontteja  kyseisillä  alueilla. 

Taajaman  maankäyttö  on  hallittua  ja  suunnitelmallista. Yhdyskuntarakenteen leviäminen kaak- 
koon kohti rantaa hajottaa rakennetta jonkin verran  ja  luo paineita kevyen liikenteen väylien 
rakentamiseksi tulevaisuudessa.  
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Taajama: 	VESANTO 	 LUKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJAMAKUVA  JA TIEYMPÄRISTÖ 

Taajamakuva  

Vesanto  on  peltojen ympäröimä, tiiviin, tähtimäisen taajamarakenteen omaava taajama. Pitkán-
omaiset maisematilat ovat hallitsevia. Länsipuolella esiintyy pieniä suoalueita, idässä avokalli-
oita. Taajaman keski-  ja  länsiosa  on  melko tasaista, muualla nnteet  ja moreenimäet  luovat  to

-pografista  vaihtelua. Vaihteleva maasto  ja vehreä  ympäristö pitkine näkymineen luo hyvän 
suurmaiseman. Taajamassa  on  paljon lehtipuita,  osa  huonokuntoisia. Kesätori toimii aktiivisesti. 
Toim  sijainti kirkkoa vastapäätä  on  keskeinen. Kirkko sijaitsee hallitsevalla paikalla mäen rin

-teessä. Liikekeskusta  on  hajanainen.  1970-luvun suurimassaiset liikerakennukset hallitsevat 
taajamakuvaa. Tietty harmaus  on  leimaa antavana ydinkeskustalle. Matkahuollon  ja Sokosmar-
ketin  laaja asfalttialue häiritsee, samoin kadulla  ja  pienten liikkeiden edessä tapahtuva sekava 
pysäköinti. 

Vesannon kirkonkylässä  on  hyvin vähän vanhaa rakennuskantaa. Taajamassa ei ole tehty 
rakennussuojelukohteiden inventointia. Taajamakuvallisesti tärkeitä kohteita ovat luterilainen 
kirkko, ortodoksinen rukoushuone sekä Humalapuron aittarakennus. 

Tieympäristö  

Maantie  545 on  kaunis, kulttuurimaiseman keskellä kulkeva  tie,  joka ei kaipaa uusia istutuksia. 
Torpparinmäelle johtava lehtikuusikuja luo rytmiä avoimeen maisemaan. Sonkarintie vaatii sekä 
tien rakenteellista parantamista että lisää istutuksia uuden kevyen liikenteen väylän rakentami-
sen yhteydessä. 

Kokonaisuutena tieympäristö  on  suhteellisen moitteeton lukuunottamatta aivan ydinkeskustan 
aluetta sekä Oinaskylän paikallistietä. Erityisesti kevytliikenteen ylityskohtien havainnoinnissa 
olisi parantamisen varaa. Keskustajaksolla pysäköinnin järjestäminen  ja  pihojen jäsentäminen 

 on  tarpeen. 



Kuva  1.  Keskustan läpi kulkeva  tie on geometnal-
taan vathteleva.  

Kuva  2.  Keskusta  on tilallisesti  väljä. Laajat  asrait-
tipihat  tulisi jäsentää.  

Kuva  3.  Vesannon taajama sijaitsee  kaunulla  palkal-
la, mäen päällä.  

Kuva  4. Sisääntulojaksoille  tulisi rakentaa kevyen 
liikenteen väyliä. Samalla  tieympäristöä  voisi 
parantaa  istutuksin.  
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Llaaiama: 	VESANTO 	
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

LIIKENNEYMPARISTÖN  TILA 

TIESTÖ  JA LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman tieverkon päätie  on  maantie  551  (Pitkälahti-Ahveninen),  joka toimii taajaman sisääntu-
lotienä lännessä  ja  pohjoisessa sekä taajaman sisäisenä kauppakatuna. Kaakosta liikennettä 
välittää maantie  545  (Suonenjoki-Vesanto). Taajama-alueella  on  kolme paikallistietä: Oinasky -län  paikallistie  (pt 16008),  Vesanto-Sonkarin paikallistie  (pt 16045)  ja  Kiesimän paikallistie  (pt 16087).  

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Kevytväylätarpeita  on  paikallistiellä  16045  sekä Museorannan alueella maantie  545  varteen. 
Viimeksimainitun varrella sijaitsee vanhusten palveluasuntoja sekä torpparimuseo, jonka risteyk-
seen päättyy nykyinen kevytväylä. Myös Niinivedellä kevytväylä olisi koululaisten takia tarpeen. 

Maanteiden  551  ja  545  liittymä  on  ongelmallinen huonojen näkemien  ja  hankalan sijainnin ta-
kia. Keskustan läpi kulkee suhteellisen paljon raskasta liikennettä  ja  mäkien  takia rekat eivät 
noudata  50 km/h  nopeusrajoitusta. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  hyvä. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  1988  - 1992  yhteensä  2  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 

_______ ____ _______ __________ 	Tie  
Yleisen Kevytliik.  Pääasiallinen tien Pituus  Tien  leveys Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus (%) osuus (%) Toimenpide  ja 	vuosi tom.luokka  (km/h) 

551 2.30 7.8 3.9 52 59  Rakpar 	1987  Seudullt.  60 16008 0.55 7.0 1.8 0 40  Rakpar 	1987  Yhdyst.  80 16045 0.90 7.1 1.1 44 92  Rakpar 	1987  Yhdyst.  50 16087 1.50 7.0 0.7 0 11  Rakpar 	1987  Yhdyst.  80  
Yht./keskim.  5.24 7.4 2.3  49  ________  ___________________  67  

________ 	Liikenne Henkilövahjnko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  Pol. 

 tietoon tul 
Yleisen Raskaan Henkilövahinko-onn Hv.-onn.  

tien KVL KKVL  liikenteen Kaikki Kevytl.  Kuolleet onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet numero ______ ______  osuus (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj.  ajon.km) (onn./km/v) (kpl)  
551 1699 1782 9.7 1 1 0 14.0 0.09 4 16008 336 518 13.0 0 0 0 0.0 000 0 16045 530 689 5.7 0 0 0 0.0 0.00 0 16087 237 281 15.0 1 1 1 154.6 0 13 1  

Yht./keskim. 	939 	1035 	10.8 	2 	2 	1 	 22.3 	 0.08 	 5  Toimenpide 	 Liittymätiheys 
Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksitylsteiden liittymät 
Suuntpar, 	Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt parantamistoimenpide 
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Laajentumissuunnat:  pohjoinen  ja  itä (tiiv.) 

Luonnehdinta taajamasta 	 Taajaman luonne  ja kehitysnäkymät  
Taajama  on  luonteeltaan kirkonkylämälnen, pieni 	- maaseutuvaltainen, kirkonkylämäinen  
ja  tiivis.Vieremä  sijaitsee Vieremäjärven poh- 	- selkeä keskusta 
joispuolella harjujakson  päässä. Taajamaa ym- 	- maankäytöllisesti eheä 
päröivät  laajat peltoalueet. Taajamalla  on  selkeä 
ääriviiva  ja  hienoja näkymiä. Taajamassa  on  
noin  1600  asukasta. 

Tiestö  ja liikenneturvallisuus 
- liikenteelliset  ongelmat paikallisia; lähinnä pysäköintiin  ja  liittymäalueisiin  liittyviä 
- suunnitteilla  vt  19  liittymien  parantamista  ja  kaventamista (tarveselvitys tehty) 
-  valtatiellä  19  ongelmia (valaistus, näkemät, kevytliikenne) 
-  taajaman liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Ongelmat johtuvat valtatiestä  19.  

Taajaman yleisiä teitä ovat valtatie  19,  maantie  591  ja  paikallistiet  16166  ja  16167.  

Taajamakuva  ja  rakennettu ympäristö 
-  ympäristö omaleimaista  ja  perinteistä 
- tieympäristö  selkeää  ja  pienipiirteistä; taajamakuvalliset  ongelmat liikerakennusten pihoilla 
- rakennussuojeluinventointi tehty, kohteita taajamassa yhteensä  20  

Analyysi, yhteenveto  ja  suositukset 
Taajamarakenne  on  ehyt  ja  selkeä. Taajama kasvaa hitaasti nykyisen rakenteen tuntumaan. Taajaman 
liikenteelliset ongelmat ovat valtatiellä  19,  keskustassa ongelmat ovat vähäisiä. Taajamakuva  on 

 omaleimainen. Tieympäristöä tulisi viimeistellä erityisesti liittymien  ja  liikerakennusten pihojen osalta. 

Luokka:  Ill 
	

Perustelut: Ei erityisiä ongelmia.  
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Taajama: 	VIEREMÄ 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 

MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

MAA  NKA  YTTÖ  JA  RAKENNETTU  YMPÄ  RIS  TO  

Maankäyttä  ja  taajaman  kehitysnäkymät 

Taajamarakenne  on  selkeä, neljän tien risteykseen  ja  niiden varsille muodostunut nauha. 
Uudempi asutus sijaitsee metsässä, avoimilla pelloilla erottuvat tilakeskukset. Taajamalla  on 

 selkeä keskus pääteiden risteyksessä. Kunnan  ja  taajaman pääelinkeinona  on  maatalous. 
Taajaman rakennuskanta  on eheää, pientalovaltaista,  eri-ikäistä omakotiasutusta. Kerrostaloja 

 on Torpanmäen  alueella. 

Kirkonkylän alkuperäinen rakennuskaava  on  vahvistettu  17.11.1971.  Kaavaa  on  myöhemmin 
laajennettu  ja  siihen  on  tehty muutoksia;  mm. Mäntykankaan  ja Sotkun  alueelle (vahvistettu) 
sekä Puistorinteen  ja Torpanmäen  alueelle (hyväksytty). Kirkonkylän osayleiskaava  on  hyväksyt-
ty kunnanvaltuustossa  18.12.1992.  Uusi osayleiskaava  on  vahvistettu lääninhallituksessa  13.4. 
1993. 

Osayleiskaavan  mukaan asutus laajenee itäär) Malilan alueelle  ja Karankamäelle  pohjoiseen. 
Rakennuskaava-alueella  on  rakentamattomia tontteja  mm.  urheilukentän pohjoispuolella, koulu-
keskuksen tuntumassa sekä Mykkälammen pohjoispuolella.  AP-reservialue on  myös Riutankal

-lion  alueella pohjoisessa. Nykyiset teollisuusalueet sijaitsevat Kankaan alueella taajaman koillis-
osassa sekä Ritilän alueella ohikulkutien länsipuolella. Kaavassa teollisuusalueelle  on  varattu 
laajentumisalueita nykyisten teollisuusalueiden ympärillä.Teollisuutta taajamassa  on  vähän; 
yritykset ovat pääasiassa puu-, elintarvike  ja metalliyrityksiä.  

Taajaman maankäyttö  on  suunnitelmallista. Laajentumisalueet tiivistävät nykyistä rakennetta. 
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Taajama: 	VIEREMA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TAAJA MAKU  VA JA  TIEYMPÄRISTÖ  

Taaja  makuva  

Taajaman  erityispiirteenä  on  kaunis sijainti harjun päällä, avoimien peltojen ympäröimänä. 
Maaston korkeimmat alueet keskustasta pohjoiseen ovat  havupuuvaltaista kangasmetsää. 

 Muilta suunnilta  taajamaa  ympäröivät laajat  peltoalueet.  Keskusta-alueen  ja haja-asutun maata-
lousalueen  raja on  hyvin jyrkkä lännessä, mikä näkyy selväpiirteisenä  ääriviivana.  Kirkonkylän 
itäpuolella  on  useiden  lampien  muodostama jono  ja Icunaassa  virtaa  Vieremänjärveen  laskeva 

 Murennusjoki. Heinäjärvi  on linnuston suojelualuetta. Harjualueelta on  löydetty  kivikautinen 
 asuinpaikka. 

Kunta  on inventoinut  arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet  osayleiskaavatyön  yhteydessä. 
 Kirkonkylällä arvokohteita  on  yhdeksän:  Hukkalan  aitat,  Honkalinna  (1949),  kirkko  (I. Launis 

1919),  kirjasto  (1938), kunnanvarasto (1892),  nuorisotalo  (1914), Pulkka,  Jaakkolan pellot  ja 
Tiihilänlahti. 

Tieympäristö  

Maantie  591 on  viehättävä,  raittimainen.  Tien  oikeassa laidassa  on  erillinen  kevytväylä,  jonka 
 välikaistalla  on  koivu-  ja pihtajaryhmiä. Kirkkokujan  komeat koivut, tien  raittimainen  luonne  ja 

 hienot näkymät avoimeen kulttuurimaisemaan luovat miellyttävää ympäristöä. Keskustassa  ke-
vytliikenteen  yhteys  KELA:sta Osuuspankille  on  puutteellinen. Myös  liittymät  voisivat olla mitta-
kaavaltaan pienempiä.  Sisääntulojakso  valtatieltä  on  siisti  ja  avara. Keskustassa  kevytliikenteen 

 yhteys linja-autoasemalta  Kipinään  kaipaa parantamista.  

Karankamäen paikallistie  on metsäinen,  poikkileikkaukseltaan kapea  tie.  Asutus laajenee ympä-
röivään  mäntymetsään.  Tiellä  on  hyvä tasaus, tien luonne muutoin  on  pitkä suora. Keskusta- 
alueen  lounaiskulma  on taajamakuvallisesti  muusta ympäristöstä  erottuvin jäsentymättömien 
asfalttipihojen  takia.  Karankamäen  paikallistien alkupäässä  on  pientä  jäsentämistä  tien  liittyessä 

 suoraan  asfalttipihaan.  

Tehtävät toimenpiteet ovat laajuudeltaan pieniä  ja  ne voidaan tehdä vaiheittain.  



Kunta: 	Vieremä 	
Savo-Karjalan tiepilri  1994 

.  :1 	lI'  

Taajama: 	VIEREMA 	 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TILA 
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT  

Kuva  1.  Vieremän  kirkonkylää ympäröivät laajat 
 peltoalueet.  

Kuva  2.  Taajaman keskusta  on  pienipiirteinen  ja 
 tietilaltaan rajautunut.  

Kuva  3.  Keskustan liittymää tulisi kaventaa. 	Kuva  4.  Pysäköinti  liittyy suoraan  tiealueeseen.  
Piha-alue  tuilsi  jäsentää.  



Kunta: 	Vieremä 	
Savo-Karjalan  tiepliri  1994  
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Taajama: 	VI  EREMA 	 LI  IKENNEYMPÄRISTÖN  TILA  
MAASEUTUTAAJAMAT  JA  PIENET KAUPUNGIT 

TIESTÖ  JA  LIIKENNETURVALLISUUS  

Tieverkko 

Taajaman ulkoisen tieverkon rungon muodostaa  ohikulkutienä  toimiva valtatie  19.  Lännessä 
taajaman  sisääntulotienä  on  maantie  591  (Vieremä-Ryhälänmäki),  joka haarautuu keskustan 
liittymässä Itään, kirkolle päin. Sekä  Jolleikon paikallistie  (16166)  että  Karankamäen paikallistie 

 (pt 16167)  ovat luonteeltaan  asuntokatuja.  Taajaman yleiset tiet toimivat myös sisäisen liiken-
teen  pääväylinä.  

Tiestön suunnittelutilanne  ja  ongelma-analyysi 

Valtatien  ja  maantien  591  (Vieremäntie)  liittymä  on  näkemiltään  varsin  heikko.  Vieremälle  on 
 tehty  tarveselvitystasoinen  tarkastelu taajama-alueen liittymistä. Keskustan tiet  on  saneerattu 

vuonna  1983. Tien  parantamisen jälkeen  on  kunnan  ja  kauppaliikkeiden toimesta tehty lisää 
 ympäristönhoidollisia  toimenpiteitä.  Tieympäristö  on  taajamakuvallisesti  hyvää  ja  vaihtelevaa. 

Tiestö  on  säilynyt  raittimaisena  ja  vehreänä. Teboilin  huoltoaseman kohta kaipaa  jäsentämistä. 

Liikenneturvallisuusanalyysi  

Taajaman  liikenneturvallisuustilanne  on  huono. Taajaman yleisillä teillä  on  sattunut vuosina  
1988  -  1992  yhteensä  11  poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, 
joista  kevytliikenteen  onnettomuuksia oli  6.  Moottoriajoneuvo-onnettomuuksista  4  ja  kevytliiken- 
teen  onnettomuuksista  2  tapahtui maantiellä  591.  

Taajaman  henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusriski  liikennesuoritetta  kohden  on  
korkea:  77  onn./100 milj.ajon.km .  Myös  koko  taajaman onnettomuustiheyden arvo, joka kertoo 
onnettomuuksien määrän  tiekilometriä  kohden  ja  kuvaa onnettomuuksien kasautumista,  on  
korkea:  0.43  onn./km/vuosi. Vieremän  taajamassa  on  näin  ollen  mandollisuus tehokkaasti 
vaikuttaa  onnettomuusmääriin  liikenneturvallisuutta  parantavilla  toimenpiteillä.  

Tie  _______ ____ ________ __________  

Yleisen  Kevytliik.  Pääasiallinen 
tien Pituus  Tien  leveys  Liittymätiheys  väylien Valaistu Nykyinen nopeusrajoitus 

numero  (km) (m)  (kpl/km)  osuus  (%)  osuus  (%)  Toimenpide  ja 	vuosi  toim.luokka  (km/h) 

19 0.82 8.0 3.6 0 0  Rakpar 	1989  Valtat.  80 
591 2.09 7.9 1.0 60 79  Rakpar 	1984  Kokoojat.  50 

16166 0.84 6.5 1.2 0 99  - 	1985  Yhdyst.  50 
16167 1.35 7.4 0.7 84 92  Rakpar 	1984  Yhdyst.  50  

Yht./keskim.  5.10 7.6 1.4 47 73  ___________________ __________-  57  

Liikenne  Henkilövahinko-onnettomuudet  1988  -  1992  Kaikki  pol. 

 tietoon  tul.  Yleisen Raskaan  Henkilövahinko-onn. Hv.-onn.  
tien  KVL KKVL  liikenteen Kaikki  Kevytl.  Kuolleet  onnettomuusaste  tiheys onnettomuudet 

numero  ______ ______  osuus  (%) (kpl) (kpl) (kpl) (onn./100  milj  ajon.km) (onn./km/v) (kpl)  

19 1869 2387 10.6 3 2 0 107.0 0.73 4 
591 2030 2583 8.0 6 2 0 77.6 0.57 9 

16166 390 458 8.0 0 0 0 0.0 0.00 1 
16167 1252 1430 4.7 2 2 0 64.8 0.30 3  

Yht./keskim.  1529 1898 7.6 11 6 0 77.4 0.43 17  
Toimenpide 	 Liittymätiheys  

Rakennus,  Tien  rakentaminen 	 Yleisten teiden  ja  vilkkaiden yksityisteiden liittymät 
Suuntpar,  Suuntauksen parantaminen 	 Pääasiallinen nopeusrajoitus  
Rakpar, 	Rakenteen parantaminen 	 Yleisin nopeusrajoitus  tarkastelujaksolla 
Kevytpar, 	Kevyt  parantamistoimenpide 
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