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VAASAN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMATIESELVITYS  

TI IVISTELMÄ  

TYÖN TAVOITTEET  JA  LAAJUUS 

Selvityksessä  on  tutkittu Vaasan tiepilrin alueella olevia 
taajamia. Tavoitteena  on  palvella taajamakohteiden 
tieverkollista  ja  hankekohtaista  suunnittelua sekä toi-
menpiteiden ohjelmointia. Selvitys antaa ehdotuksia  ja 

 ideoita myös kuntien omaan maankäytön  ja  taajamaym-
päristön  suunnitteluun. 

Selvitykseen valittiin verkollisin, liikenneturvallisuus-  ja 
 maankäyttöperustein  yhteensä  60  kohdetta, jotka edus-

tavat yhteensä  53  kuntaa  tai  kaupunkia. Tarkasteltavat 
tiejaksot edustavat  6,4 %  Vaasan tiepiirin alueen 
yleisten teiden tiepituudesta,  17,1 % liikennesuorittees

-ta ja  30 % henkilövahinko-onnettomuuksista. 

Pääosa tarkasteltavista taajamateistä  on yhdysteitä  ja 
 seututeitä,  mutta mukana  on  myös valtatiejaksoja. 

Toiminnallisen tehtävän mukaan tiet edustavat: 
- kauppakatuja 
-  taajaman sisääntuloteitä 
-  taajaman läpikulkuteitä 

sekä 
-  taajaman ohikulkuteitä 

AINEISTON KOKOAMINEN  JA  KÄSITTELY  

Tarkasteluaineisto  koottiin tierekisteritiedoista, tehdyis-
tä suunnitelmista, kunnilta saaduista aineistoista (erita-
soiset kaavat, kuntasuunnitelmat, kyselylomake) sekä 
alueen seutuliiton aineistosta. 

Kuhunkin kohteeseen tutustuttiin maastossa. 

Osatekijöittäin  tehtyjen tarkastelujen tulokset koottlin 
yhteen  ja  analysoitiin. Positiivisten piirteiden  ja  epäkoh-
tien perusteella taajamat ryhmiteltiin kolmeen luokkaan. 
Luokat kuvastavat taajaman "ongelmien summaa". 

LIIKENNE  JA  LIIKENNETURVALLISUUS 

 Analyysin tulokset  

Liikenneruuhkia  ei tarkastelluissa taajamissa juurikaan 
esiinny. Toiminnalliset häiriöt liittyvät pääteiden palvelu- 
tasoon taajaman kohdalla (alhainen nopeus)  ja  taaja-
matien liikenteellisen tehtävän sekoittumiseen. Toimi-
vuusongelmat ovat pääsääntöisesti yhteydessä liiken-
neturvallisuusongelmiin. 

Kevytväylästön  yhtenäisyys  on  usein puutteellinen  ja 
 keskustajaksojen  liikennejärjestelyt sekavia. 

Ongelmallisten tiejaksojen  ja  kasaumapisteiden  onnet-
tomuudet ovat taajamille tyypillisiä. "Mustat pisteet" ovat 
liittymissä, joissa yleisimmin onnettomuus oli aiheutu-
nut risteävän liikenteen yhteenajosta  tai  vasemmalle 
kääntymisestä. 

Vaasan tiepiirin alueen taajamateillä korostuu polku-
pyöräilijöiden turvattomuus - henkilövahinko-onnetto-
muuksista  27 %  tapahtui polkupyöräilijöille. 

Liikennesuoritteeseen suhteutetun henkilövah  inko-on-
nettomuuksien määrän perusteella ongelmallisimpia 
taajamia ovat Perho, Ylistaro, Lappajärvi, Laihia  ja 

 Jalasjärvi. 

Toimenpiteet  

Liikenneturvallisuustoimenpiteistä  nousi useimmin esil-
le kevytväylän rakentaminen yhteensä  56  kohdetta. 

Muita merkittäviä liikenneturvallisuustoimenpiteitä ovat 
kiertoliittymät, kevytliikenteen reittejä korostavat toi-
menpiteet (kavennukset, saarekkeet, korotettu suoja- 
tie,  alikulku) sekä leveän keskustajakson jäsentäminen 
uudelleen. 

TAAJAMAKUVA 

 Analyysin tulokset 

Tutkittujen taajamien kokonaisilme osoittautui vaihtele-
vaksi johtuen erilaisista taajamarakenteista, taajaman 
koosta  ja  kasvuvauhdista  sekä  sen  asemasta ympäris-
tössä. 

Suuremmissa  ja  nopeakasvuisissa  taajamissa  on  ha-
vaittavissa rakenteen hajoamista  ja sen  myötä myös 
taajamakuvallisia häiriöitä. Yleensä niissä lähestymis

-ja  sisääntulojaksot  ovat hyvin liikennepainotteisia  ja 
 taajamakuva  on jaksoilla  liian tiemälnen  ja  jäsentymä-

tön.  

Pienissä maaseututaajamissa, joissa tieympäristö  ja 
 rakentaminen  on  sopusoinnussa, tieympäristön taaja-

makuva  on  säilynyt eheänä  ja  visuaalisesti mielenkiin-
toisena. 

Keskustajaksojen taajamakuvaa  voidaan yleisesti ku-
vata seuraavilla kolmella eri tyypillä: 
*  Kasvavat  ja  suurehkot  taajamat, joissa perinteisen 
keskustan taajamakuva  on  yleisesti hyvä  ja  jäsentynyt. 
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Usein näiden taajamien reunaosiin  ja  liikenteen risteys- 
kohtiin  on  muodostunut uusia keskustamaisia palvelu-
ja liikekeskittymiä, joiden taajamakuva  ja  jäsentely  on 

 keskeneräinen  ja  ilme sekava. 
*  Vanhaan keskustaan  on  rakennettu tyyliltään  ja 

 mittakaavaltaan sopimattomia rakennuksia. Näissä 
kohdissa taajamakuva  on  usein rikkonainen. 
*  Taajaman keskustassa  on  eri ikäisiä  ja  tyylisiä,  mutta 
mittakaavaltaan toisiinsa sopivia rakennuksia. Näissä 
kohdissa taajamakuva  on  kokonaisuudessaan joko 
hyvä  tai parannettavissa  pienin hienovaraisin toimenpi-
tein. Ongelmat ovat suurimmaksi osaksi luonteeltaan 
yksittäiskohteita. Varsinaisia taajamakuvan ongelma-
keskittymiä ei löytynyt. 

Toimenpiteet  

Taajamakuvaa  parantavat toimenpiteet ovat luonteel-
taan ympäristöä säilyttäviä  tai  kehittäviä. 

Pienten maaseutumaisten taajamien taajamakuvan 
säilyttäminen nykyisellään  on  niiden arvokkain ympäris-
töarvo. Toimenpiteiden  on  siten oltava harkittuja  ja 

 erityisesti ympäristöä huomioonottavia. Usein tilanteis-
sa, joissa muita, esim. liikenteellisiä ongelmia  on  vähän, 
tulisi muutoksista luopua kokonaan. 

Suuremmissa taajamissa toimenpiteet keskittyvät lä-
hinnä sisääntulojaksojen ehostamiseen  ja  keskustajak-
sojen jäsentelyyn  ja  viimeistelyyn. 

Taajamakuvaa parantavina toimenpiteinä  esitetään 
erityisesti: 
* lisäistutuksia  ja  tieympäristön siistimistä 
* maisemaHisten  ja  kulifuurihistoriallisten  arvojen 

säilyttämistä 
*  tien tasauksen korjaamista 
* taajamatien  eri jaksoja korostavia portteja. 

Melunsuojaustoimenpiteet  olisivat tarpeellisia  ja  tekni-
sesti toteutettavissa noin  20  taajamassa. 

MAANKÄYTFÖ 

 Analyysin tulokset 

Fyysisen ympäristön ehdoilla pitkän ajan kuluessa 
muodostunut taajamien kokonaisrakenne, toimintojen 
sijoittuminen  ja  liikenneverkko ovat useimmissa taaja-
missa pääosin kunnossa. 

Ongelmia aiheuttavat taajamissa toimintojen laajene-
minenjo rakennettujen ohikulkuteiden "väärälle" puolel-
le. 

Ongelmat  em.  taajamissa ovat etupäässä taajaman 
sisäisten poikittaisyhteyksien järjestelyssä. 

Pienissä taajamissa, joissa kasvu  on  vähäistä ei 
maankäytön  ja  liikenteen välillä ole suuria ristiriitoja. 

Erityistapauksia  ovat sellaiset taajamat, joissa maan-
käytön kasvu  on  ohjattu oman taajamakeskuksen 
ulkopuolelle suuremman naapuritaajaman rajalle  sen 

 maankäyttöön tukeutuen. 

Toimenpiteet 

Tavoitteena suunnittelussa  ja  toteutettavissa ratkai- 
suissa tulee olla hyvin toimiva yhdyskunta, jonka kehitys 

 ja  kasvu noudattavat kestävän kehityksen periaatteita. 

Keskeisiä tunnusmerkkejä tällöin ovat: 
*  Toiminnallisuus, turvallisuus, viihtyisyys, terveellisyys. 
* Omaleimaisuus, sopusuhtaisuus, historiallinen 

kerroksisuus 
* Häiriöttömyys, saasteettomuus 

Maankäytöllisinä toimenpiteinä  esitetään erityisesti: 
*  Taajaman laajenemisen estämistä päätien "väärälle" 

puolelle 
*  Tieverkon jäsentelyjä 
* Kevytliikenteen  yhteyksien täydentämistä 
* Ohitustiejärjestelyjä 
* Taajamarakenteen  tiivistämistä. 

TOIMENPITEET  JA  NIIDEN VAIKUTUKSET 

Mandollisina toimenpiteinä tutkittiin yhteensä noin  20 
 erilaista toimenpidetyyppiä. Useimmissa nyt tutkituista 

kohteista  on  tarvetta: 
* kevytliikenteen  järjestelyihin (kevytväylät, alikulut 

suojatiesaarekkeet, kavennukset, korotetut suojatiet, 
yhteyksien täydentäminen) 

* liittymäjärjestelyihin (kanavoinnit, väistötilat, kiertoliit-
tymät,  ajoneuvoliikenteen alikulut  ja  eritasoliittymät) 

* tietilan jäsentämiseen. 

Tutkittuihin  taajamiin ehdotetut toimenpiteet poistavat 
havaiftuja ongelmia eli parantavat toteutuessaan  mm. 

 taajamien: 
*  liikenneturvallisuutta 
*  toimivuutta 
*  ilmettä  ja  
*  liikenteen sujuvuutta. 

Varsinaisista taajamiin kohdistuvista toimenpiteistä ai-
heutuvat kustannukset ovat yhteensä noin  530 milj.mk 
(Tr.ind.1 36).  Lisäksi lähinnä päätiestöä koskevat suuret 
toimenpiteet (ohikulkutiet  ja  uudet yhteydet) ovat kus-
tannuksiltaan yhteensä  n. 850  milj.  mk  (Tr.ind.136). 



VAASAN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMATIESELVITYS 

Toimenpiteillä arvioidaan vältettävän yhteensä  14 hen-
kilövahinko-onnettomuutta vuosittain. Tästä aiheutuvat 
taloudelliset hyödyt ovat vuositasolla  n. 13,4 milj.mk. 

 (Arviot eivät sisällä uusia ohikulkuteitä  ja  uusia tieyh-
teyksiä). 

TOIMENPITEIDEN KIIREELLISYYS 

Työssä ei muodostettu varsinaista toimenpideohjel-
maa, vaan hankkeet kooffiin kiireellisyysjärjestykseen 
ensisijaisesti liikenneturvallisuusongelmien perusteel-
la. Tiepliri ottaa tulokset huomioon toimenpideohjelman 
laadinnassa. 
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*  karaktären 
*  trafikens framkomlighet. 

Kostnaderna för  de  egentliga åtgärder som riktas  till 
 tätorterna  är  sammanlagt  ca 530 milj.mk (vb.ind. 136). 

 Dessutom  är  kostnaderna för stora åtgärder som gäller 
främst huvudvägnätet (omfartsvägar och nya förbindel-
ser) sammanlagt  ca 850 milj.mk (vb.ind. 136). 

Man  har beräknat att  man  med dessa åtgärder kan 
undvika sammanlagt  14 personskadeolyckor per år. De 

 ekonomiska fördelar som detta innebär  är på  årsnivå  ca 
13,4 milj.mk. (I  beräkningarna ingår inte nya omfartsvä

-gar  och nya vägförbindelser). 

PRIORITERING  AV  ÅTGÄRDERNA  

Man  uppgjorde inget egentligt åtgärdsprogram utan 
projekten ordnades i skyndsamhetsordning främst 
utgående från trafiksäkerhetsproblemen. Vägdistriktet 
beaktar åtgärderna när åtgärdsprogrammet uppgörs. 
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ALKUSANAT 

Taajamatiet  muodostavat tieverkossa oman erityisryhmänsä, jossa korostuvat kevytliikenteen asema, tien 
sopeuttaminen ympäristöön  ja  taajamakuvaan  sekä tiehen liittyvät toiminnot. 

Tässä selvityksessä  on  tarkasteltu Vaasan tiepiirin alueen yleiselle tieverkolle sijoittuvia taajamateitä erityisesti 
liikennetu rvallisuuden, taajamakuvan  ja  maankäytön kannalta. Työn tavoitteena  on  palvella taajamakohteiden 
ohjelmointia  ja  tarkempaa suunnittelua. Selvitys antaa lähtökohtia myös kuntien  ja  kaupunkien maankäytön  ja 

 taajamaympäristön  suunnitteluun. 

Selvitys  on  tehty Vaasan tiepiirin toimeksiantona Panplan Oy:ssa. Työtä  on  valvonut hankeryhmä, johon ovat 
kuuluneet suunnittelupäällikkö Aira Korhonen,  Dl Unto Mäkiniemi, DI  Jouko Ketola,  FM  Jouni Hongell,  ins.  Veli -Matti 

 Heikkilä  ja  rkm  Bengt  Kålax.  Hankeryhmän  työskentelyyn  on  osallistunut myös  Dl  Hannu Juntunen Oulun tiepiirin 
Ylivieskan maakuntakonttorista. 

Panplan  Oy:ssä työstä ovat vastanneet  DI  Markku Hulkkonen,  ins.  011i-Pekka Hämäläinen  ja  FM  Seija Väre. 
Asiantuntijoina taajamakuva-  ja  maankäyttöosuudessa  ovat toimineet arkk. Kauko  Lahti  ja  arkkit.yo.  Pekka Ripatti 
arkkitehtitoimisto Kauko  Lahti Ky:stä.  

Työn yhteydessä  on  otettu yhteyttä Vaasan seutukaavaliittoon.  Kunnat ja  kaupungit ovat myös esittäneet 
näkemyksiään oman taajamatieympäristönsä tilasta vastaamalla kiitettävästi niille järjestettyyn kyselyyn. Kuntiin  ja 

 kaupunkeihin otetaan yhteys myös jatkossa tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

Vaasan tiepiiri  30.5. 1994 
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FÖRORD 

Tätortsvägarna utgör  en  egen specialgrupp inom vägnätet. För deras  del  betonas  den  lätta trafikens ställning, vågens 
anpassning  till  miljön och tätortsbilden samt funktionerna i anknytning  till  vägen.  

I  denna utredning har  man  granskat tätortsvägarna inom det allmänna vägnätet, som hör  till Vasa  vägdistrikt. 
Granskningen har gjorts speciellt med tanke  på  trafiksäkerheten, tätortsbilden och markanvändningen. Avsikten med 
arbetet  är  att det skall betjäna åtgärdsprogrammeringen och  den  noggrannare planeringen av tätortsobjekt. 
Utredningen  är  också  en  utgångspunkt för planeringen av markanvändningen och tätortsmiljän i kommunerna. 

Utredningen har gjorts av Panplan  Oy  på  uppdrag av  Vasa  vägdistrikt. Arbetet har övervakats av  en  projektgrupp som 
har bestått av följande personer: planeringschef  Aira Korhonen,  Dl Unto Mäkiniemi, Dl  Jouko Ketola,  FM  Jouni 
Hongell,  ingenjör  Veli -Matti  Heikkilä  och byggmästare  Bengt  Kålax.  I projektgruppsarbetet  har också deltagit  Dl  Hannu 
Juntunen  från  Ylivieska  landskapskontor, som hör  till Uleåborgs  vägdistrikt. 

För arbetet vid Panplan  Oy  har  Dl  Markku Hulkkonen,  ingenjör  011i-Pekka Hämäläinen  och  FM  Seija Väre  ansvarat. 
Som experter ifråga om tätortsbilden och markanvändningen harfungerat arkitekt  Kauko  Lahti  och arkitektstuderande 

 Pekka Ripatti  från arkitektbyrån  Kauko  Lahti Ky. 

Man  har  under  arbetets gång varit i kontakt med regionpianeförbundet för  Vasa  län. Kommunerna har också framfört 
sina synpunkter  på  situationen för  den  egna kommunens  del  genom att  på  ett berömligt sätt svara  på den  förfrågan 
som gjordes  till  dem.  Man  kommer också att vara i kontakt med kommunerna i fortsättningen i samband med  den 

 noggrannare planeringen.  

Vasa  vägdistrikt  30.5.1994 
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1.  JOHDANTO  

1.1  Yleistä 

Taajamatiet  muodostavat yleisellä tieverkolla merkittä-
vän erityisryhmänsä, jolla  on  usein tärkeä osuus 
taajaman liikenteellisessä  ja  maankäytöllisessä  koko

-naisrakenteessa  sekä taajamakuvassa. Tämä koskee 
erityisesti maaseututaajamia. 

Taajamateiden  asemaa  on  tässä työssä tarkasteltu 
suhteessa taajamarakenteeseen, taajamakuvaan, lii-
kenteeseen, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön  ja 

 ympäristöön. Taajamien  ja  taajamateiden  kehittäminen 
 on  näiden tekijöiden yhteensovittamista.  

2.  SUUNNITTELUALUE  JA  -KOHTEET  

2.1  Suunnittelualue  

Vaasan tiepiirin alueella  on taajamakohteita  yli  200. 
 Nämä kohteet perustuvat tielaitoksessa tehtyyn taaja-

matieinventointiin, joka  on taajama/taajama  päättyy 
liikennemerkein rajattua aluetta huomattavasti yksityis-
kohtaisempi. Taajamatieinventointi kuvaa tien  ja  sitä 
ympäröivän maankäytön ominaisuuksia. 

Tähän selvitykseen valittiin verkollisin, liikenneturvalli-
suus-ja  maankäyttöperustein  yhteensä  60 taajamakoh

-detta.  Kohteista  11 on  pieniä kaupunkeja,  42 kuntakes-
kuksia  ja  7  muuta taajamaa.  

1.2  Työn tavoitteet  ja  laajuus 

Selvityksessä  on  tutkittu Vaasan tiepiirin alueella olevia 
taajamia. Tavoitteena  on  palvella taajamakohteiden 
tieverkollista  ja  hankekohtaista  suunnittelua sekä toi-
menpiteiden ohjelmointia (taajamakohteiden kiireelli-
syys). Selvitys antaa ehdotuksia  ja  ideoita myös kuntien 
maankäytön  ja  taajamaympäristön  suunnitteluun. 

Selvitys  on  edennyt analyysien kautta ideatasoiseen 
suunnitteluun. Yksityiskohtaisia ratkaisuja selvitykses-
sä ei esitetä. 

Suunnitelmaraportissa  on  kuvattu työn etenemistä  ja 
 menetelmiä sekä koottu yhteenveto tarkastelluille taaja- 

mille tyypillisistä ominaisuuksista  ja  toimenpide-ehdo-
tuksista. Taajamakohtainen analyysi, jossa  asiat  esite-
tään yksityiskohtaisemmin  ja  yksilöidymmin,  on  raportin 
lopussa.  

2.2  Tarkasteltavat tiejaksot  

Pääosa tarkasteltavista taajamateistä  on yhdysteitä  ja 
 seututeitä,  mutta mukana  on  myös valtatiejaksoja. 

Toiminnallisen tehtävän mukaan tiet edustavat: 
- kauppakatuja 
-  taajaman sisääntuloteitä 
-  taajaman läpikulkuteitä 

sekä 
-  taajaman ohikulkuteitä 

Mukana  on  myös tiejaksoja, joiden toiminnallinen 
tehtävä ei ole selkeä. 

Yhteensä tarkasteltavia tiejaksoja taajamakohteissa  on 
 noin  550  kilometriä  ja  niiden liikennesuorite  on  noin  445 

milj.autokm/vuosi. Tiepituus  edustaa  6,4 %  Vaasan 
tiepiirin alueen yleisten teiden tiepituudesta  ja  suorite 

 17,1 % liikennesuoritteesta. 
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Taajaman  ohikuiku  Taajaman sisääntulo 

Taajaman  läpikulku Kauppakatu  

KUVA  2.  Tarkasteltujen tiejaksojen  luokitus 
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3.  AINEISTON KOKOAMINEN  JA 
KASITFELY  

Kohteiden analysoinnissa tarkasteltavat päämuuttujat 
olivat: 
- liikenneturvallisuus 
- taajamakuva 
- maankäyttä  ja 
-  ympäristö 

Lisäksi tarkasteltiin liikenteen sujuvuutta  ja pysäköinti
-järjestelyjä. 

Analyysit perustuivat tierekisteritietoihin, kunnilta saa-
tuihin aineistoihin (eritasoiset kaavat, kuntasuunnitel

-mat), tiepiirissä  tehtyihin suunnitelmiin sekä Vaasan 
seutuliiton aineistoihin. Kuhunkin kohteeseen tutustut

-tim  myös maastossa hankkimalla samalla  video-  ja 
 valokuva-aineistoa myöhempää käsittelyä varten. 

Aineistohankinnan  yhteydessä järjestettiin myös kyse-
ly, jolla kartoitettiin kunnan näkemyksiä taajaman tilasta 

 ja kehittämistarpeista  erityisesti tietilan  ja  -ympäristön 
kannalta. 

Muuttujittain  tehtyjen tarkastelujen tulokset koottiin 
yhteen, analysoitiin  ja  niistä muodostettiin synteesi 
luokittelemalla taajamat niiden positiivisten piirteiden  ja 

 epäkohtien perusteella. 

Taajaman luokka ei ratkaise yksittäisen toimenpiteen 
ku reellisyyttä, vaan kuvastaa taajaman ongelmien 
"summaa". Kiireellisimmät eli pikaisimmin toimenpiteitä 
vaativat kohteet määrittyvät liikenneturvallisuusongel

-mien  perusteella' 

Luokka  I  

Selvästi liikenneturvallisuuteen, taajamakuvaan,  ja 
 maankäyttöön liittyviä ongelmia. Kokonaisvaltainen 

tarkastelu tarpeen. Mukana ovat myös kohteet, jotka  on 
 hiljattain perusparannettu  tai  ovat parhaillaan rakenteil-

la. 

Luokka  Il  

Ongelmia pääosin  vain  yhdellä  osa-alueella  tai  useassa 
vähäisessä määrin. Taajaman kehitys  ja  ympäristön 
muuttuminen ovat ratkaisevia tekijöitä arvioitaessa 
toimenpiteiden tarpeellisuutta. 

Luokka  Ill  

Hyvin vähän  tai  ei lainkaan taajamakuvallisia  tai 
maankäytöllisiä  ongelmia. Yksittäiset liikenneturvalli-
suuden ongelmakohteet mandollisia. 
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4.  LIIKENNE  JA 
 LIIKENNETURVALLISUUS  

4.1  Analyysimenetelmät 

Liikenne 

Liikenteen toimivuuden osalta analyysi perustui tiepiiris
-sä  aiemmin laadittuihin selvityksiin  ja  suunnitelmiin. 

Myös liikenneturvallisuusanalyysit toivat esiin eräitä 
ongelmakohteita. 

Analyyseissä  tarkasteltiin erityisesti taajamatien liiken-
teellistä tehtävää  ja  verkollista  asemaa sekä liikenteen 
luonnetta. Tarkastelut tehtiin sekä ajoneuvo- että kevyt- 
liikenteelle. 

Liikenneturvallisuus 

Liikenneonnettomuustarkastelujen lähtätietoina  käytet-
tiin tiepiirin onnettomuusrekisterin tietoja vuosilta  1 988-
1992. 

Tierekisteristä  seulottiin onnettomuudet taajamittain 
listoiksi sekä haettiin onnettomuuksien kasaumakohdat 
(jakso  alle  100 m). 

Analyyseissä  keskityttiin erityisesti seuraaviin seikkoi-
hin: 
* kevytliikenteen ongelmakohteet 
*  'mustien pisteiden" onnettomuustyypit 
* ongelmakohteiden  onnettomuuksien tyypit, viikon- 

päivät, vuorokaudenajat 

Vaarallisimmista  kohteista tutkittiin poliisien laatimat 
onnettomuusilmoitukset, joista haettiin tarkempia syitä 
onnettomuuksille (näkemät, liikennöinti olosuhteet, 
huolimattomuus, alkoholi ym.) 

Taajamille  laskettiin taajamakohtainen henkilövahinko-
onnettomuusaste lähtökohtana kaikki henkilövahinko-
onnettomuudet  ja  kevytliikenteen henkilövahinko -on-
nettomuudet. Taajamat voitiin näin luokitella turvallisuu-
den kannalta "ongelmallisuusjärjestykseen". 

Maastokäynneillä ongelmakohteet tarkistettiin. 

4.2  Analyysien tulokset 

Liikenteen toimivuus  

Liikenneruuhkia  ei tarkastelluissa taajamissa juurikaan 
esiinny. Toiminnalliset häiriöt liittyvät pääteiden palvelu- 
tasoon taajaman kohdalla (alhainen nopeus)  ja  taaja-
matien liikenteellisen tehtävän sekoittumiseen. Myös 
verkolliset puutteet aiheuttavat eräissä paikoissa ties-
tön kuormittumista. 

Kevytväylästön  yhtenäisyys  on  usein puutteellinen. 

Useissa kirkonkylien keskustaajamissa keskustajakso-
jen liikennejärjestelyt ovat sekavia (huonosti erottuvat 
pitkät suojatiet, liian laajat pihojen pysäköintialueiden 
liittymät, liikaa liittymiä). 

Monien taajamien ohikulkuteillä  on  liikaa yksityistie-  ja 
 tonttiliittymiä.  Joissakin taajamissa  on  kolme, jopa neljä 

sisääntuloa samalta ohikulkutieltä, mikä palvelee hyvin 
taajaman yhteyksiä päätieverkolle, mutta aiheuttaa 
ongelmia ohikulkutien liikenteelle. 

Toimivuusongelmat  ovat pääsääntöisesti yhteydessä 
liikenneturvallisuusongelmiin. 

Liikenneturvallisuus  

Ongelmallisten tiejaksojen  ja  kasaumapisteiden  onnet-
tomuudet ovat taajamille tyypillisiä. Ongelmajaksoilla 

 on  tapahtunut paljon kevytliikenteen onnettomuuksia. 
"Mustat pisteet" ovat liittymissä, joissa yleisimmin 
onnettomuus oli aiheutunut risteävän liikenteen yhteen- 
ajosta  tai  vasemmalle kääntymisestä. 

Tutkituilla taajamatiejaksoilla  on  vuosina  1988 - 1992 
 tapahtunut  1904  onnettomuutta, joista  680  henkilöva-

hinkoon johtaneita (HVJ- onnettomuus). Tämä edustaa 
 30 %  koko  Vaasan tiepiirin alueen yleisten teiden hvj-

onnettomuksista. 

Vaasan tiepiirin alueen taajamateillä korostuu polku-
pyöräilijöiden turvattomuus. Tutkituilla taajamatiejak-
soilla henkilövahinko-onnettomuuksista  27 %  tapahtui 
polkupyöräilijälle, kun  koko  piirin alueella vajaat  16 % 

 onnettomuuksista oli  pp-onnettomuuksia. 



KUVA  3.Väljillä  väylillä liikenne  on  sujuvaa  

KUVA  4. Pysäköinti on  useissa taajamissa  jäsentämättä  
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Useissa taajamissa  paikoitusalueiden sisäänajoväylät 
 ovat  järjestelemättä  (koko  pysäkäintialueen  sivu avoin-

na), mikä aiheuttaa vaaratilanteita  epäeIvien ajolinjo-
jen  vuoksi. 

Pienten taajamien  keskustoissa  ongelmana ovat kevyt- 
liikenteen puutteelliset järjestelyt.  Kevytilikenne  kulkee 
leveällä  pientareella  ja  ylittää  vilkkaankin  tien ilman 

 suojatietä.  

Valtatien varsien taajamissa liikenneturvallisuutta hei-
kentää usein  vilkas  valtatie, joka jakaa taajaman kahtia. 
Tällöin sekä  auto-  että  kevytliikenteen ylitystarve  on 

 suuri. Pohjanmaalle tyypillinen  nauhamainen  taajama- 
rakenne luo etenkin  valtateiden kevytliikenteelle  turvat-
tomuutta. 

Vaasan tiepiirin yleisten teiden keskimääräinen henki
-lövahinko-onnettomuusaste  on 16,9 hvj-onnhlOO  milj.  

autokm.  Keskimääräinen  henkilövahinko-onnetto-
muusaste tutkituissa  taajamissa  on 30,1 hvj-onn./100 
milj.autokm.  
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Henkilövahinko-onnettomuusasteen  mukaan lajiteltu-
na ongelmallisimmat taajamat ovat: 

TAAJAMA 	HVO-ASTE 

Kevytliikenteen henkilövahinko-onnettomuusasteen 
 perusteella vaarallisimpia taajamia ovat: 

TAAJAMA KEVYT HVO-ASTE  

1.  Perho  90 1.  Perho  45 
2.  Ylistaro  72 2. Ylistaro  41 
3. Lappajärvi  68 3. Lappajärvi  40 
4.  Laihia  55 4.  Laihia  32 
5. Teuva 51 5.  Jalasjärvi  29 
6.  Jalasjärvi  48 6.  Kauhajoki  23 
7.  Kälviä  47 7.  Kaustinen  22 
8.  Kauhajoki  45 8. Jurva  22 
9.  Alahärmä  44 9. Imajoki  21 

10. 	llmajoki 44 10. Teuva  21 
11.  Kaustinen  44 11.  Alahärmä  20 
12. Peräseinäjoki 42 12.  Kälviä  19 

Taulukkoon  on  valittu  vain  ne taajamat, joissa  on 
 tapahtunut yli  10  henkilövahinkoon johtanutta onnetto-

muutta. (Kaikki taajamat sisältävä taulukko  on  liitteessä 
 2.) 

Taulukkoon  on  valittu  vain  ne taajamat, joissa  on 
 tapahtunut yli  5  henkilövahinkoon johtanutta kevytlii-

kenteen onnettomuutta.  

KUVA  5.Liian  leveä väylä keskustassa  on  turvaton kevytliikenteelle 
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Henkilövahinko -onnettomuuksien  kasaumapisteet  ja  -jaksot ovat viime vuosina olleet seuraavat: 
(lyhenteiden selitykset seuraavalla sivulla) 

VAARALLISET  LIITTYMÄT  (jakson pituus  <  100 m) 

TIE AOSA AET LOSA  LET ONN HVO  TAAJAMA LIITTYVÄT TIET/KADUT/KAAVATIET  

67 29 0.884 29 0.970 34 7 NURMO kt67/pt17483(Keskustie)/Hyllykalliontie  

740 1 5.015 1 5.035 12 7  KAUHAVA mt 740(Kauhavantie)/pt 17766(Kauppa  
tie) 

67 24 0.000 24 0.020 19 6  ILMAJOKI kt 67/mt 7004(Alaanentie)  

740 1 5.445 1 5.470 15 6  KAUHAVA mt740(Kauhavantie)/Kehätie  

7004 2 0.840 2 0.849 10 5  ILMAJOKI mt 7004(Alaanentie)/  
pt 1 7407(Kauppatie) 

3 245 1.182 245 1.250 9 5  LAIHIA vt3(Tampereentie)/  
pt 1 7647(Laihiantie)/Alkiontie 

67 34 0.000 34 0.000 9 5 LAPUA kt 67(Pohjantie)/mt 7044(Huhtalantie)/ 
mt  6991 (Vasunmäentie) 

85 8 2.500 8 2.510 8 5  KANNUS kt85/Jokelantie  

700 2 1.321 2 1.380 6 5  ILMAJOKI mt700(Könnintie, Kirkkotie)/ 
mt 7004(Palontie)  

17183 1 0.570 1 0.600 6 5 TEUVA  Pt 17183(Porvarintie)/ 
pt 171 97(Hakalantie) 

16 7 0.000 7 0.000 5 5  YLISTARO  Vt  16(Vaasantie)/kt64(Seinäjoentie)/  
pt 1 7607(Alapääntie) 

697 2 0.000 2 0.000 18 4 NURMO mt697(Kuortaneentie)/Hyllykalliontie  

67 29 0.000 29 0.050 15 4 NURMO kt67/mt697(Kuortaneentie)  

67 30 0.000 30 0.080 12 4 NURMO kt 67/mt  7041 (Länsitie)!mt 6981 

690 6 3.634 6 3.658 10 4  KAUHAJOKI mt 690(Topeeka)/Museotie  

VAARALLISET TIEJAKSOT (Jakson pituus  <  1000 m) 

TIE AOSA AET LOSA  LET ONN HVO KVL HVO-ASTE 
KÄLVIÄ  757 1 1.830 1 2.677 15 6 1858 208.91  
KUORTANE  17487 1 0.020 1 0.950 8 5 2336 126.11  
YLISTARO  17609 1 0.100 1 0.960 10 5 2745 116.06 
PERÄSEINÄJOKI  694 12 0.170 12 1.000 15 7 3997 115.62  
JALASJÄRVI  692 2 0.095 2 1.050 16 9 6107 84.56  
ALAVUS  66 24 1.900 24 2.800 10 5 5281 57.64  
ILMAJOKI  67 24 0.550 24 1.450 13 6 6826 53.52  
KAUHAJOKI  690 6 2.100 6 3.058 21 8 5635/1 3570 	48.53 
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Kevytliikenteen  kannalta ongelmallisia jaksoja ovat olleet: 

TAAJAMA  TIE  TIEOSA:AET-LET  JK  PP  MOPO HVO  

KAUHAJOKI  690 6:0.67-6:4.711 18 26 7 30  
ILMAJOKI  700 1:5.24-2:2.2 2 11 4 13  
JALASJÄRVI  692 1:0.095-2:1.35 3 9 4 13  
LAIHIA  3 244:3.885-246:0.215 2 9 4 11  
KAUHAVA  740 1:1.195-1:5.452 0 9 0 9  
KAUSTINEN  740 15:2.1-16:1.95 5 2 0 7  
TEUVA  17183 1:0.485-1:0.8 3 3 2 7  
ISOKYRÖ  17657 1:3.635-2:0.0 2 3 1 6  
ALAHÄRMÄ  17826 1:0.010-1.250 3 1 4 5  
ALAVUS  66 24:0.893-25:1.195 0 7 2 5  
ILMAJOKI  7004 1:0.3-2:1.0 1 5 3 5  
KAUHAJOKI  663 10:6.0-11:2.6 2 3 1 5  
NÄRPIÖ  676 6:5.194-7:0.0 3 2 2 5  
PERHO  13 221:5.83-6.15 1 1 3 5  
KANNUS  775 5:0.3-5:2.04 2 5 0 4  
KUORTANE  17487 1:0.6-1:0.95 1 0 3 4  
KÄLVIÄ  757 1:2.3-1:2.629 1 3 0 4  
LEHTIMÄKI  710 13:0.59-14:2.0 1 4 0 4  
JURVA  17390 1:0.345-0.695 1 2 1 4  
LAIHIA  6871 1:6.012-2:2.068 0 1 3 4  
PERÄSEINÄJOKI  694 12:0.17-1.0 0 4 4 4  
VIMPELI  710 20:5.572-21:0.12 0 3 1 4  
YLIHÄRMÄ  17786 1:1.42-2.13 0 4 2 4  
YLISTARO  17609 1:0.4-0.96 1 3 1 4  
KORTESJÄRVI  740 6:3.9-6:4.065 0 3 0 3  
VÖYRI  729 1:0.15-0.4 1 2 0 3  

LYHENTEET:  
TIE  Tienumero 
AOSA Tieosan  numero, jolla jakson alkupiste sijaitsee 
AET Tiejakson alkupisteen  etäisyys 
AOSA:n  alusta 
LOSA Tieosan  numero, jolla jakson loppupiste sijaitsee  
LET  Tiejakson loppupisteen  etäisyys 
LOSA:n  alusta 
ONN  Jaksolla vuosina  1988-1992  tapahtuneet onnettomuudet 

(lukumäärä) 
HVO  Jaksolla vuosina  1988-1992  tapahtuneet henkilävahinkoon 

johtaneet onnettomuudet (lukumäärä) 
KVL  Jakson keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna  1992  
HVO-ASTE Jakson henkilövahinko-onnettomuusaste (HVO/1  08  ajon.  km )  
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4.3  Toimenpiteet  

Tarkastelluissa  taajamissa liikenneturvallisuusongel
-mat  kohdistuvat erityisesti kevytliikenteeseen. Tehok-

kaimmin kevytliikenteen turvallisuutta parantaa autojen 
alempi nopeus, kevyttiikenteen erottelu autoliikenteestä 

 ja  pysäköinnistä. Kevytliikenteen  turvallisuuteen vaikut-
taa oleellisesti myös ajoradan leveys sekä mandollisuus 
ylittää ajorata kandessa vaiheessa. 

Keskustajaksoilla  on  usein kevytväylä joko erillisenä  tai 
korotettuna ajoradan  vieressä. Keskustajaksoilla suu-
remman ylitystarpeen vuoksi tarvitaan kevytliikenteen 
reittejä hyvin korostavia toimenpiteitä: 

* kavennuksia  ja  saarekkeita 
* korotettuja suojateitä 
* alikulkuja  

Autoliikenteen turvallisuutta voidaan parantaa alenta-
malla nopeuksia erityisesti liittymissä esim. kiertoliitty

-mien  avulla. 

Autoliikenteeseen  kohdistuva toimenpide riippuu kui-
tenkin oleellisesti taajamatien liikenteellisestä tehtäväs-
tä  ja  verkollisesta  asemasta. Toimenpide kauppakadul

-la on  eri kuin keskustan ohitustiellä. 

Autoliikenteen nopeuden alentaminen lähestymisjak-
soilla  on  mandollista leveän pientareen tilalle rakennet-
tavalla kevytväylällä  ja  välikaistaistutuksilla. 

Liikenneturvallisuustoimenpiteistä  tässä työssä nousi 
useimmin esille kevytliikenteen väylän rakentaminen 
yhteensä  56 taajamakohdetta.  Muita merkittäviä 
liikenneturvallisuustoimenpiteitä ovat kiertoliittymät, 
suojateiden korostaminen, leveän keskustajakson  jä-
sentäminen  uudelleen.  

KUVA  8. Keskisaareke  parantaa kevytliikenteen turval-
lisuutta antamalla mandollisuuden tien kaksi-
vaiheiseen ylittämiseen  ja  alentamalla ajo-
neuvoliikenteen nopeutta 

KUVA  9. Tien  ylittäminen liian avoimessa tietilassa  on 
 turvatonta 
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5.  TAAJAMAKIJVA  JA  
YMPARISTO  

5.1  Taajamakuva 

Taajamakuvalla  tarkoitetaan sitä silmin havaittavaa 
kokonaisuutta, jonka muodostavat taajaman rakennuk-
set  ja  luonto yhdessä. Taajamakuvan kannalta hyvä 
tieratkaisu edellyttää, että liikenneteknisten näkäkohti

-en  lisäksi otetaan huomioon myös se,minkä tyyppises-
sä ympäristössä tieosuus sijaitsee. 

5.2  Vaasan läänin asutusrakenne 

Vaasan läänin asutusrakenne voidaan jakaa pääpiir-
teissään neljään kulttuurivyöhykkeeseen: Suomensel

-kä, Vaihettumisvyähyke, Lakeus  ja  Rannikko. 

Perinteinen pohjalainen taajama  on  kehittynyt osana 
maisemakokonaisuutta, joka muodostuu vesistästä, 
joesta, pelloista, kylästä rakennuksineen  ja nauhamai

-sine raitteineen. 

Lakeus-  ja rannikkovyähykkeen ominaispiirteinä  ovat 
peltolakeudet  ja  joet, jotka selvimmin hahmottavat 
taajamaympäristäjä  ja suurmaisemaa.  Niiden taajama-
rakenteille  on  luonteenomaista  se,  että avarat peltoalu-
eet useinkin tunkeutuvat syvälle taajamarakenteen 
sisälle antaen sille omaleimaisen muotonsa  ja avaruu-
tensa. 

Lakeus-  ja rannikkovyöhykkeen  taajamat tukeutuvat 
usein joen varteen muodostaen nauhamaisia rakentei-
ta. Ne voivat olla yksi-  tai useampinauhaisia  riippuen 
jokiympäristän luonteesta  ja sen reunavyöhykkeistä, 

 jotka usein joen suuntaisina harjanteina ovat jakaneet 
taajamarakenteen moniosaisiksi nauhoiksi.  

Vaihettumisvyöhykkeellä  taajamat ovat usein tukeutu-
neet harjujen rinteisiin nauhamaisina rykelminä. Laak-
sojen pohjilla ovat pellot, joki  tai  järvi. 

Suomenselän vyöhykkeen mäkimaastossa taajamara-
kenteet ovat yleensä sormimaisia. 
Taajamat ovat rakentuneet maaston lakialueille. Kes-
kusta  on  usein teiden risteyslaidassajataajama kasvaa 
pitkin teiden varsia. 

Tarkastelluista  taajamista pienet maaseututaajamat 
ovat kylämäisiä paikalliskeskuksia (Esim. Mustasaaren 
Sulva  ja  Koivulahti, Luodon  Holm).  

Suurin  osa  kohteista oli pieniä  ja  keskisuuria kuntakes- 
kuksia (Esim. Alahärmä, Kaustinen, Kannus, Lohtaja). 

Tarkastelun joukossa oli vähän kaupunkeja  tai  kaupun-
kimaisia taajamia (Esim. Alajärvi, Kristiinankaupunki, 
Närpiä, Kauhajoki). 

Kyläkeskus 
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Kuntakeskus  

1  

Kaupunkikeskus  

KUVA  10.  Tarkasteltujen  taajamien luokitus 
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5.3  Analyysimenetelmät 

Taajamakuva 

Taajamakuva-analyysi perustuu kohteisiin tehtyihin 
maastokäynteihin, tiejaksojen videointi-  ja  valokuva- 
aineistoon, tiejaksoittain tehtyihin inventointikortteihin 
sekä kuntakyselyyn. 

Käytetyn materiaalin yhteenvetona työstettiin taajama
-kuva-anaIsi,  jossa tarkasteltiin taajamakuvan kannal-

ta positiivisia, negatiivisia  ja korjattavia  asioita. Tällöin 
tarkastelukulmana oli  mm.: 

*  Taajama tieympäristän näkökulmasta 
* Taajamakuvaa  muodostavat tekijät, omaleimaisuus 
* Taajamasta muodostuva mielikuva; ympäristön  ja 

tiejaksojen  positiiviset ominaisuudet 
*  Taajaman ongelma-  ja  epäkohdat 
* Säilytettävät  ja korostettavat  kohteet  ja  alueet 
*  Olevan rakenteen muutoksille  ja tieratkaisuille asetta-

mat  reunaehdot 
* Ehdotetut  toimenpiteet, niiden luonne  ja kiireellisyys  

Ympäristö 

Taajaman merkityksellisiä ympäristäkohteita tarkastel
-tim  Vaasan tiepiiristä saadun aineiston, Vaasan seutu- 

kaavan  (1992), seutukaava-aineiston sekä Vaasan  ja 
 Kokkolan vesipiirien pohjavesitietojen avulla. Valtakun-

nalliset ohjelmakohteiden tiedot  ja  valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet olivat käytössä. 

Ympäristö muodostaa osan taajamakuvaa. Pohjan-
maalla erityisesti kulttuurimaisema  ja  taajamien runsas 
kulttuu rihistoriallinen rakennuskanta ovat ympäristössä 

 ja taajamakuvassa  historiallista syvyyttä antavia omi-
naispiirteitä. 

Liikennemelu  

Selvitykseen kootut tiedot taajamien melutilanteesta 
perustuvat läänin alueella laadittuihin yleisten teiden 
meluselvityksiin - ongelmakartoitus  ja  mandolliset suo-
jaustoimenpiteet. 

Ilmanlaatu  

Arviot taajamien ilmanlaadusta  on  saatu tiepiirien 
laatimasta "Yleisten teiden ilmanlaatuselvityksestä", 
jonka tavoitteena  on  ollut selvittää, mikä  on  tieliikenteen 

 ja  erityisesti yleisten teiden osuus kokonaispäästöistä. 
Lisäksi  ko.  selvityksessä  on  yleisten teiden osalta 
tarkasteltu tiekohtaisesti pakokaasujen määrää  ja  pitoi-
suuksia.  

5.4  Analyysien tulokset 

Taajamakuva 

Rakennetun ympäristön muutokset, teiden lähestymis
-ja keskustajaksot,  ympäristön hoidon tila yms. muodos-

tavat monisyisen kokonaisuuden, jossa eri tekijät 
taajamittain painottuvat vaihtelevasti. 

Tutkittujen taajamien kokonaisilme osoittautui vaihtele-
vaksi johtuen erilaisista taajamarakenteista, taajaman 
koosta  ja kasvuvauhdista  sekä  sen  asemasta ympäris-
tössä. 

Suuremmissa  ja nopeakasvuisissa  taajamissa  on  ha-
vaittavissa rakenteen hajoamista  ja sen  myötä myös 
taajamakuvallisia häiriöitä. Yleensä niissä lähestymis

-ja sisääntulojaksot  ovat hyvin liikennepainotteisia  ja 
taajamakuva  on jaksoilla  liian tiemäinen  ja jäsentymä-
tön.  

Pienissä maaseututaajamissa, joissa tieympäristö  ja 
 rakentaminen  on  sopusoinnussa, tieympäristön taaja-

makuva  on  säilynyt eheänä  ja  visuaalisesti mielenkiin-
toisena. 

Keskustajaksojen taajamakuvaa  voidaan yleisesti ku-
vata seuraavilla kolmella eri tyypillä: 

Kasvavat  ja suurehkot  taajamat, joissa perinteisen 
keskustan taajamakuva  on  yleisesti hyvä  ja  jäsenty-
nyt. Usein näiden taajamien reunaosiin  ja  liikenteen 
risteyskohtiin  on  muodostunut uusia keskustamaisia 
palvelu-  ja liikekeskittymiä,  joiden taajamakuva  ja 

 jäsentely  on  keskeneräinen  ja  ilme sekava. 

*  Vanhaan keskustaan  on  rakennettu tyyliltään  ja 
 mittakaavaltaan sopimattomia rakennuksia. Näissä 

kohdissa taajamakuva  on  usein rikkonainen. 

*  Taajaman keskustassa  on  eri ikäisiä  ja tyylisiä,  mutta 
mittakaavaltaan toisiinsa sopivia rakennuksia. Näissä 
kohdissa taajamakuva  on  kokonaisuudessaan joko 
hyvä  tai parannettavissa  pienin hienovaraisin toimen-
pitein. 

Tutkittujen taajamien tarkastelun perusteella taajama- 
kuvallisia heikkouksia ovat  mm.: 

*  Liian hallitsevat tiejärjestelyt 
*  Pirstoutunut rakenne  ja taajamakuva 
* Harkitsematon  uuden  ja  vanhan rakennuskannan 

yhteensovittaminen 
*  Historiallisten kerrostumien laiminlyönti 
* Kauppakadun  toimiminen luonteeltaan läpikulku-  tai 

sisääntulotienä 
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Tie-  ja katuverkon sekavuus  
Istutusten puute 
Perinteiden  ja  maisemallisten arvojen jääminen 
kaavoituksessa  ja liikennesuunnittelussa  huomiotta. 
Yhteenvetona havaituista ongelmista voidaan todeta, 
että ne ovat suurimmaksi osaksi luonteeltaan yksit-
täiskohteita. Varsinaisia taajamakuvan ongelmakes-
kittymiä ei taajamista löytynyt. 

Tutkittujen taajamien tarkastelun tuloksena taajamaku
-van  myönteisinä  ja  positiivisina tekijöinä oli havaittavis-

sa  mm.: 

*  Luonteenomaisten näkymien säilyminen, avoimet 
tilat, pellot, kirkkomäet, 

*  Alueen historiaan  ja  perinteisiin liittyvien kohteiden  ja 
aluekokonaisuuksien  vaikutus 

* Suurmaiseman  omaleimaisuus 
* Vehreä  kasvillisuus, vaihteleva puusto, puustoryhmät 
* Mittakaavaltaan sopusuhtainen tietila  ja  ympäristö 
* Pienipiirteisyys, tunnelmallisuus 
*  Viimeistelty tieympäristö 
*  Yksityiskohdat. 

Kuntakyselyn negatiivisiksi  koettuja taajamakuvan teki-
jöitä olivat  mm.: 

*  Sekava epäsuhtainen rakennuskanta 
* Kevytväylien puutteet 
* Pysäköintijärjestelyjen  puutteet 
*  Tie-  ja katutilan jäsentymättömyys 
*  Puuston  ja  kasvillisuuden puutteet. 

Kuntakyselyssä positiiviksi  koettuja tekijöitä olivat  mm.: 
*  Hyvät istutukset  ja  puusto 
*  Rakennuskannan harmonia  ja  vaihtelu 
* Maaseutumaisuus  ja kylämäisyys 
*  Vanhan tiemiljöön säilyminen 
*  Selkeä liikenne  ja tietila 
*  Hyvin hahmottuva keskusta 
* Jokimaisema  ja  pellot. 

Analyyseihin nähden kyselyn tulokset olivat yhteneviä.  

KUVA  11.  PERINTEISIÄ KYLANRAITTEJA 
Hyvä pienipiirteinen taajamakuva säilytettävä 
nykyisellään 
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KUVA  12. TAAJAMAKUVAA ELÄVÖITTÄVIÄ  VANHOJA RAKENNUKSIA 
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KUVA  13. TAAJAMAKUVAA JA  RAKENNETTA JASENTAVIA  JA HAHMOTTAVIA TEKIJÖITA 
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AVOIN TILA 

AVARA 
POHJALAINEN 
SUU RMAISEMA 

JOKI MAISEMA 
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Vahän  istutuksia  

KUVA  14.  TAAJAMAKUVAN ONGELMAKOHTEITA 
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Epäsiisti tieympäristö 
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KUVA  15. Tien  tasaus noussut 

Ympäristö  

Maisemakuva,  luonto, rakentaminen 

Taajamaympäristön  merkittävin  osa  on  kulttuurihistori-
alliset kohteet  ja  maisema-alueet. Useat näistä ovat 
valtakunnallisesti merkittäviä kansallismaisemia. 

Jokilaaksoihin  muodostuneet maiseman peruspiirtei
-den, maanviljelykulttuurin  ja nauhakylien  muodostamat 

kokonaisuudet ovat merkittäviä. (Kauhavanjokilaakso, 
Kyrönjokilaakso, Lapuan Alajoenlaakso, Vöyrinjoki-
laakso  ja Lestijoenlaakso)  

Luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita  ja poh-
javesialueita  on  runsaasti. Lähes jokaisessa taajamas-
sa  on  luonteenomaisia luonnonympäristön elementtejä 
(metsäalueet, virkistysalueet,jokiympäristö),jotkateke

-vät taajamasta  omaleimaisen  ja tunnistettavan.  

Monissa taajamissa uusi rakentaminen ei ole ottanut 
huomioon ympäristön asettamia lähtökohtia  ja  viitteitä. 
Rakentaminen  on  toteutunut stereotyyppisesti maise-
mallisista  tai kulttuuriarvoista  välittämättä. 

Yhtenäisiä luonnonalueita  on  pirstottu  ja  tien varren 
olemassaolevan puuston elinmandollisuuksia  on  oleel-
lisesti heikennetty. 

Tielinjausta  ei ole sopeutettu ympäröivään rakennus- 
kantaan vaan tasaus  on  noussut liian ylös. 

Monissa taajamissa rakentaminen  on sopeutettu laake
-aan maisemakuvaan  ja  kulttuurihistoriallisia rakennu  k- 

sia  sisältävään ympäristöön. Joissakin taajamien kes-
kustoissa vanhaa rakennuskantaa ei ole säilytetty eikä 
kulttuurikohteiden  ja  tielinjauksen väliin ole jätetty 
suojavyöhykettä. 

Taajama-alueen kokonaisvaltaisella suunnittelulla tu-
lee palauttaa menetettyä taajamakuvaa. Maiseman 
tasaisuudesta  ja kulttuuriarvoista  johtuen toimenpitei-
den suunnittelu jatkotyössä vaatii erityistä huolellisuut-
ta. 

Liikennemelu  

Vaasan läänille  on  tyypillistä nauhamainen tienvarsi-
asutus, mikä lisää melualueille sijoittuvien yksittäisten 
kiinteistöjen määrää. Liikennemäärät  ja  liikenteen no-
peudet nyt tarkastelluissa kohteissa ovat kuitenkin 
yleensä sellaisia, että melualueet jäävät melko kapeiksi 

 ja melutasot  alhaisiksi. Suurimmat melutasot ovat 
vilkasliikenteisten valta-  ja kantateiden  varsilla, mutta 
eniten toimintoja tieliikenteen melualueille sijoittuu 
maanteiden  ja paikallisteiden  varsilla. 

Ilmanlaatu  

Tieliikenteen päästöt tarkastelluissa taajamissa ovat 
vähäisiä, eivätkä pitoisuudetkaan ole Vaasan läänin 
yleisillä teillä lähelläkään nykyisiä ohjearvoja.  
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5.5  Toimenpiteet 

Taajamakuvaa  parantavat toimenpiteet ovat luonteel-
taan ympäristöä säilyttäviä  tai  kehittäviä. 

Pienten maaseutumaisten taajamien taajamakuvan 
säilyttäminen nykyisellään  on  niiden arvoikkain ympä-
ristöarvo. Toimenpiteiden  on  siten oltava harkittuja  ja 

 erityisesti ympäristöä huomioonottavia. 

Usein tilanteissa, joissa muita, esim. liikenteellisiä 
ongelmia  on  vähän, tulisi muutoksista luopua koko-
naan. 

Suuremmissa taajamissa toimenpiteet keskiffyvät lä-
hinnä sisääntulojaksojen ehostamiseen  ja keskustajak-
sojen jäsentelyyn ja  viimeistelyyn. 

Kuntakyselyn  mukaan keskustan yleisilmettä toivottiin 
muutettavan kaupunkimaisemmaksi  14  ja  maaseutu-
maisemmaksi  6  tapauksessa. Yleensä ilme tulisi kuiten-
kin säilyttää pääpiirteittäin nykyisellään  (31). 

Taajamateiden  varteen toivottiin runsaasti kevytliiken
-teen  väyliä  (32  mainintaa)  ja  istutuksia  (31). Tietilan 

leventäminen tai  kaventaminen eivät juurikaan olleet 
toivottuja  (3  ja  8).  

Yhteenveto 

Taajamakuvaa parantavina toimenpiteinä  esitetään 
erityisesti: 

* lisäistutuksia  ja tieympäristön siistimistä 
*  maisemallisten  ja  kulttuurihistoriallisten arvojen säi-

lyttämistä 
*  tien tasauksen korjaamista 
* taajamatien  eri jaksoja korostavia portteja. 

Melunsuojaustoimenpiteet  olisivat tarpeellisia  ja  tekni-
sesti toteutettavissa noin  20  taajamassa.  

6. MAANKÄYTFÖ 

6.1  Analyysimenetelmät 
	 6.2  Analyysieri  tulokset 

Maankäyttötarkastelun aineistona  käytettiin kunnilta 
	Fyysisen ympäristön ehdoilla pitkän ajan kuluessa 

saatuja kaava-  ja suunnitteluaineistoja, Seutuliiton 	muodostunut taajamien kokonaisrakenne, toimintojen 
vaihekaava-aineistoa sekä maastotarkastelujen aineis- 	sijoittuminen  ja  liikenneverkko ovat useimmissa taaja- 
toja. 	 missa pääosin kunnossa. 

Aineiston avulla selvitettiin taajamien rakennetta, 	Ongelmia aiheuttavat taajamissa toimintojen laajene- 
maankäytön, ympäristön  ja  liikenteen vuorovaikutuksia, 	minen  jo  rakennettujen ohikulkuteiden "väärälle" puolel- 
yhteystarpeita  sekä taajaman kasvua. 	 le. Ongelmat  em.  taajamissa ovat etupäässä taajaman 

sisäisen liikenteen poikittaisyhteyksien järjestelyssä. 
Rakenteen, taajamakuvan  ja  fyysisen ympäristön sekä 
maastoelementtien  ominaisuuksien keskinäiset suh- 	Pienissä taajamissa, joissa kasvu  on  vähäistä ei 
teet olivat tarkastelun pääkohtina. 	 maankäytön  ja  liikenteen välillä ole suuria ristiriitoja. 

Erityistapauksia  ovat sellaiset taajamat, joissa maan-
käytön kasvu  on  ohjattu oman taajamakeskuksen 
ulkopuolelle suuremman naapuritaajaman rajalle  sen 

 maankäyttöön tukeutuen. 
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6.3  Toimenpiteet 

Tavoitteena suunnittelussa  ja  toteutettavissa ratkai- 
suissa tulee olla hyvin toimiva yhdyskunta, jonka kehitys 

 ja  kasvu noudattavat kestävän kehityksen periaatteita. 

Keskeisiä tunnusmerkkejä tällöin ovat: 
*  Toiminnallisuus, viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus 
* Omaleimaisuus, sopusuhtaisuus, historiallinen ker-

roksisuus 
* Häiriöttömyys, saasteettomuus  

Toimintojen sijoittuminen, yhdyskunnan laajeneminen 

Uusien toimintojen sijoittelussa tulee ottaa tapauskoh-
taisesti huomioon: 

* Taajamakohtaiset erityis-  ja ominaispiirtet 
*  Vanhan rakenteen täydennysmandollisuudet  sen 

 asettamien ehtojen puitteissa 
* Taajamarakenteen  ja  ympäristön asettamat ehdot  ja 

 mandollisuudet 
* Taajamakuvan täydentäminen,  sen  ajalliset  ja  kulttuu-

rihistorialliset kerrostumat 

Taajamarakenteen  ja  liikenteen kannalta oleellinen 
näkökulma  on,  että rakennettaessa taajamaa päätien 
suunnassa, tulisi pysytellä ainoastaan toisella puolella 
tietä. Mikäli tähän ei jostain syystä päästä, tulee 
leviämisen ehtona olla hyvät  ja  turvalliset poikittaisyh-
teydet. 

Liikenneverkko, orientoitavuus 

Rakenteen yhteyksien  ja  toimintojen yhteensovittami-
nen vaatii orientoitavuuden parantamista. 

Liikkumismandollisuuksia  ja orientoitavuutta  korostavat 
omaleimaiset, rytmitetyt tiejaksot, raitit, aukiot, portit, 
akselit sekä rakennusten massoittelu  ja tietilan jäsente-
lyt.  Maankäytön  ja  kaavoituksen jatkosuunnittelussa 
tulee  ensin  selvittää taajamarakenteen oleva  ja  ajateltu 
kokonaisuus. Osien kaavoituksen tulee saumattomasti 
liittyä kokonaisuuteen.  I  rrallisia "postimerkkikaavoja"  ei 
tule tehdä ilman kokonaisnäkemyksen hahmotusta. 

Pysäköinti 

Pysäköintialueita  suunniteltaessa taajamien  koko, 
 luonne, ominaispiirteet,  ja liikepainotteisuus  on  tarkas-

teltava kokonaisuutena. Yleensä tulee välttää laajoja, 
jäsennöimättömiä pysäköintialueita. 

Pienissä taajamissa paikoituksen tarkka jäsennöintitar
-ye on  vähäisempi.  Se  vaatii useimmiten ainoastaan 

liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja, jottei tar-
peettomasti muuteta liikaa taajamakuvaa. 

Lähiympäristö  

Lähiympäristön parantamisen edellytyksenä  on,  että 
detaljisuunnitelmissa  ja - kaavoissa  käsitellään kaikkia 
fyysisen  ja  visuaalisen ympäristön osatekijöitä saman-
aikaisesti. Siten ne voidaan sovittaa yhteen mandolli-
simman hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Yhteenveto 

Maankäytöllisinä toimenpiteinä  esitetään erityisesti: 
*  Taajaman laajenemisen estämistä päätien "väärälle" 

puolelle 
*  Tieverkon jäsentelyjä 
* Kevytliikenteen  yhteyksien täydentämistä 
* Ohitustiejärjestelyjå 
* Taajamarakenteen  tiivistämistä. 
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7.  YHTEEN  VETO  TOIMENPITEISTÄ  JA 
 NIIDEN VAIKUTUKSISTA 

Mandollisina toimenpiteinä tutkittiin yhteensä noin  20 
 erilaista toimenpidetyyppiä. Useimmissa nyt tutkituista 

kohteista  on  tarvetta: 

* kevytliikenteen  järjestelyihin (kevytväylät, alikulut 
suojatiesaarekkeet, kavennukset, korotetut suojatiet, 
yhteyksien täydentäminen) 

* liittymäjärjestelyihin (kanavoinnit, väistötilat, kiertoliit-
tymät,  ajoneuvoliikenteen alikulut  ja  eritasoliittymät) 

* tietilan jäsentämiseen.  

Useissa taajamissa  on  tarvetta myös: 

* lisäistutuksiin 

* tieympäristön  hoitoon  ja  viimeistelyyn 

*  maisemallisten  ja  kulttuurihistoriallisten arvojen säi-
lyttämiseen 

*  tieverkon  ja  pysäköinnin jäsentämiseen 

*  estää taajaman laajeneminen päätien "väärälle" puo-
lelle.  

Paras  lopputulos syntyy yleensä usean eri toimenpiteen 
summana. 

Tutkittuihin  taajamiin ehdotetut toimenpiteet poistavat 
havaittuja ongelmia eli parantavat toteutuessaan  mm. 

 taajamien: 

*  liikenneturvallisuutta 
* toimivuutta 
*  ilmettä  ja  
*  liikenteen sujuvuutta. 

Varsinaisista taajamiin kohdistuvista toimenpiteistä ai-
heutuvat kustannukset ovat yhteensä noin  530 milj.mk 
(Tr.ind. 136). Toimenpideryhmittäin  kustannukset ja-
kautuvat seuraavasti: 

Keskustajärjestelyt  100 
Kevytväylät  245 
Liittymäjärjestelyt  115 
Perusparannukset  65 
Ympäristönhoidolliset  5  
toimenpiteet 
Kustannukset yhteensä  530  

Lisäksi liikenneturvallisuutta  ja  sujuvuutta parantavana 
toimenpiteenä  on  useassa taajamassa ehdotettu ohi-
kulkutietä  tai  uutta tieyhteyttä. Nämä lähinnä päätiestää 
koskevat suuret toimenpiteet ovat kustannuksiltaan 
yhteensä  n. 850 milj.mk (Tr.ind. 136).  

Toimenpiteillä arvioidaan vältettävän yhteensä  14 hen-
kilövahinko-onnettomuutta vuosittain. Tästä aiheutuvat 
taloudelliset hyödyt ovat vuositasolla  n. 13,4 milj.mk. 

 (Arviot eivät sisällä uusia ohikulkuteitä  ja  tieyhteyksiä).  

Toimenpiteet, niiden kustannukset  ja  liikenneturvalli-
suusvaikutukset  on  kokonaisuudessaan esitetty  hit-
teessä  1. 

8.  TOIMENPITEIDEN KIIREELLISYYS 

Selvityksen yhtenä merkittävimpänä tavoitteena  on 
 palvella tiepiirin toimenpiteiden ohjelmointia. Työssä ei 

ole kuitenkaan muodostettu varsinaista toimenpideoh-
jelmaa, vaan hankkeet  on  koottu kiireellisyysjärjestyk

-seen  ohjelmoinnin perustaksi. Järjestys perustuu en-
sisijaisesti liikenneturvallisuusongelmiin. 

Toimenpiteet  on  koottu neljään toimenpideryhmään - 
keskustajärjestelyt, kevytliikenteen  turvallisuutta 
parantavat toimenpiteet,  liittymäjärjestelyt  ja  perus

-parannukset. Näistä useimpiin liittyy tieympäristän 
kohentamista  ja  viimeistelyä sekä istutuksia. Näiden 
lisäksi tulisi tehdä suuri määrä erillisiä ympäristänhoi-
dollisia toimenpiteitä  (lute 1). 
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TOIMENPITEIDEN KIIREELLISYYS 

KEVYTLIIKENTEEN  TURVALLISUUTTA 
KESKUSTAJÄRJESTELYT  PARANTAVAT TOIMENPITEET 

Kohde Toimenpide  Kust.  (Mmk) Kohde Toimenpide  Kust.  

Jalasjärvi Taajamatie  Kaustinen  Tien  kaventaminen  +  2,0  

Ilmajoki 
Teuva 

remontti  
Tietilanjäsentäminen  
Taajamajärjestelyt  

2,0  
10,0  mt  740/16(0-1950)  

Kevytväylä  

Jalasjärvi Suojatiesaarekkeet  0,1  keskustassa 	 1,0  
Ylihärmä Keskustajärjestelyt  1,6  mt  692/1 (0-600)  
Kuortane Keskustajärjestelyt  2,0  mt  692/2 (300-1300)  
Ylistaro 

Isokyrö 

Kokonaisvaltainen 
uudistus  
Keskustajakson  kevyt 

19,5  Perho 	 Suojateiden  korostaminen  
Vt  13/221 (5950)  -  222 (0)  

0,1  

Peräseinäjoki 	Suojateiden  korostaminen 	0,1  parantaminen 	 0,2  
Nurmo Taajamatiejärjestelyt  1,5  mt  694/12 (0  -  700)  
Vähäkyrö 

Soini 

Kokonaisvaltainen 
uudistus  
Keskustajärjestelyt  

2,0  
2,1  

Laihia 
Vt  16/1 (0)  -  2 (600)  

Kevytväylä  3,2  

Lehtimäki 
Lappajärvi 
Kortesjärvi 

Keskustajärjestelyt  
Keskustajärjestelyt  
Keskustan  kokonais-  

2,5  
2,2  Ilmajoki 

pt 17451/1 (0-2000)  
Kevytväylä  1,7  

Jalasjärvi 
mt  692/2 (300-2500)  

Kevytväylä  1,8  valtainen jäsentely 	 2,5  

LIITTYMÄJÄRJESTELYT  
Närpiö Suojateiden  

Kohde Toimenpide  Kust.  korostaminen  0,05  
korostaminen 

Kauhava Kiertoliittymä  1,0  mt  676/6(5000-5854)  
mt 740/Kehätie 

___________________________________________________ Jurva 
pt 17384  

Suojatiesaarekkeet  0,05  
Kannus 	Eritasoliittymä 	 4,0 
kt 85/Jokelantie _________________________________________________ Lapua 

mt  7041/5 (2700-4203)  
Kevytväylä  1,2  

Kaustinen 	Kaistajärjestelyt 	 0,3  
mt 740/pt  18042  Kortesjärvi 

mt  740/6 (2400-4223)  
Kevytväylä  1,5  

Kauhava 	Eritasoliittymä 	 5,0  
mt 740/pt  17766  

Vöyri 
mt  729/1 (0-1000)  

Suojateiden  korostaminen  0,05  
Laihia 
Vt  3/vt  16  

Liikennevalot  1,0  

Vimpeli 
mt  71 0/20 (5500-7777)  

Kevytväylä  1,9  
Evijärvi 
mt 740/mt  7411  

Kiertoliittymä  1,0  

Kannus 
kt  85/8 (2000)-9 (2300)  

Kevytväylä  3,1  
Ylihärmä 
kt 67/pt  17788  

Kaistajärjestelyt  0,15  

Ylistaro 	 Kevytväylä  
vi 16/7 (500-1500) vi 16/7 (2300-4225)  

2,5  
Kurikka 
kt 67/mt  689  

Kiertoliittymä  1,0 

Laihia Kevytliikenteen  1,0 
vi 16/1 (0)  alikulku  

PERUSPARANNUKSET _________________________________________________  Laihia 
mt  6971/2 (300-2300)  

Kevytväylä  

______________________________________________  

1,7  

Kohde Toimenpide  Kust.  
Kauhava Kevytväylä  0,8  

Mustasaari Sepänkylän  130,0  mt  733/2 (2000-3000)  
Sepänkylä ohikulkutie  

Alavus Kevytväylä  0,8  
Laihia  Vt  3  tiejärjestelyt  19,5  kt  66/24 (0-1000)  

Lehtimäki 
mt  710/13 (2500-3500)  
mt  710/13 (4300-4880)  

Kevytväylä  2,0  
Ylistard 	 Vt  16  / kt  64 	 30,0  

uudet järjestelyt  

Tervajoki Kokonaisvaltainen  27,8  Lapväärtti Kevytväylä  1,4  
uudistus  Pt 17043/1(2000-3665)  

Veteli Kevytväylä  1,8  
-  vi 13/229(6600)-230(1 000)  
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VMSAN  TIEPIIRIN ALUEEN  TAAJAMATIESELVITYS 

TAAJAMAKOHTAINEN  ANALYYSI Luokkaan  Il  kuuluvat  28 taajamaa:  
Alajärvi 

Taajamakohtainen  analyysi, joka  on  esitetty kokonai- Alavus 
suudessaan 	oheisilla 	korteilla, 	sisältää 	tarkastelun Evijärvi  
kohteen nykytilasta  ja  ongelmista muuttujittain sekä Himanka 
ideatasoisen  esityksen ongelmien ratkaisuksi. Lisäksi  I Imajoki 
analyysissä  eri muuttujat  on  yhdistetty painottamalla Isokyrö 
erityisesti taajamakuvaa  ja  maankäyttää.  Yhdistämisen Jurva  
tuloksena syntyi taajarnaluokitus, joka kuvastaa taaja- Kannus  
man  ongelmien "summaa"- ei toimenpiteiden kiireelli- Kauhava 
syyttä. Pikaisimmin toimenpiteitä vaativat kohteet  mää-  Kaustinen 
rittyvät liikenneturvallisuusongelmien  perusteella. Kruunupyy 

Kurikka 
Luokka  I  Kälviä 

Lapua  
Selvästi taajamakuvallisia, maankäyttään  ja  liikennetu  r-  Lohtaja 
vallisuuteen  tai  liikenteen sujuvuuteen liittyviä ongel- Maalahti 
mia.  Kokonaisvaltainen tarkastelu tarpeen. Mukana Mustasaari, Koivulahti 
ovat myös kohteet, jotka  on  hiljattain perusparannettu Nurmo  
tai  ovat parhaillaan rakenteilla. Pedersöre, Pännäinen  

Perho 
Luokka  Il  Peräseinäjoki  

Soini 
Ongelmia pääosin  vain  yhdellä  osa-alueella  tai  useassa Teuva  
vähäisessä määrin. Taajaman kehitys  ja  ympäristön Toholampi 
muuttuminen 	ovat ratkaisevia tekijöitä arvioitaessa Töysä 
toimenpiteiden tarpeellisuutta. Yksittäiset liikennetur- Veteli 
vallisuuden ongelmakohteet  mandollisia. Ylihärmä 

Ähtäri  
Luokka  Ill  

Luokkaan  III  kuuluvat  24 taajamaa:  
Hyvin 	vähän 	tai 	ei 	lainkaan 	taajamakuvallisia 	tai 
maankäytöllisiä  ongelmia. Halsua  

Isojoki 
Luokkaan  I  kuuluvat  8 taajamaa: Karijoki  
Alahärmä Kaskinen 
lsokyröNähäkyrö,Tervajoki  Korsnäs  
Jalasjärvi Kortesjärvi  
Kauhajoki Kristiinankaupunki 
Laihia Kristiinankaupunki, Lapväärtti 
Lappajärvi  Kruunupyy, Teerijärvi 
Mustasaari,Sepänkylä  Kuortane 
Ylistaro Lehtimäki 

Lestijärvi  
Luoto 
Maksamaa  
Mustasaari, Sulva 
Närpiö 
Oravainen  
Ullava  
Uusikaarlepyy 
Vimpeli 
Vähäkyrö 
Vähäkyrö, Merikaarto 
Vöyri 
Ähtävä 



TAAJAMAKOHTAINEN  ANALYYSI  



KARTTAMERKINNÄT  

Karttojen merkinnät ovat kolmella eri värillä: 

Keltaisella merkityt kohteet ovat olevia rakenteita. 

Nykyinen kevytväylä 

Nykyinen kevytliikenteen alikulku 

+ 	Kirkko 

Punaisella merkityt toimenpiteet ovat rakenteellisia 
'insinööritoimenpiteitä", joissa  on  myös huomioitu ym-
päristön tarpeet. 

Vihreällä merkityt toimenpiteet tähtäävät lähinnä taaja-
makuvan  ja  tieympäristön  parantamiseen 

Harmaalla rasteroitu alue kuvaa raken-
nettu/rakenteilla olevaa asema-  tai raken-
nuskaavoitettua  aluetta. 

Tummempi harmaa alue kuvaa keskus-
tatoimintojen pääaluetta. 

Nuolimerkinnät  tarkoittavat tilanteesta riippuen 
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Yleiskaavan/vaihekaavan laajenemisvarauksia  

Yksityiskohtaisten kaavojen sisältämiä 
laajentumisalueita (taajaman sisällä) 

Taajamarakenteen nauhamaista  jatkumista 
ilman selvää rajaa tutkitun alueen 
ulkopuolelle 



r  

ALAHARMA 

Taajamakuva  

Alueen suurmaisema  on  hyvä. Elementteinä Lapuanjo-
ki  ja peltoaukeat. Ohikulku- ja sisääntuloteiden lähesty-
misjaksoilta  taajama hahmottuu  vain  paikoin. Keskusta- 
jakson taajamakuva  on  vaihteleva, yleisvaikutelma 
hyvä. Keskustaraittia jäsennöi tien mutkittelu, raken-
nusten  ja puustoryhmien jaksottelu. 

Maankäyttä 

Taajamarakenne  tukeutuu tieverkkoon.Taajama ra-
kentuu osista, joita jakavat kt  67, Lapuanjoki  ja 
peltojaksot. Keskustajakso  sijaitsee nauhamaisena  har-
juselänteellä. 

Liikenne,Iiikenneturvallisuus  

Pt 17826/ Siltatie -  liittymässä  6  onnettomuutta, joista  2 
hvj -onnettomuuksia  (3 kevytliikenteen,  joista  1 hvj) - 

 vuoden  1990  jälkeen ei yhtään onnettomuutta  

Kt 67/Kuoppalantie -  liittymässä  4  onnettomuutta, joista 
 2 hvj-onnettomuuksia (kevytliikenteen onnettomuuk-

sia) 

Pt:llä  17826 keskustajaksolla kevytliikenteen onnetto
-muu ksia 

Ympäristö 

Taajaman eteläreunal  le  ulottuu Lapuanjoen varrella 
sijaitseva  Härmän  aukean maisema sekä Knuuttilan  ja 
Isontalon raitit.  Pohjoisempana  on  useita kulttuurihisto-
riallisia kohteita, esihistoriallinen kohde sekä Mattilan 
museosilta. 

\  Z\  \ 
ll\ 

EIISTI 	PÄSIISTI 	Vt 	LA.  
T(E11  LA 	L\ITTV1ÄALU. 	II  

Pt17425// 	// 

KE\Py'IlJIKENTEEJ* 
ONNE1TOMUUKST 	 78  

/ 

/  
ONGELMAT  

Kantatien  67  ja  paikallistien  17826  ympäristössä melu- 
haittoja - yhteensä noin  150  asukasta /  55 dBA:n 
melualue.  

TOIMENPITEET  

C 	Kiertoliittymä  ja  ympäristön siistiminen 
*  rakennettu  1993 

'OOOOO 	Keskustajakson  viimeistely 
(rakennettu  1993) 
* suojateille saarekkeita  ja kavennuksia 
*  matalia istutuksia 

LII 	Kaistajärjestelytleritasoliittymä 

Kevytväylä  

0 	Liittymäalueen viimeistelyistutukset 

o 	Liittymän  korostaminen 
*  portit, istutukset, kavennus 

)00000KXXX Tieympäristön  viimeistely 

Paikallistien oikaisu 

Mandollisena suojaustoimenpiteenä meluvalli/kt  67 - 
kiireellisyysluokat  Ilja  Ill.  

Maankäytön kehittäminen  

Maankäyttö  on laajenemassa kt:n 67 länsipuolelle,  mikä 
ei ole liikenteellisesti toivottavaa. Poikittaisyhteydet 
turvattava. 

Suunnitelmat  

Pt 17826 tarveselvitys, 1992 
Alahärmän  Kirkonkylän-Voltin ja  Hakolan osayleiskaa-
vojen tieverkkosuunnitelma,  1992 
Pt 17826 tie-  ja rakennussuunnitelma,  1993 

\ 	A\ 	\\ - 
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TOIMENPITEET  
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ALAJÄRVI  

Taajamakuva  

Alajärvi  on  pienehkö kaupunkikeskus. Taajamakuvas
-sa  eri lähestymisjaksoilla vaihtelevat rakennetut alueet, 

pellot, metsäsaarekkeet  ja  vyöhykkeet sekä joki-  ja 
vesistömaisema.  

Maankäyttö  

Alajärven - Soinintie (mt  7121)  toimii Alajärven kaupun-
gin pääsisääntulotienä pohjoisesta valtatieltä  16.  Ete-
lästä  ja  lännestä sisääntulotienä  on mt 712.  Lisäksi mt 

 7115  jakaa taajamaa. Nämä tiejaksot jakavat taajama- 
rakenteen estevaikutuksineen osiin. Taajaman liike- 
keskus  on  teiden itäpuolella. Pt:n  17689  varressa 
sijaitsee erillinen kylämäinen asutustiivistymä Viinamä-
ki. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Mt 712/mt 7121  /Keskuskatu liittymässä  7  onnettomuut-
ta, joista  1 hvj-onnettomuus. Neljä risteämisonnetto-
muutta ei onnettomuuksia vuoden  1990  jälkeen.  

Mt 712 /Kauppakatu -  liittymässä  4 risteämisonnetto-
muutta.  

Ympäristö 

Alajärven taajamaympäristössä  on  useita kulttuurihisto-
riallisia kohteita, useita kivikautisia asuinpaikkoja sekä 
Pynttärinniemen  ja Pappilanlanden  maisema-alueet. 
Taajamatieympäristössä myös Sipilän virkistysalue. 

Maantien  712  ympäristössä meluhaittoja - yhteensä 
noin  30  asukasta /55dBA:n melualue. 

TOIMENPITEET  

Liittymän  korostaminen  

0 	Kiertoliittymä +  portit jakson 
molempiin päihin 

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku  

)00000000(  Tieympäristön  kohentaminen / viimeistely 
* lisäistutukset 

Maankäytön kehittäminen  

Alla  mainittu kehitämissuunnitelma parantaa tieverkon 
jäsentymistä, liikenteen sujuvuutta  ja  liikenneturvalli-
suutta, pienentää tien estevaikutusta sekä edistää 
alueen maankäytön  ja  ympäristön parantamista. 

Suunnitelmat  

Alajärventien - Soinintien  liikenteen  ja tieympäristön 
kehittämissuunnitelma,  1992 

VATIS\ 
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ALAVUS 
	

Kantatien  66  ja  maantien  705  ympäristössä meluhaitto- 
ja  yhteensä noin  250  asukasta  55 dBA:n  ja  10  asukasta  

Taajamakuva 
	 65 dBA:n melualueella.  

Maiseman perusrakenteen muodostavat Lapuan- 
jokilaakso,  sen  peltoaukeat, Alavudenjärvi  ja  jokilaak-
soa  reunustavat mäntyvaltaiset kangasmetsät. Kt:n  66 
lähestymisjaksoilta  taajama hahmottuu peltojaksoilta. 
Keskustajakso "ylittää" keskustan hyvin tiemäisenä. 
Maanteiden lähestymisjaksoilta taajama hahmottuu 

 vain jaksottain. 

Maankäyttö  

Taajama rakentuu kt:n  66  ja  maanteiden  705  ja  672 
 risteyksen seutuville. Taajamari keskusta  on  kaupunki-

mainen. Asuntoalueet ovat väljiä  ja  veh reitä.  Rakennet-
ta jakavat osiin tieverkko, vesistö  ja  joki. 

Liikenne, liikenneturvallisuus  

Kt 67/mt 672 (Lakeudentie)  liittymässä  7  onnettomuut-
ta, joista  3 hvj-onnettomuuksia  (5 onnettom.  ja  3 hvj 

 tyyppiä  40) -  ei onnettomuuksia  v. 1992. 

Kt 67/Kirkkotie -  liittymässä  4  onnettomuutta, joista  3 
hvjonnettomuuksia (peräänajoja  ja  vasemmalle käänty-
misiä - yksi pyäräilijä kuollut). 

Ympäristö 

Alavuden taajamaympäristössä  on virkistysalue,  kolme 
luonnonmuistomerkkiä, useita kivikautisia asuinpaikko-
ja. Kulttuurimaisemakohteista asemanseudun viljely- 
aukea  ja  Alavudenjärven  ympäristö ovat merkittäviä. 

Taajaman eteläpuolella  on Vajesojan  ja  Ritolanmäen 
pohjavesialueet,  jotka ovat tiiviin maalajin suojaamia. 

TOIMENPITEET 

Kevytväylä  (rakenteilla) 

Eritasoliittymä  (rakenteilla  1993) 

Ramppijärjestelyt  ja  liittymien  kaista- 
järjestelyt  
)00000000( 	Tietilan  viimeistely 
*  tärkeimpien liitymien korostaminen porttiaiheilla 
* jaksottelu istutuksilla 

Kaistajärjestelyt/eritasoliittymä  

U 	Ajoneuvoliikenteen alikulku 
(rakenteilla  1993) 

Kevytllikenteen  alikulku 

Mandollisena suojaustoimenpiteenä kantatiellä valli-  ja 
 valli/melukaideratkaisu (kiireellisyysluokat  Ilja  Ill)  ja 
 maantiellä  705 meluaita (kiireellisyysluokka Ill).  

Maankäytön kehittäminen 

Maankäytön laajeneminen maanteiden suunnassa  ja 
 niiden pohjoispuolelle vaatii katuverkon jäsentelyä  ja 

 poikittaisyhteyksiä.  

Suunnitelmat 

Kantatie  66  Alavuden keskeisillä alueilla; Sijaintivaihto-
ehtojen tutkiminen, tarveselvitys,  1991  Alavuden liiken-
neturvallisuussuunnitelma,  1983 
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EVIJARVI 

Taajamakuva  

Evijärven taajamakuva  ja  ympäristö  on yleispiirteiltään 
 vaihteleva, maaseutumainen  ja  väljä. Keskustajakso  on 
 hajanainen  ja  osittain jäsentymätön. Keskustan maa- 

merkkinä  on paikallisteiden  liittymä  ja  porttina keskus-
taan pohjalaistalojen  pari mt:n  710  ja pt:n  17894 

 liittymässä. 

Maankäyttö  

Taajama koostuu useasta nauhamaisesta jaksosta 
teiden varsilla. Rakenne johtuu maasto-olosuhteista. 
Palveluja  on  hajallaan eri puolilla taajamaa. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Mt 740/mt 7411  -liittymässä Kuoppa-ahossa  7  onnetto-
muutta, joista  3 hvj -onnettomuuksia (risteämison  netto-
muuksia) -  liittymä huomaamaton 

Keskustassa kevytliikenteellä ei väyliä  ja  pitkät ylitys- 
matkat 

Pysäköintialueet jäsennäimättä  

Ympäristö 

Evijärven taajamaympäristössä  on  pari luonnonmuisto
-merkkiä, esi-  ja  kulttuurihistoriallisia kohteita,  Valmos-

san  neva sekä lintuvesi.  Ala-Kniivilän  ja Tanisen 
 kulttuurimaisemat ovat taajama-alueella. 

TOIMENPITEET  

Tietilan  jäsentely 
*  istutuksia 
*  P-alueiden jäsentely 
* suojateiden  korostaminen saarekkein/kavennuksin 
* kevytväylät 

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku  

0 	Kiertoliittymä  sekä kevytliikenteen ylitys/ 
alituskohtien  korostaminen (nopeusrajoituksen alenta-
minen) 

Maankäytön kehittäminen 

Rakenteen eheyttäminen osayleiskaavan mukaan. 

Suunnitelmat  

Tiesuunnitelmien  muutos nykypäivää vastaavaksi 
 1992-1993  

Keskustan paikallisteiden  (17894,17885,17898) tie-
suunnitelma,  1993 
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HALSUA 

Taajamakuva  

Taajama sijaitsee nauhamaisena Halsuanjärven  ja 
 Venetjoen  välisellä harjulla. Keskusta  on nauhamainen. 

Taajamasta  avautuu kauniita näkymiä ympäröiviin 
peltomaisemiin. Taajaman suhde suurmaisemaan  on 

 hyvä. Keskustajakso osittain viimeistelemätön. 

Maankäyttö 

Taajamarakenne  on  väljä. Paikoin peltoaukeat ulottuvat 
keskustaan saakka. Virkistyspalvelut ovat taajaman 
pohjoisosassa Isoharjulla, joka  on  tärkeä pohjavesi- 
alue. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Mt 751/mt 753 -  liittymä huomaamaton. 

Kevytväyliä  puuttuu - ei kuitenkaan kevytliikenteen 
onnettomuuksia 

Mt:llä  7511  ei suojateitä  

Ympäristö  

Halsuan taajamaympäristössä  on  muutama kulttuuri- 
historiallinen kohde. Ylikylän  ja  Kirkonseudun  kulttuuri-
maisema sijaitsee taajamatieympäristössä. Taajaman 
pohjoisosassa  on pohjavesialue.  

Maanteiden  751  ja  7511 melualueilla tai  niiden rajoilla 
noin kymmenen omakotitaloa. 

TOIMENPITEET  

Kevytväylä + suojatiet 

Kevytliikenteen  alikulku 

Liittymäalueen  korostaminen 
- matalat pensaat  

)00000000(  Tietilan  ja  tonttien jäsentäminen istutuksin 
- matalat pensasryhmät 

Maankäytön kehittäminen 

Keskustan avarat peltonäkymät huomioitava taajama- 
rakenteen tiivistämisessä.  
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HIMANKA  

Taajamakuva  

Kirkonkylä sijaitsee Lestijoen jokisuulla, joka jakaa 
taajaman keskustan. Keskustajakson taajamakuva  on 
kylämäinen  ja  vaihteleva. Valtatie  8  keskustan kohdalla 
liian leveä. Aivan jokivarressa sijaitsee vanha Rauman- 
karin suojeltu kylämiljöä. Kirkko hallitsee maamerkkinä 
maisemaa valtatielle. Keskustan taajamakuvassa nä-
kyy selvästi rakenteen ajallinen muutos  ja  kasvu eri-
ikäisinä rakennuksina. Lestijoen ylittävä uusvanha 
kevytliikenteen silta  on  huomattava yksityiskohta. 

Maankäyttö 

Mt:n  773  varressa  on  laajat kasvualuevaraukset , joille 
 on rakennuskaavoitettu  asutusta  ja  teollisuutta. Tomu-

joentien  (Pt 18029)  ja  valtatien  8  risteykseen  on 
kaavoitettu  ja  osin rakentunut erillinen asunto-  ja 

 teollisuusalue. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Vt 8/mt 775/pt  18031 -  liittymässä  5  onnettomuutta, 
joista  2 hvj-onnettomuuksia (risteävää liikennettä) 

Valtatie keskustan kohdalla leveä - nopeudet liian 
suuria. 

Ympäristö 

Himangan taajamaympäristössä  on  kulttuurihistorialli-
sia kohteita sekä useita laajoja kulttuurimaisemakohtei

-ta.  
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Valtatien  8  ja  maantien  775 melualueilla  noin  20 
 omakotitaloa  ja  vanhainkoti. 

TOIMENPITEET  

'-'" 	Lisää viheristutuksia valtatien varren 
jäsentämiseksi  

fl 	Liittymässä tehty kaistajärjestelyjä  
1991 /eritasoliiftymä 

Kaistajärjestelyt (väistätila) 

Kevytväylä  

Vt  8 ohikulkutie liittymäjärjestelyineen 

Kevytliikenteen  alikulku 

-e-o 0 0  Nopeusrajoituksen  alentaminen  (60 
=>50) + kavennuksia  (rakenteellisia  ja  istutuksia) 

Maankäytön kehittäminen  

Koillisosan laajentumisalueiden kevytiiikenteen  yhtey-
det keskustaan varmistettava. 

Suunnitelmat  

Keskustaajaman tieverkkosuunnitelma  1990  

Vt  8 kehittämisvaihtoehtojen  vaikutukset Himangalla 
 1993 

/ // HIMNKA  
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ONGELMAT 
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ILMAJOKI  

Taajamakuva  

Ilmajoen suurmaisemaa hallitsevat avarat pellot.  Lä
-hestymisjaksoilla  Kyrönjoen molemmin puolin taajama- 

rakenne vaihtuu ilman rajaa maaseutumaisesta raitti-
asutuksesta kylämäiseksi. Keskustajaksojen osalla 
taajamakuva  on  kirkonkylämäinen.  Rakennustapa  on 

 väljää, liikekeskustan ilme  on  raittimainen  ja  vaihteleva. 

Maankäyttä  

Taajama rakentuu nauhamaisista jaksoista Kyrönjoen 
molemmin puolin. Asutus  ja  teollisuus  on  laajenemassa 
kt:n  67,  mt:n  7004  ja pt:n  17451  suuntaisesti. Keskusta- 
toiminnot  ja  palvelut sijoittuvat Kyrönjoen molemmin 
puolin. Rakennuskanta  on  iältään vaihtelevaa. Uutta  ja 

 vanhaa  on  rakenteessa lomittain antaen näkymille 
vaihtelua  ja kerroksellisuutta.  

Liikenne, liikenneturvallisuus  

Kt  67/mt  7004  -  liittymässä  19  onnettomuutta, joista  6 
 hvjonnettomuuksia  (10  onn/3 hvj risteämisiäja  8  onn/2 

hvj  vasemmalle käännyttäessä)  

Mt 700  /Seppälänkuja - liittymäalueella  5  onnettomuut-
ta, joista  4  hvj -onnettomuuksia  (3  polkupyörä-onnetto-
muuksia  ja  2  vasemmalle kääntymisiä)  

Mt 700  / mt  7004  -  liittymässä  6  kevytliikenteen 
 onnettomuutta, joista  5  hvj -onnettomuuksia; liittymän 

saarekkeilla ei riittävää kaventavaa vaikutusta 

Mt 700  leveä, nopeudet nousevat - kevytliikenteelle  vain 
 leveä piennar  

Mt 7004  /  pt 17407-  liittymässä  10  onnettomuutta, joista 
 5  hvj -onnettomuuksia  (2  polkupyörä-hvj,  4  risteämison-

nettomuutta,  joista  1  hvj Kevytliikenteen  onnettomuu-
det keskittyvät Mt:lle  700  ja  7004  -  n. 3  km:n matkalla  20 

 kevytliikenteen  onnettomuutta, joista  14  hvj -onnetto-
muuksia. 
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Ympäristö 

Ilmajoella  on  runsaasti merkittäviä kulttuurihistoriallisia 
kohteita  ja  valtakunnallisesti merkittävä  Alajoen  kulttuu-
rimaisema-alue.  

Kantatien  67  ja  maanteiden  700  ja  7004  ympäristössä 
 meluhaittoja -  yhteensä noin  380  asukasta  /  55  dBA:n 

melualue  ja  noin  30  asukasta  /  65  dBA:n melualue.  

Maankäytön kehittäminen  

Mt:n  7003  jatkaminen joen yli  ja  osayleiskaavan 
 mukainen sisäinen  katuverkko  parantavat liikenteen 

yhteyksiä taajaman eri osien välillä. 

Suunnitelmat  

Keskustaajaman  liikenne-  ja  liikenneturvallisuussuun-
nitelma,  1986 

Kt 67  parantaminen Siltalan  liittymän  kohdalla,  1992 

Mt  700/mt  7004  parantaminen välillä maatalousoppilai-
tos Siltala  (jk+pp -tie  yms.),  1993  

TOIMENPITEET 

Perusteellinen  tietilan jäsentäminen 
* pientareiden  tilalle  kevytväylät 
* suojateille saarekkeitalkorotuksia/kavennuksia 
*  tärkeimpien  kaavateiden kohdille kiertoliittymät 
* istutuksetlportit  

Nopeuden alentaminen  ja  liikennevalot] 
 eritasoliittymä 

Yksityistie/kaavatiejärjestelyjä 

 Uusi yhteys Kyrönjoen ylitse 

 Kevytväylä 

Sisääntulojen  korostaminen  

)00000000<  Tieympäristön  viimeistely 

Mandollisena  suojaustoimenpiteenä  valli  / kantatie  67 
 kiireellisyysluokka  Ill.  

ILMOKI 

/ 	
,'; 	,  

TOIMENPITEET  



Taajaman yleisilme  on  kylämäinen  ja harva.  Mt 664 
 kulkee taajaman läpi. Tienäkymät polveilevassa tietilas

-sa  ovat vaihtelevia. Avoimet  ja  suljetut jaksot vuorotte-
levat. Keskustan maamerkkinä  on  porttimainen  kirkko-
tapuli kiinni tiessä. Keskustajakson tietila  on  vaihtele-
vasti avara, osin viimeistelemätän. Mt:n  661  lähestymis-
jaksolta  taajama hahmottuu peltoaukean takaa. 

Maan käyttö 

Taajaman rakenne  ja keskustajakso  on  hyvin nauha-
mainen. Keskipisteenä  on  kirkkomäki  ja  maanteiden 
risteys. Rakenteessa  on  paikoin tyhjiä alueita. Raken-
nuskanta  on  iältään vaihtelevaa muodostaen tietilaan 
rytmitystä. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Keskustan suojatiet huomaamattomia 

 P-alueet hieman jäsentelemättömiä 

Ympäristö  

Taajamaympäristässä  on  kulttuurihistoriallisia kohteita 
sekä Isojoen laakson kulttuurimaisemat. Taajaman 
etelä puolella  on  Koskelankankaan pohjavesialue.  

TOIMENPITEET  

Suojateiden  korostaminen 
* saarekkeeflkavennukset  

p 	P-alueiden sisäänajojen kaventaminen  

)00000000(  Keskustajakson  viimeistely 
* istutuksetlportit 

Maankäytön kehittäminen 

Tyhjät välialueet tulisi täydentää rakenteen eheyttämi-
seksi. 
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ISOJOKI  

Taajamakuva  

ISOJOKI 
	 ISOJOKI 
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ISOKYRÖ  

Taajamakuva 

Suurmaisemaa  hallitsevat avarat pellot  ja metsäsaarek-
keet.  Valtatien ohikulkujaksoilta taajama hahmottuu 

 vain  paikoin. Teiden sisääntulojaksoilla maaseutumai-
nen rakenne vaihettuu taajamaksi ilman rajaa. Jokimai-
sema  ja  rakenteen sisään ulottuvat peltojaksot elävöit-
tävät taajamakuvaa. Keskustajakso  on ympäristökuval-
taan  vaihteleva. 

Maankäyttö 

Osayleiskaavan  mukaan taajamarakennetta tiiviste-
tään. Maankäyttä  on  pysynyt melko hyvin valtatien  16 

 koillispuolella. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Vt 16/pt  17657-  liittymässä (itäinen sisääntulo)  6 
 onnettomuutta, joista yksi hvj-onnettomuus (risteämi

-sia,  vas,  kääntyminen)  Mt 7202 / pt 17657-  liittymässä  9 
 onnettomuutta, joista  2 hvj-onnettomuuksia  (6 onn./2 

hvj risteämisiä  ja  loput vasemmalle käännyttäessä) 
Pt:llä  17657  viisi kevytlilkenteen onnettomuutta, jotka 
kaikki henkilövahinkoonjohtaneita. Kevytllikenteen yh-
teydet koululle puutteelliset 

Ympäristö  

Taajamaympäristössä  on  joitakin rautakautisia kalmis-
toja, kulttuurihistoriallisia kohteita sekä Kyrönjokilaak

-son  valtakunnallisesti merkittävä kansallismaisema. 
Alueella  on  Perttilän museosilta.  

RI 	[[ISQF  1< 	r1 J  Jk  

ONPE1IOMUUKSIA 

1S0T 
/  7c  

/  

TOIMENPITEET  

I^OOOO000O 	Keskustajakson  kevyt parantaminen 
* suojateiden  korostaminen saarekkein/kavennuksin 
* tieympäristän viimeistely istutuksin  

0 	Kiertoliittymä 

Li 	Eritasoliittymä 

Kevytväylä  

H 	Portit liittymän korostamiseksi  ja 
pääsuunnan lisäkanavointi  

H 	Porttiaihe  

Maankäytön kehittäminen  

Osayleiskaavan  mukainen tiivistäminen pitää taajama- 
rakenteen eheänä. 

Avoimia peltonäkymiä  ja jokimaisema  tulee säilyttää. 
Maankäytön leviäminen vt:n taakse ei toivottavaa 
ennen kuin liikenneyhteydet  on  rakennettu kunnolla 

Suunnitelmat  

Tieverkkoselvitys  Laihia  -  Ylistaro,  1987 
Toimenpideselvitys  Vt  16  Laihia  -  Ylistaro  1987 
Pääsuuntaselvitys  vt  16  Laihia  -  Ylistaro  1988 
Tarveselvitys  vt  16  Laihia  -  Ylistaro,  1992 

H  

/  

ONGELMAT 	 TOIMENPITEET 
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ISOKYRÖNÄHÄKYRÖ,  TERVAJOKI  

Taajamakuva  

Tervajoen taajamakuvan näkyvin elementti  on  vt  16. 
Tietila  liian avara. Valtatien varren liikkeet  ja  palvelut 
ovat hajanaisena nauhana muodostamatta havaittavaa 
kokonaisuutta. Keskustan taajamakuva epämääräinen. 

Asuntoalueet paikallisteiden varsifla muodostavat ehei
-tä  kokonaisuuksia. 

Maankäyttö  

Taajama  on  rakentunut Isonkyrön  ja Vähänkyrön  rajalle 
yhtenä kokonaisuutena.Rakenne  on sormimainen.  Lii-
ketilat vt:n  16  varrella muodostavat erillisen hajanaisen 
rakenteen tien molemmin puolin. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

Vt:Ilä  16  vasemmalle kääntyminen liikennemäärien  ja 
nopeuksien  vuoksi ongelmallista 

Kevytväylästässä  ja kevytliikenteen ylityskohdissa 
 puutteita 

Ympäristö 

Tervajoen taajama kuuluu valtakunnalliseen Kyrönjoki-
laakson kulttuurimaisemakokonaisuuteen. Lisäksi alu-
eella  on  Tervajoen pohjavesialue. 

Valtatien  16 melualueellaTervajoella  koulu  ja  yksittäisiä 
pientaloja. 

TOIMENPITEET 

Mikäli nykyiselle valtatielle ei tehdä riittäviätoimenpiteitä 
ohikulkutien tarve korostuu. 

1'oOOOOOOOl  Kokonaisvaltainen uudistus 
* kevytliikenteen alikulut 
* eritasoliittymä (vtl6/mt717) 
* rinnakkaistiejärjestelyt 
* tietilan  jäsentely istutuksin 
*  portit 
*  toteutus vaiheittain (suunnittelu käynnistymässä) 

Kevytväylä 

X'OOOOOOKX Tieympäristön vilmeistely 

 Koulun suojaus meluaidalla kiireellinen. 

Maankäytän kehittäminen 

Osayleiskaavan  mukaiset aluevaraukset ovat raken-
netta täydentäviä. 

Suunnitelmat 

Tieverkkoselvitys  Laihia Ylistaro,  1987 
Toimenpideselvitys  Vt  16  Laihia - Ylistaro,  1987 
tarveselvitys  vt  16  Laihia Ylistaro,  1992  
Tervajoen liikennesuunnitelma,  1984 



50  

/ /  

0  

ISOKYRÖ VA1-LAK'iTO  

TI ETI LA  LIIAN AVARA 
JÄSEN1MVIÄTÖN 

<  Ör  
0 

4'  
TIEMv1PÄRISTÖ 	 - -- 	

KEWflJIKENTEEN MIMEISTELE  TÖ 	
\UNKOHDAT  

I 	 PU&J1TEELIJSET 

4'  

TERVAJOKI  
'16 	

1>  

ONGELMAT  

4'  

TERVAJOKI 
\,tlo  

TOIMENPITEET 



51  

JALASJÄRVI  

Taajamakuva 

Suurmaisemaa  hallitsevat vt:n  3  ja kt:n  64 lähestymis-
jaksoilta avarat  pellot  ja Jalasjoen  uoma. Taajama 
sopeutuu hyvin kaukomaisemaan. Sisääntuloportteina 
ovat vt:n  3 sisääntulorampit  ja sisääntulon päätteenä 
kirkkomäki,  joka hallitsee taajamakuvaa. Keskustajak

-so mt:llä 692 on  vaihteleva tilaltaan  ja  ilmeeltään. 

Maankäyttö 

Taajamarakenne  on moniosainen  ja  tukeutuu päätie-
verkkoon. Rakenteen jakaa Jalasjoen uoma. Keskusta- 
jakso mt:n  692  varressa  on  tyypiltään nauhamainen  ja 

 pikkukaupungin luokkaa. Uusi  ja  vanha liikekeskus 
erottuvat toisistaan kirkon  ja  risteyksen solmukohdas

-sa.  

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Vt 3/pt 17217/mt  692-  liittymässä (pohjoinen sisääntulo) 
 6  onnettomuutta, joista  1 hvjonnettomuus ( 3 onnetto-

muuttav. 1992)  

Keskusta sekava, jäsentelemätön:  Mt 692  liittymissä 
välillä  vt  3 - Hautlaisentie (2,1 km) 37  onnettomuutta, 
joista  20 hvj -onnettomuuksia (risteämisiä, vasemmalle 
kääntymisiäjaulosajoja; l3kevytliikenteen hvj-onnetto-
muutta, joista  8  polkupyörä-onnettomuuksia) 

Ympäristö  

Taajamaympäristässä  on kirkonseudun,  Koiviston  ja 
Vanhankankaanmäen  kulttuurimaisemat.  
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ONGELMAT  

Valtatien  3  ja  erityisesti maantien  692  ympäristössä 
meluhaittoja - yhteensä noin  250  asukasta /  55 dBA:n 
melualue.  

TOIMENPITEET  

'O0000OOO 	Mt 692 taajamatieremontti 
* kevytväylät,  istutukset, suojatiesaarekkeet, pysäköin-
nm jäsentely, kiertoliittymä portit jakson reunoille, 
nopeus  40 km/h 

Kevytväylä 

Liittymän  viimeistely istutuksin 

Eritasoliittymä 

vmNvw Suojatiesaarekkeet  

Vt:n  3  uusi linjaus rinnakkaistie-
yhteyksineen 

Mandollisena suojaustoimenpiteenä maantiellä  692 
 valli (kiireellisyysluokka  Il) ja  valtatiellä  3 meluaita (Ill).  

Maankäytön kehittäminen  

Osayleiskaavan  mukainen rakenne täydentää olevaa 
taajamarakennetta. 

Suunnitelmat  

Liikenneturvallisuussuunnitelma,  1992 
 Keskustan yleissuunnitelma,  1992 

 Keskustan tiesuunnitelma tekeillä 

TOIMENPITEET  
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JURVA 

Taajamakuva  

Keskeinen taajamakuvan elementti  on  kirkkomäki  van- 
home  rakennuksineen:  portti  ja  maamerkki. Keskusta- 
jakso  on  avoin  ja tietila  osin jäsentymätön. Sisääntulo- 
jaksojen taajamakuva vaihtelee avoimesta suljettuun. 

Maankäyttö  

Osa taajamaa  on  rakentunut peltoalueille avarana,  osa 
mäkimaastoon ja  harjulle metsikäiden suojaan. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Mt  684/mt 685/pt  17390  -  liittymässä  6  onnettomuutta, 
joista  1  hvj-onnettomuus (risteäminen/vasemmalle 
kääntyminen; ei onnettomuuksia  v. 1991-92)  

Keskustan paikallisteillä  17384  ja  17390  yhdestätoista 
onnettomuudesta seitsemän kevytlli kenteen hvj-onnet

-tom  uutta 

Ympäristö  

Jurvan taajamaympäristässä  on  luonnonmuistomerk-
kejä,  useita kulttuurihistoriallisia kohteita, Kirkonmäki-
Handonmäen, Koskimäenraitin sekä Peltolan kulttuuri-
maisema-alueet. Taajama-alueella  on  Haapalankan-
kaan pohjavesialue.  

Maanteiden  685  ja  689  ympäristössä meluhaittoja - 
yhteensä noin  80  asukasta /  55  dBA:n melualue.  

TOIMENPITEET  

0OOOOOOO1  Keskustan tietilan jäsentely 
* saarekkeita, kavennuksia 
* lisäistutuksia 
*  P-alueiden järjestely 
*  pieni kiertoliittymä 

Ympäristön siistiminen 

Kevytväylä 

Suojateiden  korostaminen saarekkein/ 
kavennuksin 

Kevytliikenteen  alikulku  

0 	Kiertoliittymä +  portit liittymän molemmin 
puolin 

Porttiaihe 

Mt:n  689  uusi linjaus 

Maankäytön kehittäminen  

Taajamarakennetta  ohjattava osayleiskaavan  1986 
 mukaan. 

Suunnitelmat  

Mt 689  tarveselvitys,  1993  
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KANNUS  

Taajamakuva  

Kannuksen keskustaajama  on  pikkukaupungin tyyppi-
nen. Kaupallinen keskus  on taajamakuvaltaan väljähkä 

 ja  sopusuhtainen. Keskustan maamerkkinä  on  tien 
päätteenä kohoava kirkkomäki jataustalla kotiseutumu-
seo. Taajaman yleisilme  on  hoidettu. 

Maankäyttö  

Kannuksen kaupungin keskustaajama sijaitsee Lestijo-
en molemmin puolin. Uusi asutus  on  laajentunut osin 
ympäröiville peltoaukeille. Liiketoiminnat ovat laajen-
neet kantatien  85  pohjoispuolelle. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Kt 85/Jokelantie -  liittymässä  8  onnettomuutta, joista  5 
hvjonnettomuuksia (risteämisiä)  Vuonna  1990 5 onn./2 
hvj;v. 1991  asennettu  STOP-merkki;  v. 1992  ei 
onnettomuuksia)  

Kt 85/mt 778 /pt 18077 -  liittymässä  7  onnettomuutta, 
joista  1 hvj -onnettomuus (kaikki risteämisiä)  

Mt 775 kevytliikenteen  onnettomuuksia keskustassa 
 800 m:n  jaksolla  6 kpl,  joissa loukkaantunut kaksi  ja 

 kuollut yksi pyäräilijä 

Ympäristö  

Taajamaympäristössä  on  useita kulttuurihistoriallisia 
kohteita sekä runsaasti pienialaisia kulttuurimaisema- 
alueita. 
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KNNUS  

Kantatien  85  ja  maanteiden  775  ja  754 melualueilla tai 
 niiden rajoilla noin  70  omakotitaloa, kourakennuksia, 

päiväkoti, kirkko  ja  hautausmaa. 

TOIMENPITEET  

	

Li 	Eritasoliittymä 

Kevytväylä  

	

Ø 	Liikennevalot  tai kiertoliittymä 

VvW Suojateiden  korostaminen 
* kavennuksetlsaarekkeet 

Keskustajaksolle  lisää katutilaa jäsentäviä 
istutuksia 

)OOOOO( Tieympäristön  viimeistely 

Uusi yhteys kt:n alitse +  pt 18077 katkaisu 

Kevyenliikenteen  alikulku 

Maankäytön kehittäminen 

Maankäytön laajentuminen länteen kt:n  85  molemmin 
puolin aiheuttaa ongelmia poikittaisyhteyksissä 

Suunnitelmat 

Kannus, kirkonkylän liikennesuunnitelma,  1985 
 Kannuksen tieverkkosuunnitelman tarkistus,  1993 

Kt 85  Kannuksen sisääntulotie, tarveselvitys  1991 
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L1II.]I1 

Taa  ja  ma  kuva  

Taajaman maamerkkeinäja portteina ovat kirkkomäki  ja 
Paarmanninvuori.  Teiden lähestymisjaksoilla maaseu-
tu vaihtuu väljäksi asutukseksi ilman rajaa. Keskusta- 
jakso mt:n  663  varressa  on  pieni, nauhamainen  ja  väljä. 
Keskustan ydin  on  maanteiden  663  ja  6632 risteysalue. 

 Kasvillisuus  on  vaihtelevaa  ja  suuret puuryhmätyhdes
-sä  muutamien rakennusten kanssa jäsentävät  ja  jaksot- 

tavat keskustaraittia. Taajamakuvan yleisilme  on  hyvä. 
Keskustassa paikoin tien tasaus korkea. 

Maankäyttä 

Karijoki  on  pieni maaseututaajama rakentuneena Kari-
jokilaakson loiville länsi rinteille. Kokonaisrakenne  on 
sormimainen  tukeutuen tiestön varsille  ja  niiden solmu- 
kohtiin. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

Onnettomuushistorian  perusteella ei ongelmia 

Kevytväyläverkostossa hieman puutteita 

Ympäristö 

Taajamaympäristässä  on  luonnonsuojelualueita, esi-
historiallisia  ja  muutamia kulttuurihistoriallisia kohteita, 
virkistysalueita sekä Kirkonmäen  ja Karijokilaakson 

 kulttuurimaisemat. 

TOIMENPITEET 

Kevytväylä 

0OO000O0t1 Taajamajärjestelyt  keskustassa 
* suojateiden  korostaminen saarekkeillalkavennuksilla 
*  P-alueiden sisäänajojen jäsentely 
* lisäistutukset tietilan  ja tonifien  jäsentämiseksi 
* tien tasauksen laskeminen 
*  nopeuden alentaminen  60 > 50 

Tien  siirto urheilukentän kohdalla (erikoi-
nen kuusiaita säästettävä) 

Maankäytön kehittäminen 

Taajaman kasvusuunta  on  ollut jokilaakson pelloille. 
Lisärakentaminen tulee kytkeä olevaan siten, ettei 
rakenne hajoa. 

Suunnitelmat 

Kevytväylien  suunnittelu käynnisteify  1992;  keskeytyk-
sissä,  sillä kevytväylät  eivät TTS:ssa  

//  

Mt 663 

Pt 17061 	 8:  

'N  
KARIJOKI 

/  
r. 

Mt 663 

Pt 17061 8'  

ONGELMAT 
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KASKINEN  

Taajamakuva  

Mt: n 667 sisääntulojaksolta taajamasta  hahmottuu  vain 
 Metsä-Botnian tehdasalue ja  myöhemmin teollisuus-

alueet sekä satama. Mt:n  676 lähestymisjaksolta Närpi
-ön  puolelta taajamarakenne alkaa heti salmen ylitys- 

kohdassa. Kaskinen sai kaupunkioikeudet kuningas 
Kustaa uI:lta  1785.  Vanha ruutukaava-alue  on  säilyttä-
nyt puukaupunki-ilmeensä hyvin. 

Maankäyttö  

Taajama jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen. Poh-
joisessa  on ruutukaavan  asutus  ja  palvelut.  Sen 

 eteläpuolella teollisuusalueet  ja  saaren itäosassa erilli-
senä Metsä-Botnian  laajat tehdasalueet. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Mt 667/tieosa 1:2,08 km - 3  onnettomuutta, joista yksi 
kuolonkolari  (v. 1991-92)  

Ympäristö 

Kaskisten vanhan keskustan alue  on  maisemallisesti 
merkittävä samoin Sälgrundin  vi rkistysalue.  Keskus-
tassa  on  useita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ra-
kennuksia 

TOIMENPITEET  

Mt 667 linjauksen  muuttaminen 

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku  

)00000000(  Tieympäristön  ja  tonttien rajan siistiminen 

Keskustan liittymän korostaminen 
* porttiaihe 
*  näkymien avaaminen kappelille 

Maankäytön kehittäminen  

Mt:n  667 eteläosan  uusi linjaus parantaa sataman 
seudun teollisuusalueen käyttöä. Kaaviossa esitetyt 
laajenemissuunnat ovat vaihekaavan mukaisia varauk-
sia. Laajeneminen Kaskistensalmen länsipuolelle  När-
piön  kuntaan  on  mandollinen lossiyhteyden ansiosta. 

ONGELMAT/PROBLEM 



KASKÖ 

Tätortsbilden 

Från infarten längs lv  667  kan  man  av tätorten bara  se 
 Metsä-Botnias fabriksområde och längre fram in-

dustriområdena och hamnen. Kommer  man  längs lv 
 676  från Närpeshållet börjar tätortsstrukturen genast 

när  man  har passerat sundet. Kaskö fick stadsrättighe-
ter av  kung Gustav Ill år 1785. På  det gamla rutpla-
neområdet har karaktären av trästad bevarats mycket 
väl. 

Markanvändningen 

Tätorten indelas i tre olika helheter.  I  norr finns 
rutplanebosättningen och servicen. Söder om  den  finns 
industriområdena och ide östra delarna av ön finns, som 

 en  separat helhet,  Metsä-Botnias vidsträckta in-
dustriområden. 

Trafiken, trafiksäkerheten  

Lv 667/vägde! 1:2,08km,  3  olyckor, varav  en  med dödlig 
utgång (åren  1991 - 92).  

Miljön 

Kaskö gamla centrum  är landskapsmässigt  betydelse-
fullt, liksom också Sälgrunds rekreationsområde.  I 

 centrum finns många kulturhistoriskt värdefulla byggna-
der. 

ÅTGÄRDER 

Ändring av linjeföringen för  Iv 667 

 Gång- och cykelväg 

Underlart  för  den  lätta trafiken  

)00000000 	Uppsnyggning av vägmiljön och tomt- 
gränserna 

Betoning av centrumanslutningen 
*  portmotiv 
*  öppna vyer  mot  kapellet 

Utveckling av markanvändningen  

En  ny linjeföring för  den  södra delen av lv  667  förbättrar 
användningen av industriområdet vid hamnen. Utvidg-
ningsriktningarna som presenterats i figuren  är  reserve-
ringar  I  enlighet med etapplanen.  En  utvidgning väster 
om Kaskö sund  till Närpes  kommun  är  möjlig  tack  vare 
färjförbindelsen. 

TOIMENPITEET/ATOARDER 
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KAUHAJOKI  

Taajamakuva 

Suurmaisemaa  hallitsevat pellot. Taajama hahmottuu 
teiden ohikulku-  ja sisääntulojaksoilta  paikoin niiden 
keskellä. Lähestyttäessä keskustaa pohjoissuunnasta 
liiketilat ovat varastoja  ja marketteja,  joiden yleiskuva  on 

 ankea. Etelään mentäessä liikekeskus muuttuu pieni-
piirteisemmäksi, mutta katutila  ja pihaalueet  ovat liian 
avaria  ja  eri toiminnat sekoittuvat häiritsevästi keske-
nään: ajoliikenne, risteävä liikenne, kevytliikenne  ja 
paikoitus.  

Maankäyttö  

Kauhajoen keskustaajama  on  alemman kaupunkitason 
keskus. Taajamarakenne  on moniosainen  ja  hajanai-
nen. Aronkylässä  on  erillinen teollisuus-, asunto-  ja 
palvelualue. Liikekeskusta ja  palvelut ovat rakentuneet 
mt:n  690  eli Topeekan varteen nauhamaisena. 

Liikenne, liikenneturvallisuus  

Mt 690 Topeeka  välillä Filppulantie - Eteläinen Yhdystie 
 117  onnettomuutta, joista  42 hvj -onnettomuutta; kevyt- 

liikenteen osuus  51  onnettomuutta!  29 hvj -onnetto-
muutta 
* mopot7 onn/ 2hvj  
*pp 26onn/l6hvj  
*jk l8onn/11 hvj 
Mt:llä  663 kevytliikenteen  onnettomuuksia (kevytväylä 
rakenteilla  1993)  

Ympäristö 

Taajamaympäristössä  on virkistysalue  ja  joitakin kult-
tuurihistoriallisia kohteita. Hyypänjokilaakso, Kauhajo-
kilaakso  ja Kainaston  niityt ovat valtakunnallisesti 
merkittäviä kulttuurimaisema-alueita. 

Maantien  669  ja  erityisesti maantien  690  ympäristössä 
meluhaittoja - yhteensä noin  320  asukasta /  55 dBA:n 
melualue  ja  20  asukasta /  65 dBA:n melualue. 

KAJHJOKI 

- 	 MIMEISTELETÖN  
TI Eli LA JA  

/ 	-''T'APÄIISTÖ 

RISTEÄtvII . KEWflJIKENTEN 	 .7 
ONNETFOMUUK  P  SEKÄ  
V,ASEMM.LLE  K 	NEN 	- 
VAARALUSTA  

1O9  

Mt663  

ONGELMAT  
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TOIMENPITEET 

OCOOOOOO  Mt 690  keskustan kohdalla rakennustyöt 
käynnissä (Topeeka  ja Puistotie)  

)00000000( 	Tietilan jaksottelu 
*  portit 
* lisäistutukset 

Liittymien  korostaminen 
* kaistajärjestelyt 
*  istutukset 

- - -  Pohjoinen Yhdystie rakenteilla  

9 	Eritasoliittymävaraus 

Yrittäjäntie  (uusi kaavatie)  

Maankäytän  kehittäminen 

Suunnitelma "Maantie  663  Kauhajoen keskustassa" 
 (1989)  parantaa keskustan liikenteellistä  ja  visuaalista 

ympäristöä. 

Tyhjiä välialueita tulee täydentää ennen uusien laajene-
misalueiden käyttöönottoa. 

Suunnitelmat 

Maantie  663  Kauhajoen keskustassa,  1989  (tien umero 
nykyisin  690) 

	

-- 	 - - - 	

1  
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KAUHAVA  

Taajamakuva 

Lähestymisjaksoilta taajamakuvaa jäsentävät suurmai-
semassa avarat  pellot. Keskustajakso  on  vaihteleva. 
Jaksotusta muodostavat keskustan katutilan mutkittelu 
sekä rakennusten  ja  kasvillisuuden muodostamat portit. 
Tietila avara. Rakennuskanta  on  eri-ikäistä. Mittakaava 
sopusuhtainen. 

Maankäyttä 

Taajamarakenne  on  suhteellisen väljä. Rakennetta 
jakavat osiin Lapuanjoki, päätiet, rautatie  ja  peltoau-
keat.  

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Mt 740 /pt 17766 -  liittymässä  21  onnettomuutta, joista 
 10 hvj-onnettomuuksia: 

*  6  polkupyörä-hvj 
*  13  autoliikenteen onnettomuutta1  4 hvj:ta risteämisiä 

Mt 740 / Kehätie -  liittymässä  15  onnettomuutta, joista  6 
hvj -onnettomuuksia 
* kevytliikenne:  3 polkupyörähvj 
*  kaikki onnettomuudet risteämisonnettomuuksia 

Ympäristö 

Runsaasti kulttuurihistoriallisia kohteita  ja pari  esihisto-
riallista kohdetta. Taajamateiden varsilla  on  useita 
pienialaisia kulttuurimaisemaalueita  ja  Nahkalan  pohja- 
vesialue. 

Maantien  733  ja  paikallistien  17766  ympäristössä 
meluhaittoja - yhteensä noin  230  asukasta / 55dBA:n 
melualue.  
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TOIMENPITEET  

o 	Kiertoliittymä 

Eritasoliittymälliikennevalot 
*  liikennevalot rakennettu  v. 1991 

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku 

OOXOO 	Keskustajakson vilmeistely 
* suojateille saarekkeita/kavennuksia 
*  istutuksia tiealueen  ja  tonttien rajalle 

''' Suojateiden  lisääminen sekä saarekkeetl 
kavennukset 

Uusi tieyhteys Kauhava - Ylivieska 
(kantatie) 

Maankäytän  kehittäminen  

Osayleiskaavan  mukainen maankäytön laajeneminen 
tukee olevan rakenteen täydentymistä. 

Suunnitelmat  

Tieverkkosuunnitelma,  1991/92 
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KAUSTINEN  

Taajamakuva  

Taajama hahmottuu valtatien  13 lähestymisjaksoilta 
 avoimessa peltomaisemassa Perhojoen molemmin 

puolin. Joen suuntaisten vanhojen teiden nauhamainen 
asutus tiivistyy osana suurmaisemaa ki rkonkylää lähes-
tyttäessä. Maamerkkeinä kirkko  ja hyppyrimäki. Vt  13 

 ohittaa keskustan ,joka hahmottuu tielle  vain  hämärästi. 
Kirkkomäen vanhan keskustan kuja säilynyt. 

Maankäyttö  

Perhonjoki  jakaa taajaman kahteen osaan. Keskusta  on 
 aikojen kuluessa siirtynyt. Uusin keskusta  on  rakentu-

nut valtatien risteyksen tuntumaan. Tilaltaan  se on  hyvin 
väljä, osittain jäsentelemätön, mt  740  hallitsee keskus-
takuvaa. 

Liikenne, Ilikenneturvallisuus  

Mt 740/Pelimannintie - liittymän  tienoilla  8  onnettomuut-
ta, joista  4 hvj -onnettomuuksia  (3 hvj kevytliikenteen  ja 

 1 peräänajo-hvj) 

Mt 740 / Siltatie/Pajalantie  liittymässä  6  onnettomuutta, 
joista  2 hvj -onnettomuuksia (risteäminen ongelmana) 

Kevytliikenteen  onnettomuudet ovat keskittyneet mt:n 
 740 keskustajakson liittymiin 

Mt 740  keskustan kohdalla leveä - ilman kevytväylää 

Ympäristö 

Taajamaympäristössä  on  useita kivikautisia asuinpaik-
koja, runsaasti kulttuu rihistoriallisia kohteita, Perhonjo-
kilaakson laaja kulttuurimaisema-alue, kolme luonnon-
suojelualuetta sekä kaksi pohjavesialuetta. Taajama- 
alue sijaitsee Perhojokilaaksossa olevalla pohjavesi- 
alueella.  

04  

KAUS11NEN  
/ 1  

KEWHJIKENTEEN 
ONNEVTOMIJJKSIA  

1  

Valtatien  13  ja  erityisesti maantien  740  ympäristössä 
meluhaittoja - omakotitaloja, rivitaloja, kerrostaloja. 

TOIMENPITEET 

Uuden keskustan ilmeen  ja  tilan kehittämiseksi  on 
 tekeillä suunnitelma 

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku 

Maantien kaventaminen + kevytväylän 
rakentaminen 

0 	Kiertoliittymä 

Kaistajärjestelyt  

U 	Ajoneuvoliikenteen alikulku 

Rinnakkaistie 

XXXXXXXXX Tienvarsi-istutusten lisääminen + ympä-
ristön siistiminen  

P 	P-alueiden liittymien järjestely 

Maankäytön kehittäminen 

Taajamarakenteessa  säilytettävä vanhoja arvoraken-
nuksia  ja maisemakokonaisuuksia.  

Keskustan ilmettä kohentavat tietilan  ja kauppakeskuk-
sen  uudelleenjärjestelyt. 

Suunnitelmat 

Kaustisen tieverkko-  ja liikenneturvallisuussuunnitel
-ma, 1985 

Mt 740  Vaasan piirin  raja  Kaustinen,  1993 
Mt 740, vt:n 13  Kaustisen keskustan kevytliikenteen 
järjestelyt,  1993  
Vt  13 tarveselvitys, 1992 

1804 
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KORSNÄS  

Taajamakuva  

Sisääntulo- / ohikulkutieltä mt  673 taajamakuva  hah-
mottuu heikosti. Keskustajakso paikallistien varressa 

 on nauhamainen.  Sen taajamakuva  on  vaihteleva, 
sopusuhtainen, vehmas. Liikkeiden edustat jäsentä-
mättä. 

Maankäyttö  

Keskustan  ja  asuntoalueiden maankäyttö  on  sopusuh-
taista. Ongelmana toimintojen laajentuminen mt:n  673 

 itäpuolelle. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Onnettomuushistorian perusteella ei suuria ongelmia. 

Kevytväylät puuttuvat 

Pysäköinti  sekavaa, leveät kulkuaukot  P-alueille 

Mt:llä  673  keskustan kohdalla ei suojateitä  ja liittymät 
huomaamattomia  

Ympäristö  

Korsnäsin taajamatieympäristössä  on pienialaisia  mer-
kittäviä maisema-alueita, jotka muodostavat Korsnäsin 
kyläraitin sekä kulttuurihistoriallisia kohteita.Tien lähei-
syydessä sijaitsee myös Bovikssandenin tärkeä pohja- 
vesialue. 

TOIMENPITEET  

Kevytliikenteen  yhteyksiä kehitettävä tien raittimaista 
luonnetta muuttamatta (esim. ojien poisto  ja  salaojitus 
kapeimmilla kohdilla)  

p 	P-alueiden järjestely 

Kaistajärjestelyt, pistekohtainen  nopeus-
rajoitus  60 km/h  ja suojatiet 

Kevytväylä  

)00000000< Tien  varren jaksottelu, siistiminen  ja 
 keskustan liittymän jäsentely 

Maankäytön kehittäminen  

Kyläraitin vehmas ilme tulee säilyttää. 

Taajamarakerinetta  ei tule laajentaa mt:n  673  itäpuolel-
le 

Suunnitelmat  

Mt 673  Edsvik - Molpe toimenpideselvitys,  1992 
Pt 17461 Korsnäsin  keskustan toimenpideselvitys, 

 1992 
Mt 673 Korsnäsin pohjoispuoli, kevytväylän  suunnitel-
ma (tieja rakennussuunnitelma),  1993 

ONGE LMAT/P  RO  B  LEM 
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KORSNÄS 

Tätortsbilden 

Från infarts-/omfartsvägen lv  673  gestaltas tätortsbil-
den dåligt. Centrumavsnittet längs bygdevägen  är 

 bandliknande. Tätortsbilden  är  varierande, välproporti-
nerad och lummig. Områdena framför affärerna  är 
odisponerade.  

Markanvändningen 

Markanvändningen i centrum och  på  bostadsområdena 
 är  välproportionerad. Problemet utgörs av att verksam-

heterna utvidgas öster om lv  673.  

Trafiken, trafiksäkerheten 

Ser  man till  olyckshistorien finns det inga stora  problem. 

 Gång- och cykelvägar saknas. 

Parkeringen  är  oklar, infarterna  till parkeringspiatserna 
är  breda.  

På lv 673  finns ingen skyddsväg i centrum och 
anslutningarna  är  svåra att upptäcka. 

Miljön  

I  omgivningen kring Korsnäs tätortsväg finns små  men 
 betydelsefulla områden, som utgör Korsnäs byväg. 

Dessutom finns där kulturhistoriska objekt.  

I  närheten av vägen finns också Bovikssandens viktiga 
grundvattenområde. 

ÅTGÄRDER 

Förbindelserna för  den  lätta trafiken måste utvecklas 
utan att  man  förändrar vägens karaktär av byväg (t.ex. 
avlägsnande av diken och täckdikning  på de  smalaste 
ställena).  

p 	Reglering av parkeringsplatserna. 

Körlältsregleringar, hastighetsbegräns
-fling 60 km/h  ställvis samt skyddsvägar. 

Gång- och cykelväg.  

)00000000(  Gruppering och uppsnyggning av områ-
dena längs vägen, differentiering av centrumanslutnin-
gen. 

Utveckling av markanvändningen 

Byvägens lummiga karaktär skall bevaras. 

Tätortsstrukturen skall inte utvidgas öster om lv  673. 

Planer  

Lv  673  Edsvik - Molpe, åtgärdsutredning  1992 

By 17461,  åtgärdsutredning för Korsnäs centrum  1992 

Lv  673  norr om Korsnäs,  plan  för gång- och cykelväg 
(vägoch konstruktionsplan),  1993 

TOIM  EN P  ITEET/ATGÄRD  ER  
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KORTESJÄRVI 

Taajamakuva 

Keskustajakson tietila kaareutuu  visuaalisesti hyvin. 
Tietila  on  avara  ja  osin jäsentymätän. Rakennuskanta 

 on  hyvin kirjava. Keskustan maamerkkeinä kirkko, 
porttimainen keflotapuli kiinni tiessä  ja  vanha viljamaka-
siini. 

Maankäyttö  

Taajama  on  pieni kyläkeskus.  Sen  rakenne  on  sormi-
mainen  ja  väljä. Maankäyttö tukeutuu maasto-
harjanteille.Taajaman maankäyttö  on  pysynyt mt:n  741 

 länsipuolella hyvin.  Tien  toisella puolella  on  kuitenkin 
yksi kylämäinen asutustiivistymä, jonka alue osayleis-
kaavassa  on  merkitty taajaman laajentumisalueeksi. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Mt:llä  740 kevytlilkenteen  onnettomuuksia 

Keskustajaksolla  ei kevytväyliä, pysäköintijärjestelyt 
sekavat 

Ympäristö  

Taajamaympäristössä  on  jokunen kivikautinen asuin-
paikka  ja  kulttuurihistoriallisia kohteita sekä pienialaisia 
kulttuurimaisema-alueita. 

TOIMENPITEET  

Kevytväylä 

vxx00000 	Keskustan kokonaisvaltainen jäsentely 
* kevytväylät 
* suojatiet (saarekkeet/kavennukset) 
*  istutukset 
*  P-alueiden järjestely 
* kiertoliittymät  

)00000000(  Tieympäristön vilmeistely 

Ohikulkutievaraus  

Maankäytön kehittäminen  

Maankäyttö  pitäisi pysyttää mt:n  741  länsipuolella. 

Suunnitelmat 

Tiesuunnitelma (mt  740, pt 17845), 1987 
Mt 740  ohikulkutien yleissuunnitelma,  1988 
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KRISTIINANKAUPUNKI 

Taa  ja  ma  kuva  

Yleisten teiden  lähestymisjaksoilta  taajama hahmottuu 
vasta  katuverkossa,  jossa sisääntulo idästä  Pohjoislah

-den  sillalle antaa komean  yleisnäkymän kantakaupun
-kun.  Taajamarajat lähestymisjaksoilla  ovat selkeät. 

Kristiinan perusti Pietari  Brahe  1649.  Kaupungin vanhin 
 osa  on  säilyttänyt alkuperäisen muotonsa. Vanha 

 puukaupunki  on  merkittävä nähtävyys, joka  on  ainut-
laatuinen  koko  Pohjolassa. 

Maan käyttö  

Pohjoislahti  jakaa kaupungin kahteen osaan.  Länsipuo-
leila  on  palvelukeskus vanhassa  puutalokaupungissa 

 sekä uudempaa rakennuskantaa.  Itäosa  koostuu suu-
rimmaksi osaksi satama-  ja teollisuusalueista.  Taaja

-marakenne  on  kaupunkimaisen tiivis  ja  jäsentynyt. 

Liikenne,  tiikenneturvallisuus  

Tutkituilla  tiejaksoilla  2 hvj-onnettomuutta  -  ei suuria 
ongelmia  

Voimalaitokselle  ja  satamaan suuntautuva  raskas  lii-
kenne kulkee keskustan ahtaan  katuverkon  kautta  

Kevytväylissä  puutteita 
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Kirkkomiljää  ja Tiilitehtaanmäen  alue ovat  perinnemai-
seman  kannalta merkittäviä. Muita merkittäviä  maise-
makokonaisuuksia  ovat vanha  puukaupunkiympäristä, 

 Skatan, Butsbacken, Jofsbacken  

TOIMENPITEET  

Kevytväylä 

xxxxxxxxx  istutuksia  välikaistalle 

Voimatien  rakentaminen  

Kevytliikenteen  alikulku 

Kaupungin silta muuttuu yleiseksi tieksi. 

Maankäytön kehittäminen 

Kaupungilla  on asemakaavoissaan  tarvittavat uudet 
 aluevaraukset.  Läntinen ohitustie Pohjolan Voima Oy:n 

laitoksille keventää  katuverkon  kuormitusta raskaan 
liikenteen osalta. 

Suunnitelmat  

Mt 662 Lålby - Krs, jk+pptien  tiesuunnitelma tekeillä 
 Voimatien yleissuunnitelma,  1986  

Pohjoisen  sisääntulon yleissuunnitelma,  1986 
Merikatu - Kristiinenkatu jkpp  tiesuunnitelma tekeillä  

Ympäristö 

Kristiinankaupungin taajamassa  on  useita yksittäisiä 
luontonsa puolesta arvokkaita  tai rauhoitettuja yksittäis

-kohteita sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita raken-
nuksia  tai rakennusryhmiä. 

KRISTINESTAD  

Tätortsbilden 
	 Markanvändningen 

När  man  närmar sig staden längs  de  allmänna vägarna, 	Norrfjärden delar staden två delar.  På den  västra sidan 
gestaltas tätorten först när  man  kommer  till  gatunätet, 	finns ett servicecentrum i  den  gamla trähusdelen  men  
där  man  från infarten österifrån  mot Norrfjärdsbron  har 	också nyare bebyggelse.  
en  mäktig vy över stadskärnan. Tätortsgränserna  är  
tydliga längs infarterna. Kristinestad grundades av  Per 	Den  östra delen består  till  största delen av hamn- och 
Brahe  år 1649.  Stadens äldsta  del  har bevarat  sin 	industriområden. Tätortsstrukturen  är  stadsliknande tät 
ursprungliga  form. Den  gamla trästaden åren betydan- 	och differentierad. 
de sevärdhet, som  är  unik i hela Norden. 

Trafiken och trafiksäkerheten 

Det har inträffat två personskadeolyckor  på de  under-
sökta vägsträckorna - inga stora  problem  föreligger.  

I  fråga om gång- och cykelvägarna finns det brister. 



Miljön  

I Kristinestads  tätort finns flera enskilda objekt som  är 
 värdefulla eller fridlysta  på  grund av  sin  natur. Dessutom 

finns det kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller 
grupper av byggnader. 

Kyrkomiljön och Tegelbruksbacken  är  betydelsefulla 
med tanke  på  det traditionsbundna landskapet. 

Andra betydelsefulla landskapshelheter  är den  gamla 
trästadsdelen, Skatan, Butsbacken och Jofsbacken. 

ÅTGÄRDER 

Gång- och cykelväg 

XXXXXXXXX  Planteringar  på  mittremsan 

Byggande av Kraftvägen 

Underfart för  den  lätta trafiken 

Stadsbron ändras om  till  allmän väg  

Utveckling av markanvändningen 

Staden har i sina stadsplaner nya nödvändiga områ-
desreserveringar.  Den  västra omfartsvägen  till  Pohjo-
lan Voima Oy:s  anläggningar minskar belastningen  på 

 gatunätet för  den  tunga trafikens  del. 

Planer  

Lv  662 Lålby - Kristinestad,  vägplan för gång- och 
cykelvägen uppgörs som bäst 

Utredningsplan för Kraftvägen,  1986 

 Utredningsplan för Norra infarten,  1986  

Sjögatan - Kristinagatan, vägplan för gång- och cykelvä-
gen uppgörs som bäst 

- I  vk:fi  

II  
Mtilv  662  

TOIMENPITEET/ATOARDER 
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KRISTIINANKAUPUNKI, LAPVÄÄRTTI 

Taajamakuva 

Suurmaisemaa  hallitsevat avarat pellot. Ohikulkujak-
soIta  (vt  8)  taajama hahmottuu peltojen takaa. Maa- 
merkkinä kirkkomäki  ja  kirkon torni. Portteina ovat 
sisääntuloliittymät. Sisääntulo-  ja taajamatiejaksoilla 
taajamakuvan elementteinä  ovat nauhamainen väljä 
asutus, rehevä kasvillisuus  ja  rakenteen väliset pelto- 
maisemat sekä Lapväärtin jokiuoma. Keskustajakso  on 

 väljä.  Sen  rakenteessa näkyy keskustan ajallinen 
siirtymä Taajamakuva  on  kokonaisuutena hyvä  ja 
omapiirteinen.  Uusi liikekeskus vt:n pohjoisen Ilittymän 
vaiheilla  on ympäristöltään viimeistelemätön. 

Maankäyttä 

Taajamatiestä  muodostaa monipolvisen verkon, jonka 
varteen asutus  on nauhamaisena  rakentunut. Taaja-
man sisäinen liikekeskus  on  kaksijakoinen. Lähipalve-
luja  ja  julkisia palveluja  on  sijoittunut eri puolille 
taajamaa. Vt:n  8  ja  pohjoisen sisääntulon (mt  663) 
liittymän länsipuolelle on  kehittynyt uusi  market-  ja 
varastomyymälätyyppineri  palvelukeskus. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Pt:llä  17043 keskustajaksolla 4 kevytliikenteen  onnetto-
muutta, joista  2 hvj -onnettomuuksia 

Keskustassa  P-alueet jäsentymättömiä  ja suojatiet 
huomaamattomia.  

Paljon peltikolareita,  vain 2  autoliikenteen hvj:ta, muut  7 
hvj:ta kevytliikenteen  

Ympäristö  

Taajamassa  on  uhanalaisen lajin kasvupaikka, muuta-
ma kulttuurimaisemallisesti merkittävä rakennus sekä 
Isojoen kulttuurimaisemallisesti arvokkas alue. 

Maanteiden  663  ja  664  ympäristössä meluhaittoja - 
yhteensä noin  230  asukasta  /55 dBA:n melualue.  

TOIMENPITEET  

Kevytväylä + ajoratojen  kaventaminen 

Lålbyn eritaso + ohikulku 

vWW Suojateiden  korostaminen saarekkein/ 
kavennuksin  

P 	P-alueiden sisääntulojen kaventaminen  

)00000000(  Tieympäristän  viimeistely sisääntuloissa 

XXXXXXXXX Lisäistutuksia 

Maankäytön kehittäminen  

Osayleiskaavat sällyttävät taajamarakenteen  nykyisen 
kaltaisena. Nauhamaista rakennetta täydennetään, 
pellot säilyvät. Tavoite  on  taajaman  ja ympäristäkuvan 

 kannalta hyvä. 

Suunnitelmat  

Lålbyn eritasoliittymän  tiesuunnitelma,  1993 
Lapväärtin  ohikulkutien tiesuunnitelma,  1993 
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KRISTINESTAD,  LAPPFJÄRD 

Tätortsbilden 

Landskapet domineras av vidsträckta åkrar. Från vägen 
som går förbi (ry  8)  syns tätorten bakom åkrarna. 
Landmärkena utgörs av kyrkbacken ock kyrktornet. 
Portarna består av infartsanslutningarna.  På  infarterna 
och tätortssträckorna består tätortselementen av  en 

 bandliknande gles bebyggelse, lummig växtlighet och 
åkerlandskap mellan  de  olika delarna samt Lappfjärds 
åsfåra. Centrumsträckan ärvid.  I  dess struktur kan  man 
se den  tidsmässiga förskjutningen. Tätortsbilden  är  som 
helhet  bra  och säregen. Det nya affärscentrumet i 
närheten av riksvägens norra anslutning  är  halvfärdig i 
fråga om miljön. 

Markanvändningen 

Tätortsvägarna utgör ett slingrande nät, längs vilket det 
finns  en  bandliknande bosättning. Tätortens interna 
affärscentrum  är  tvådelat. Närservice och offentlig 

 service  finns  på  olika håll inom tätorten. Väster om ry  8 
 och  den  norra infarten (lv  663)  har utvecklats ett nytt 

servicecentrum av  market-  och lagerförsäljningstyp. 

Trafiken, trafiksäkerheten  

På  centrumavsnittet av  by 17043  har det inträffat fyra lätt 
trafik olyckor, av vilka två har varit personskadeolyckor.  

I  centrum  är  parkeringsplatserna odifferentierade och 
skyddsvägarna svåra att upptäcka. 

Många olyckor med plåtskador som följd  men  bara två 
bilolyckor med personskador,  de  övriga sju  persons-
kadeolyckorna  har varit lätt trafik olyckor.  

Miljön 

I  tätorten finns växtplatsen för  en  hotad  art,  några 
kulturlandskapsmässigt betydelsefulla byggnader samt 
Storå kulturlandskapsmässigt värdefulla område.  

I  närheten av landsvägarna  663  och  664  förekommer 
bullerolägenheter - sammanlagt  ca 230  invånare inom 

 55 dBA  bullerområde. Inga skyddsåtgärder. 

ÅTGÄRDER 

Gång- och cykelväg + smalare körbanor 

Lålby planskilda anslutning + omfartsväg 

WWvWvV  Betoning av skyddsvägarna med hjälp av 
refuger/avsmalningar  

P 	Smalare infarter  till  parkeringsplatserna 

Färdigställande av trafikmiljön vid infarter- 
na 

XO(  Mera planteringar 

Utveckling av markanvändningen 

Delgeneralplanerna bevarar tätortsstrukturen  I sin  nu-
varande  form. Den  bandliknande bebyggelsen komplet-
teras och åkrarna bevaras. Målsättningen  är bra  med 
tanke  på  tätorten och miljöbilden.  

Planer  

Vägplanen för Lålby planskilda anslutning,  1993 

 Vägplanen för Lappfjärds omfartsväg,  1993 
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Taajamakuva  

Valtatieltä  8  taajama hahmottuu suurmaisemassa pel-
toaukeiden keskellä.  Mt: n 748  varrelta taajama hahmot-
tuu  vain  paikoin. Pohjoinen sisääntulo keskustaan  on 

 huomaamaton. Keskustajakso  on nauhamainen, tietila 
 liian leveä, suora  ja taajamakuvaltaan jäsentymätön.  

Maankäyttö 

Taajamarakenne  on  harva ja moniosainen.  Rakennetta 
jakavat rautatie, Kruunupyynjoki  ja  taajaman sisään 
ulottuvat peltolohkot. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Pieneen kylään liian monta sisääntuloa valtatieltä 

Puutteita kevytväyläverkostossa 

Ympäristö  

Kruunupyynjokilaakson maisemakokonaisuus  kirkon 
ympäristössä  on  merkittävä. 

TOIMENPITEET  

Kevytväylä 

cocxxcx 	Keskustajärjestelyt 
* saarekkeet/kavennukset 
*  lisää suojateitä 
*  istutukset 
* tietilan jaksottelu 

Sisääntulon  korostaminen 

• 	Ajoneuvoliikenteen alikulku 

Alikulkujen  aiheuttamat uudet yhteydet 
(rampit)  

Maankäytön kehittäminen  

Osayleiskaavan  mukaisesti maankäyttöä tulee kehittää 
olevaa rakennetta tiivistämällä. Maankäyttöä ei tule 
ohjata vt:n  8  ja mt:n  748  taakse. 

Suunnitelmat  

Kruunupyyn liikenneturvallisuussuunnitelma,  1990 
Hopsala - Kronoby pt:n 17959  parantaminen keskustan 
kohdalla, tarveselvitys,  1992  
Keskustan tiesuunnitelma,  1992  
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KRONOBY  

Tätortsbilden 

Från  ry  8  syns tätorten mellan  de  öppna åkrarna. Från 
 lv  748  syns tätorten bara ställvis.  Den  norra infarten  till 
 centrum  är  obemärkt. Centrumavsnittet  är  bandliknan-

de, vägutrymmet för brett, rakt och  odisponerat  med 
tanke  på  tätortsbilden. 

Markanvändningen 

Tätortsstrukturen  år  gles och  mångdelad.  Den  delas av 
järnvägen,  Kronoby  å  och åkrarna som sträcker sig 
ända  in  i tätorten. 

Trafiken, trafiksäkerheten 

Med tanke  på  byns storlek finns det för många infarter 
från riksvägen.  

I  nätet av gång- och cykelvägar finns det brister. 

Miljön  

Kronoby ådals landskapsmässiga  helhet  är  mycket 
betydelsefull i närheten av kyrkan. 

ÅTGÄRDER 

Gång- och cykelväg  

0000OOOO 	Regleringar i centrum  
* refuger/avsmalningar 
*  mera skyddsvägar  
*  planteringar  
*  indelning av vägutrymmet 

Betoning av infarten  

• 	Underfart för fordonstrafiken 

Nya förbindelser  till  följd av  underlarten  
(ramper) 

Utveckling av markanvändningen 

Enligt delgeneralplanen skall markanvändningen ut-
vecklas genom att  den  nuvarande strukturen förtätas. 
Markanvändningen skall inte föras  till  andra sidan om  ry 

 8  och  lv  748. 

Planer  

Trafiksäkerhetsplan för  Kronoby,  1990  

Förbättring av  by 17959,  Hopsala - Kronoby,  i centrum, 
behovsutredning  1992  

Vägplan för centrum,  1992  
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KRUUNUPYY, TEERIJÄRVI 

Taajamakuva 

Taajamakuva  eri lähestymisjaksoilta  on  vaihteleva, 
vehreäja ympäristö yleensä hoidettua. Yleisvaikutelma 

 on  hyvä. Teiden mutkittelu  ja  vaihteleva topografia 
muodostavat mielenkiintoisia näkymiä, tiejaksoja  ja 

 portteja. Keskustajaksoja liikekeskus  on  väljä. Päällys-
tettyjä alueita  on  liikaa. Risteyksen kohdalla tasaus  on 

 huomattavasti noussut. 

Maankäyttä 

Taajamarakenne  koostuu monesta osasta, jotka ovat 
sormimaisesti rakentuneet mt:n  743  ja mt:n  745  varsiin 
tukeutuen. 

Erityisiä maankäytöllisiä ongelmia ei ole. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

Tutkituilla jaksoilla ei ongelmia. 

Kevytväyläverkostossa  yksi aukko. 

Ympäristö 

Taajamassa  on  pieniä kulttuurimaisemakohteita. 

TOIMENPITEET 

DOO000OOO 	Taajamajärjestelyt  keskustassa 
*  P-alueiden sisääntulojen jäsentely 
* suojateille saarekkeetlkavennukset 
*  istutuksia (matalat pensasryhmät) 
*  portit 

Kevytväylä  

Mt 743  uusi linjaus 

Maankäytön kehittäminen 

Bjölasbackenin  teollisuusalueen liikenteen aiheuttama 
haitta olemassa olevan mt:n  743 nauhamaiselle  asutuk-
selle saattaa edellyttää uuden ohittavan tien rakenta-
mista,  jos liikennemäärät  lisääntyvät. Osayleiskaavas

-sa  on  tämä varaus huomioitu. 

Suunnitelmat 

Kruunupyyn liikenneturvallisuussuunnitelma,  1990 
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KRONOBY, TERJÄRV  

Tätortsbilden 

Tätortsbilden  är  varierande, grönskande och i allmänhet 
välskött beroende  på  från vilket håll  man  närmar sig 
tätorten. Det allmänna intrycket  är  gott.  De  slingrande 
vägarna och  den  varierande topografin skapar intres-
santa vyer, vägavsnitt och portar. Centrumavsniftet och 
affärscentrumet  är  vida. Det finns för många asfaltområ-
den.  I  korsningen har balanslinjen höjts betydligt. 

Markanvändningen 

Tätortsstrukturen består av många delar, som har 
byggts  på  ett fingerliknande sätt, stödjande sig  på lv 743 

 och lv  745.  

Speciella  problem  i anknytning  till  markanvändningen 
finns inte. 

Trafiken, trafiksäkerheten  

På de  undersökta sträckorna finns inga  problem. 

I  nätet av gång- och cykelvägar finns  en  öppning. 

Miljön  

I  tätorten finns små kulturlandskapsobjekt.  

ÅTGÄRDER  

1OO000OOO'1  Tätortsregleringar i centrum 
*  differentiering av infarterna  till  parkeringsplatserna 
* refuger/avsmalningar vid skyddsvägarna 
*  planteringar (grupper av låga buskar) 
*  portar 

Gång- och cykelväg 

Ny linjeföring för lv  743  

Utveckling av markanvändningen 

Den  olägenhet som trafiken  till Bjölasbackens  in-
dustriområde förorsakar  den  bandliknande bosättnin-
gen invid lv  743,  kan förutsätta att det byggs  en  ny 
omfartsväg om trafikmängderna ökar. Denna  reserve-
ring  har beaktats i delgeneraiplanen.  

Planer  

Trafiksäkerhetsplan för Kronoby,  1990 
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KUORTANE  

Taajamakuva  

Kt: n 66 lähestymisjaksoilta  maiseman yleispiirteissä 
vaihtelevat vesistönäkymät, peltoalueet  ja metsäiset 
mäkimaastot.  Alue kuluu vaihettumisvyöhykkeeseen, 
jossa lakeusvyöhyke muuttuu Suomenselän mäki-
maastoksi. Keskustajakson nauhamainen tietila kaar-
tullee luoden mielenkiintoisia  ja  vaihtelevia näkymiä 
keskustan taajamakuvaan, jossa peltoalueet aivan 
keskustaan tukeutuen antavat sille erikoisilmettä. 

Maan käyttö  

Taajamarakenne  on  muotoutunut Kuortaneenjärven 
itärannan harjanteelle. Maastomuodot ovat vaikutta-
neet osaltaan taajamarakenteeseen. Keskustajakso 
pt:n  17487  varressa  on nauhamainen. Kantatie  jakaa 
taajamarakenteen, mutta poikittaisyhteydet ovat osin 
kunnossa. Urheiluopiston alue taajaman pohjoisosassa 
muodostaa oman rajatun taajamanosan. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Keskustajakso  avoin, nopeudet nousevat. Pyäräilijöillä 
 vain  leveä, turvaton piennar 

Kevytliikenteen  onnettomuudet tapahtuneet mopoilijoil
-le 

Pysäköinti  sallittu osittain tien varteen 

Autoliikenteen hvj-onnettomuudet ulosajoja öiseen ai-
kaan, muuten  vain peltikolareita  

Kirkolta keskustaan noustaessa  pt 17487/pt 17490 - 
 liittymä pimeä (huonot näkemät kirkolta tultaessa). 

Ympäristö  
Taajamaympäristässä  on  valtakunnallisesti merkittävä 
Kuortaneenjoen kulttuurimaisema. Alueella  on  useita 
kivikautisia asuinpaikkoja, kultturimaisemakohteita,  vi r-
kistysalueita, Nisosjärven  suojeltu lintuvesi sekä useita 
yksittäisiä suojelukohteita. 

Paikallistien  17487  ympäristössä meluhaittoja - yhteen-
sä noin  60  asukasta 55dBA:n melualueella. 

TOIMENPITEET  
Kevytväylä 
Kevytliikenteen  alikulku 

0000OOOo1 Keskustajärjestelyt 
* hidaskatu -tyyppinen 
*  leveä piennar pois => kevytväylä (jk+pp) 
* saarekkeita/kavennuksia/korotu ksia 
* porttiaiheet 
*  istutuksia 
*  nopeus  40 km/h 
* pysäkäinti tienvarrelta Palueille 

Liittymäalueen siistiminen 

 Haaviston paikallistie (suunnitteilla)  

U 	Eritasojärjestelyt  (ajoneuvoliikenteen ali- 
kulku + ramppi) 

Maankäytön kehittäminen  
Taajamarakenteen  kehittäminen  on  paljolti kiinni vaihte-
levan maaston  ja  maaperän laadusta. Rakenne tulisi 
säilyttää mandollisimman paljon kantatien länsipuolella. 
Osayleiskaava esittää laajentamista myös tien itäpuo-
lelle. 

Suunnitelmat 
Suunnittelu käynnistymässä  
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KURIKKA  

Taajamakuva  

Suurmaisemaa  hallitsevat avarat pellot  ja  Kyrönjoen 
syvä uoma. Ohikulkuteiltä  (vt  3 , kt 67)  taajama 
hahmottuu  vain  vähän peltojen takaa. Maamerkkinä 
kirkon torni. Yleisten teiden lähestymisjaksojen taaja-
makuva  on  vaihteleva, ympäristö siisti. Välikaistoilla 
vähän istutuksia. 

Maankäyttö  

Pääosa asutuksesta sijoittuu Kyrönjoen länsipuolelle. 
Keskusta  on  kaupunkimainen. Maanteiden  ja paikallis

-teiden lähestymisjaksoilla maasetumainen asutus vaih-
tuu taaja-asutukseksi ilman rajaa. Tiejaksot muuttuvat 
keskustan katuverkoksi. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Vt  3 I  kt 67 -  liittymässä  8  onnettomuutta, joista  2 
hvjonnettomuuksia  (vasemmalle kääntyminen ongel-
mana)  

Kt 67 / pt 17305 -  liittymässä  6  onnettomuutta, joista  2 
hvjonnettomuuksia (4 onn/1 hvj risteämisiäl kuolonkola-
ri v. 1992) 

Kt 67 /mt 689/Postitie -  liittymässä  19  onnettomuutta, 
joista  2 hvj -onnettomuuksia 
*  tyyppiä  40  (rist.)  11 onn/2 hvj 
*  vasemmalle kääntymisiä  8 onn/ei hvj 

Kt:llä  67  viimeisessä kaarteessa ennen valtatietä  3 
 useita ulosajoja, joissa  v. 1991  ja  1992; kuolonkolari 

molempina  vuosina 

Ympäristö 

Kurikan taajamaympäristössä  on kivikautisia  asuinalu-
eita, joista  osa  valtakunnallisia  ja  useita kulifuurihistori-
allisia kohteita. Lisäksi alueella  on virkistysalue, luon-
nonmuistomerkkejä (mm.  Kuninkaan kusikivi), Pitkä-
mönluomansuun luonnonsuojelualue sekä  Aron  ja 
Kakkurinlähteiden pohjavesial ueet  tiiviin maa-ainek-
sen  alla.  

Maanteiden  689, 690, 6721  ja  paikallistien  17305 
 ympäristössä meluhaittoja - yhteensä noin  140  asukas-

ta  ja  ammattikoulu /  55 dBA:n melualue. 

TOIMENPITEET  

0 	Kiertoliittymälliikennevalot 

Eritasoliittymä (rampit)  

Nopeuden alentaminen 

Lii Liittymän parantaminen 

XXXXXXXXX Lisäistutuksia välikaistalle 

Risteyksen jäsentely - porttiaiheet 
korostamaan risteystä, lisälstutuksia 

• 	Ajoneuvoliikenteen alikulku  

)00000000(  Tietilan jaksottelu 
* suojatiesaarekkeet 
* kaventavat  

Maankäytön kehittäminen  

Taajamarakenteen  kehittäminen tulee keskittää Kyrön-
joen länsipuolelle. 

Suunnitelmat  

Kt 67 Pitkämö - Kurikankylä  jk-pp-tien tiesuunnitelma 
 Vt  3 Saari - Jouppila,  tiesuunnitelma tekeillä 

Kurikan liikenneturvallisuussuunnitelma,  1986 
 Vt  3  ja kt  67 tieverkkosuunnittelu  käynnissä 
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Taajamakuvaa  hallitsevat asutusta rajaavat peltoau-
keat  ja  niillä oleva raittikylämäinen asutus. Kantatieltä 
taajamarakenne  jää metsäsaarekkeiden peittoon.  Kes-
kustan alue  on  ilmeeltään vaihteleva, rakenteeltaan 
nauhamainen. 

Maankäyttö  

Taajama muodostuu useista osaalueista, joilla  on 
 erilainen luonne rakentamisen ajallisen kerrostuneisuu

-den  vuoksi. Keskustajakso  on nauhamainen  kirkolta 
rautatien alikulun jälkeiseen risteykseen. Keskustan 
maamerkkeinä ovat kirkko, makasiini  ja  rautatien alitus. 

Liikenne, liikenneturvallisuus  

Pp-onnettomuuksia kt:llä  85 Kumpulasta  hieman itään 
 ja mt:llä  757 Ullavantiellä Taskulasta  kaakkoon 

Kt:llä  85  kilometrin jaksolla ennen mt:n  7574  liittymää 
lännessä  5  hirvionnettomuutta (ei loukkaantuneita) 

Mt:llä  757  leveä ajorata + piennar polkupyörille + 
korotettu jalkakäytävä - turvattoman tuntuinen, nopeu-
det nousevat 

Ympäristö 

Taajamaympäristössä  on  useita kulttuurihistoriallisia 
kohteita  ja pienialaisia kulttuurimaisemakohteita.  

TOIMENPITEET  

)00000000(  Ympäristön viimeistely (pensasryhmät) 

Kevytväylä 

-- 	 - 	Uusi yhteys + Peitson  tie kantatien  alitse 

Maankäytön kehittäminen 

Osayleiskaavassa  on  osoitettu toimintojen laajentumis
-ja reservialueita kt:n  85  pohjoispuolelle. Taajamaraken

-teen  kehittäminen tulee keskittää tien eteläpuolelle. 

Suunnitelmat 

Kälviän  tieverkko-  ja liikenneturvallisuussuunnitelma, 
 1991 

76 

KALVIA 

Taajamakuva 

Mt 7574  

- - 	
'viA  Mt 7572  

TOIMENPITEET  



Taajama hahmottuu pääteiden sisääntulojaksoilta ava-
rien peltoalueiden keskellä. Paikallistiejaksot taajama- 
rakenteen sisällä ovat vehreitä. Keskustajakson ilme  on 

 avoin, melko siisti, maamerkkinä kirkkomäki. 

Maankäyttö  

Valtatie  3  jakaa taajaman voimakkaasti kahtia. Palveluja 
tien molemmin puolin.Yhteydet ongelmana. Tietila liian 
leveä  ja  suora. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Kevyttiikenteen  onnettomuudet keskiftyneet vt:n  3 liitty
-mun 

Vt  3 /KirkkotieNallintie  liittymässä  9  onnettomuutta, 
joista  4 hvj -onnettomuuksia 
*  3 onn/1 hvo polkupyäräonn. 
*  3 hvj risteämisiä 
*  huomaamaton liittymä 

Vt  3 /pt 17647 /Alkiontie  liittymässä  9  onnettomuutta, 
joista  5 hvj-onnettomuuksia 
*  kaikki hvj:t kevytliikenteen 

Vt:Ilä  3 n. 100 m vt:ltä 16  etelään  7  onnettomuutta, joista 
yksi hvj-onnettomuus 
*  vasemmalle kääntyminen ongelmana  

Vt 3/vt  16- liittymäalueella 8  onnettomuutta, joista  3 hvj
-onnettomuuksia 

* hvj:t kevytliikenteen  

Ympäristö  

Laihian  taajama sijaitsee Laihianjokilaaksossa Rudon, 
Yrjäälän kulttuurimaisema-alueilla. Lisäksi alueella  on 

 esihistoriallisia kohteita, maisemallisesti tärkeitä puuku-
janteita sekä Vedenojan pohjavesialue. 

Valtatien  3 ympäristÖssä meluhaittoja -  yhteensä noin 
 160  asukasta /  55 dBA:n melulue. 

77  

LAIHIA  

Taajamakuva  
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TOIMENPITEET  

Vt  3 tiejärjestelyt  alkanevat Laihian 
keskustan kohdalla  -94 
* liittymäjärjestelyjä  ja liittymien  korostaminen, portit 
* kevytväylät  (erilliset) 
* suojatietlalikulut 
* saarekkeitalkavennuksia 
* tieympäristön  viimeistely 
* ajoneuvoliikenteen alikulut (Vallintie  ja Alkiontie) 

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku 

\WV\'W Suojateiden  havainnoinnin parantaminen 
(saarekkeetlkavennukset) 

Ohikulkutiestän  toteuttaminen.  

)00000000( 	Lisäistutuksia tietilan  jäsentämiseksi 

Kaistajärjestelyt + liikennevalot 

Mandollisena suojaustoimenpiteenä valli  ja aitalvalli 
kiireellisyysluokat  Ilja  Ill). 

Maankäytän  kehittäminen  

Ohitustiejärjestelyt  vapauttavat taajamarakenteen ke-
hittämistä. 

Osayleiskaavan  mukaiset laajentumisalueet keskitty-
vät mt  679 koillispuolelle.  Kehittämisen lähtökohtana 
oltava, ettei peltoaukeille laajenneta rakentamista. 

Suunnitelmat  

Toimenpideselvitys  vt  3 Helsingby - Käyppälä, 1987 
Tieverkkoselvitys  Laihia - Ylistaro,  1987 
Toimenpideselvitys  vt  16  Laihia - Ylistaro,  1987 
Pääsuuntaselvitys  vt  16  Laihia - Ylistaro,  1988 
Yleissuunnitelma  vt  16 Laihian  kohdalla,  1989 
Tarveselvitys  vt  16  Laihia - Ylistaro,  1992  
Laihia kirkonseutu osayleiskaava,  1992  
Vt  3 yleissuunnitelma Laihian  keskustan kohdalla,  1992 

 Vt  3  tiesuunnitelma Laihian keskustan kohdalla,  1993 

HIA 
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LAPPAJARVI  

Taajamakuva  

Lappajärven keskustaajama sijaitsee maisemallisesti 
hyvällä paikalla. Keskustan maisemakuvaa hallitsee 
laaja kattilanmuotoinen peltoaukea. Taajama näkyy 
kauas teiden lähestymisjaksoille. Keskustajakso (  Ma-
neesintie - Nissintie ) on taajamakuvaltaan  hyvin 
vaihteleva. Nissintie  ja  liittymä edustavat tiivistä pieni-
mittakaavaista keskustaa liikkeineen. Maneesintien 
varsi  on  mittakaavaltaan suuri  ja  avara, osin ylisuuri. 

Maankäyttö  

Taajama  on  kehittynyt sormimaisesti Lappajärveen 
pistävälle niemelle  ja  teiden varteen. Taajamarakenne 

 on  tiivis. Pääosa asutuksesta sijoittuu mt:n  736  etelä-  ja 
 itäpuolelle. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Kevytväylät  puuttuvat  ja kevytliikenteen  onnettomuuk-
sia keskustan paikallisteillä  (pt 17814, 17815)  

Keskustan liittymä jäsentelemätön, pysäköinti hallitse-
matonta, kevytliikenteen ylitykset pitkiä - ei riittävästi 
suojateitä 

Maankäytön kehittäminen mt:n länsipuolelle aiheuttaa 
liikenneturvallisuusongelmia mt:n liittymiin. 

Ympäristö  

Taajamaympäristössä  on  Lappajärven kulttuurimaise-
makokonaisuus. 

ONGELMAT  

Paikallistien  17815  ympäristössä meluhaittoja - yhteen-
sä noin  100  asukasta  I 55 dBA:n melualue. 

TOIMENPITEET  

Kärnäntien  (pt 17814)  jatke mt:lle  736 
 uudeksi sisääntuloksi lännestä - entinen 

yhteys katkaistaan 

OOOO000O 	Keskustajärjestelyt 
* kevytväylät + suojatiet 
* pysäkäinti 
* kiertoliittymä(t) 
* Nissin  risteyksen asemaa taajaman keskipisteenä 

korostetaan 
*  ympäristön viimeistely istutuksilla 

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku 

W'MMW Suojateiden  korostaminen saarekkein! 
kavennuksin 

Peltoaukea  säilytetään maiseman keskipisteenä. Järvi- 
maisemaa avataan tielle. 

Maankäytön kehittäminen 

Tiivistä  ja  keskitettyä taajamarakennetta vahvistetaan. 

Lappajärven keskustan teiden verkko-  ja yleissuunnitel
-ma  antaa hyvät lähtökohdat maankäytön  ja taajamaku
-van  kehittämiselle. 

Suunnitelmat 

Lappajärven keskusta: 
- yleissuunnitelma  1992 
-  tiesuunnitelma  1993 
- rakennussuunnitelma  1993 
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LAPUA 	 Valtatien  16,  kantateiden  66  ja  67  sekä  paikallisteiden  
7034  ja  7044  ympäristössä  meluhaiftoja -  yhteensä noin  

Taajamakuva 	 180  asukasta  /55  dBA:n melualue.  

Lapuan  taajamakuva  on  vaihteleva.  Suurmaisemassa 	TOIMENPITEET 
vaihtelevat  avarat  pellot  ja  metsäiset mäkimaastot. 
Kaukomaiseman maamerkkinä  on  Simpsiönvuori.  La- 	LII 	Kaistajärjestelyt +  liikennevalot  tai  kierto- 
puanjoki  ja  Nurmonjoki  yhtyvät taajaman keskustassa. 	liittymä 
Keskusta  on  tiivis  ja  kaupunkimainen.  

0 	Kiertoliittymä 
Maankäyttö 

Kevytväylä 
Taajamarakenne  on  väljä  ja  moniosainen.  Sitä jakavat 
osiin  päätieverkko,  rautatie,  jokiuomat  ja  peltoaukeat. 	 Kevytliikenteen  alikulku 
Ongelmana taajamassa  on  pääteiden  ja  sisäisen 
liikenteen  risteäminen. 	 WvW/v'vV Suojateiden  lisääminen 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 	 Nopeuden alentaminen  

Vt  16  /Alajärventie/kt  67  ramppi -  liittymässä  9  onnetto- 	)00000000(  Tieympäristän  viimeistely  esim.  istutuksia  
muutta,  joista  2  hvj -onnettomuuksia (suuri  osa  risteämi- 	välikaistalle  
sia)  

Kanavoinnin parantaminen/eritasoliittymä  
Kl  66  /Koivutie/Sairaalantie  liittymässä  6  onnettomuut- 
ta, joista  2  hvj -onnettomuuksia  (risteäminen +  perään- 	 Suunniteltu uusi  katuyhteys  
ajo)  

• 	Ajoneuvoliikenteen alikulku  
Kt  66/Kustaa Tiituntie -  liittymässä  6  onnettomuutta, 
joista  1  hvj -onnettomuus  (vas,  kääntyminen;  3  onn.  v. 	Mandollisena  suojaustoimenpiteenä kantateiden  var- 
1992) 	 rella  valli  ja  valli/meluaita ( kiireellisyysluokat  Ilja  Ill). 

Kt 66  /Simpsiöntie/Alajärventie -  liittymässä  6  onnetto-
muutta, joista  2  hvj -onnettomuuksia  (risteämisiä;  5  onn/ 

 2  hvj  vuonna  1992)  

Kt 67  /mt  7044  /mt  6991-  liittymässä  9  onnettomuutta, 
joista  5  hvj-onnettomuuksia (vasemmalle kääntyminen 

 3  onn/2 hvj  vuonna  1992)  

Ympäristö 

Taajaman  pohjoisreunalle  rajoittuu Kauhavan-Lapuan
-Alajoen  kulttuurimaisema-alue. Lisäksi  Patruunateh-

taanalue,  Kirkon ympäristö sekä  Nurmon-  ja  Lapuan- 
joen varret ovat  kultuurimaisema-alueita.  Taajamaym-
päristössä  on  runsaasti  kulttuu rihistoriallisia  kohteita, 

 kivikautisia  asuinpaikkoja,  Simpsiön  lehtojen suojelu- 
alue sekä laajoja  virkistysalueita  ja  Saarenkankaan 
pohjavesialue.  

Maankäytön kehittäminen  

Osayleiskaavan  mukaiset  laajentumisaluevarausten 
rinnakkaistiejärjestelyt  parantavat  liikennetilannetta.  

Suunnitelmat 

Lapuan  liikenneturvallisuussuunnitelma,  1987 
 Vt  16  ja  kt  67  parantaminen  

- yleissuunnitelma,  1991  
-  tiesuunnitelma,  1992  
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LEHTIMÄKI  

Taajamakuva  

Lehtimäen kunnan Keskikylä taajama avautuu lähesty-
misjaksoilta selvärajaisena. Keskustajakson muodos-
taa teiden liittymän seutu. Mittakaavaltaan hyvin eriko-
koiset rakennukset muodostavat yllättävän  kontrastin, 
jota  hallitsee mahtava virastokeskus. Liittymäalue  ja 

 ympäristö kohentamatta. 

Maankäyttö 

Maankäyttö  on  väljää. Rakenne muodostuu mt:n  710 
 varteen nauhamaisena  ja  jatkuu taajaman pohjoispuo-

lella. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Onnettomuushistorian perusteella ei suuria ongelmia  

Mt 710 kevytllikenteen  järjestelyt puutteelliset  (2  polku-
pyörä-hvj:ta) 

Ympäristö 

Lehtimäen taajama rajautuu valtakunnallisesti merkittä-
vään Lehtimäen vaara-asutukseen. Lisäksi alueella  on 

 muutamia kulttuurihistoriallisia kohteita sekä kaksi 
pohjavesialuetta. 

TOIMENPITEET  

Kevytväylä 

000OOOQO 	Keskustajärjestelyt 
* kevytväylät 
* suojateille saarekkeetlkavennukset 
* kiveyksiä,  istutuksia 
*  nopeus  40 km/h 
*  portit jakson molempiin päihin 
*  keskustan maamerkiksi kiertoliittymä 
*  P-alueiden jäsentely  

Mt 710  uusi linjaus taajaman länsipuolelta 
(muuttuu kantatieksi) 

Maankäytön kehittäminen  

Osayleiskaavassaon  paljon laajenemisvarauksia, jotka 
tukeutuvat nykyisen rakenteen täydentämiseen.  

Pt 1 p472 

1)  \ 	4)  
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LESTIJARVI 

Taajamakuva  

Kl rkonkylä  sijaitsee Lestijärven lounaisrannalla. Raken
-neon nauhamainen, harjujaksoontukeutuva.  Maasto  ja 

tietila  ovat vaihtelevia  ja pienipiirteisiä.  Kasvillisuus  on 
 runsasta  ja  vaihtelevaa. Kyläraitti  on  kaunis. Maamerk-

keinä kirkkomäki  ja museoalue. 

Maankäyttä 

Maankäyttö  tukeutuu kyläraittlin, jonka varressa palve-
lut sijaitsevat nauhamaisesti. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

Onnettomuushistorian perusteella ei ongelmia 

Kevytväylät puuttuvat 

Keskustassa  ja  kirkon pysäköintialueilla laajat sisään- 
tu  lot  

Ympäristö 

Taajamaympäristössä  on  muutama kulttuurihistorialli-
nen kohde, kivikautisia asuinpaikka, Lestijärven nauha-
mainen kulttuurimaisema sekä pohjavesialue. 

Maantien  775 melualueella  yhteensä noin  15  omakoti-
taloa. 

TOIMENPITEET 

Kevytväylä (polkumainen) + suojatiet  

P 	Pysäköintijärjestelyt (P-alueen sisään- 
tuloaukon  kaventaminen) 

Nopeuden alentaminen  50 => 40 (30) 

Kevytliikenteen  alikulku  

)00000000(  Tietilan jäsentäminen  ja  ympäristön siisti - 
minen 

XXXXXXXXX  Istutuksia - matalat pensasryhmät 

Maankäytön kehittäminen 

Keskusraitin puistokuja  ja  vaihteleva luonne tulee 
säilyttää.  

LESTIJ 

Kngse8 Ich8 

JSENNMÄUÄ  

Pt 18244  
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LOHTAJA  

Taajamakuva  

Taajama  on  pieni kirkonkylä.Taajamakuva  on kylämäi-
nen  vaikka keskustassa  on  jokunen kerrostalo. Vanhan 
keskustan ilme  on jäsentymätön  ja  alakuloinen. Sisään-
tulo kaakosta  on  liian suora. 

Maankäyttö 

Taajamarakenne  on sormimainen.  Keskusta sijaitsee 
teiden risteyksessä. Rakenteessa näkyy keskustan 
siirtymä.Taajama jatkuu pohjoispuolen avarille pelto- 
alueille maaseutumaisella asutuksella, jossa pellot  ja 
taloryhmät  muodostavat yhdessä  harmonisen maise-
makokonaisuuden.  

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Vt 8/mt 7715/pt  18023 -  liittymässä  4  onnettomuutta, 
joista  1 hvj -onnettomuus (risteäminen ongelmana) 

Kevytväyläverkosto  puutteellinen 

Leveät tiet houkuttelevat suuriin nopeuksiin - kevytlii-
kenteen ylitykset pitkiä 

Ympäristö  

Taajamaympäristösså  on  runsaasti kulttuurihistorialli-
sia kohteita  ja  useita kulttuurimaisema-alueita. 

Maantien  7715 melualueella tai  sen  rajoilla kymmenen 
omakotitaloa, terveysasema  ja  u rheilukenttä.  

TOIMENPITEET  

XXXXXXXXX Tietilan  ilmeen kohentaminen - istutus-
ryhmät  

)00000000(  Tietilan jaksottelu 
* puuryhmiä urheilukenttää  rajaamaan 

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku  

WW  Suojateiden  korostaminen 
* kavennukset/saarekkeet  

P 	P-alueiden sisääntulojen jäsentely 

Maankäytön kehittäminen  

Osayleiskaavassa  on  esitetty luontevat laajenemis-
suunnat.  
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LUOTO  

Taajamakuva 

Holmin  taajama  on  rakenteeltaan  ja  taajamakuvaltaan 
 väljä. Lähestymisjaksoilta etelästä, idästä  ja  lännestä 

maaseutumainen asutus vaihtuu ilman rajaa väljäksi 
taajamaksi. Pohjoisen sisääntulon porttina  on  urheilu-
kenttä.  Mt 749  kulkee leveän tiemäisenä taajaman halki. 
Keskustan taajamakuvaa hallitsee yksinäinen kerrosta - 
lopari ja  avoin risteys. 

Maankäyttö  

Holmin  taajama  on  pieni kylämäinen asutuskeskus. 
Keskusta sijaitsee mt:n  749  ja  pt:n  17969  risteyksessä. 
Pääosa asutuksesta  ja  palveluista  on  maantien länsi-
puolella. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Onnettomuushistorian perusteella ei ongelmia. 

Idästä mt:tä  7495  lähestyttäessä liittymä huomaamaton 
 tie  ei pääty selvästi mihinkään. 

Läpikulkutie mt  749  leveä, nopeudet suuria. 

Keskustan kevytliikenteen alikulun käyttö vähäistä 
pitkän kiertomatkan vuoksi. 

Ympäristö  

Tieympäristössä  kirkon ympäristö  on  maisemallisesti 
arvokas. Maantien  749  ympäristössä meluhaittoja - 
yhteensä noin  30  asukasta /  55 dBA:n melualue. 

TOIMENPITEET  

Huomioistutuksia (puuryhmä)  tai 
 rakennus tien päätteeksi  

P 	P-alueiden sisääntulojen jäsentely  

)00000000(  Keskustan viimeistely istutuksin 

Liittymän korostaminen 

XXXXXXXXX Välikaistan lisäistutuksetltievarsien 
viimeistety 

* istutusryhmät 

Kevytväylä  

Maankäytön kehittäminen  

Taajamarakenteen  kehittäminen tulee keskittää mt:  n 
749 länsipuolelle. 

ONGELMAT/PROBLEM 



LARSMO  

Tätortsbilden 

Holms tätort  är  gles fråga om strukturen och tätortsbil-
den. När  man  närmar sig tätorten från söder, öster eller 
väster förändras  den  landsbygdsliknande bosättningen 
utan tydlig gräns  till en  vidsträckt tätort.  Den  norra 
infartensportbeståravsportplanen. Lv  749  går  bred  och 
vägliknande genom tätorten. Tätortsbilden för centru-
met domineras av ett enda höghuspar och  en  öppen 
korsning. 

Markanvändningen 

Holms tätort  är  ett litet byliknande bosättningscentrum. 
Centrumet finns i korsningen mellan  Iv 749  och  by 
17969.  Största delen av bosättningen och servicen finns 
väster om landsvägen. 

Trafiken, trafiksäkerheten 

Ser  man till  olyckshistorien finns det inga  problem.  

När  man  närmar sig österifrån längs  Iv 7495 är 
 anslutningen svår att upptäcka - vägen slutar inte 

någonstans  på  ett tydligt sätt. 

Genomfartsvägen lv  749 är bred  och hastigheterna 
höga. 

Centrumunderlarten  för lätt trafik används mycket lite  på 
 grund av  den  långa omvägen. 

Miljön  

I  vägmiljön  är  omgivningen kring kyrkan landskapsmäs-
sigt värdefull.  

I  närheten av lv  749  förekommer bullerolägenheter - 
sammanlagt  ca 30  invånare inom  55 dBA  bullerområde. 

Inga skyddsåtgärder. 

ÅTGÄRDER 

Planteringar (grupper av träd) eller bygg-
nad i ändan av vägen.  

P 	Differentiering av infarterna  till  parke- 
ringsplatserna. 

Planteringar i centrum. 

Framhävande av anslutningen. 

XXXXXXXXX  Mera planteringar  på m ittremsan/färdigs-
tällande  av vägrenarna. 
*  grupper av planteringar 

Gång- och cykelväg 

Utveckling av markanvändningen 

Utvecklingen av tätortsstrukturen skall koncentreras  till 
den  västra sidan av lv  749. 

k  

LUOTO 
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TOIMENPITEET/ATGÄRDER 
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MAALAHTI  

Taajamakuva 

Taajamakuvaa  hallitsevat avarat pellot, Maalahtijoen 
uoma  ja sen  vartta peittävä kasvillisuus. Yleiskuva  on 

 avoin. Maamerkkinä kirkkomäki. Keskusta  on yleisil-
meeltään  väljä. 

Maankäyttö  

Taajama muodostuu nauhamaisista rakenteista Joen 
molemmin puolin. Rakenne  on  väljä  ja  hajanainen 
Keskustatoiminnat sijoittuvat nauhamaisesti mt  673  ja 

 pt 17594  risteyksen seutuville. Taajama vaihtuu 
maaseutumaiseksi asutukseksi pitkin teiden varsia 
ilman rajaa. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Kevytväylästössä puutteita. 

Onnettomuushistorian  perusteella ei ongelmallisia ka-
saumakohtia. 

Hvj-onettomuudet  pääasiassa ulosajoja. 

Ympäristö  

Taajamaympäristössä  on Maalandenjoenalajuoksun, 
kirkonseudun  sekä Maalandenjoen kulttuurimaisemat. 
Uhanalaisen kasvin kasvupaikka sekä kaunis puuku-
janne sijaitsevat taajamassa. 

Maantien  673  ympäristössä meluhaittoja - terveyskes-
kus  ja  yhteensä noin  30  asukasta  55 dBA:n melualueel-
la. 

TOIMENPITEET  

Pt 17594 keskustajakso  rakennettu vuonna  1992 

XXXXXXXXX Keskustajakson tietilan  viimeistely, lisä- 
istutukset 

Risteyksen tieti  Ian  viimeistely, korosta-
minen 

)00000000(  Tiejakson  jäsentely, portit korostamaan 
tärkeimpien liittymien sijaintia 

Kevytväylä  

P 	Pysäköinnin  järjestely 

Mandollisena suojaustoimenpiteenä terveyskeskuksen 
suojaaminen maavallilla ( kiireellisyysluokka  Il).  

Maankäytön kehittäminen  

Osayleiskaavan  mukaiset laajentumisalueet keskitty-
vät mt  679 koillispuolelle.Kehittämisen  lähtökohtana 
tulee olla, ettei peltoaukeille laajenneta rakentamista. 

Suunnitelmat  

Pt 17594  Köpingsvägens parannussuunriitelma,  1992 
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ONGELMAT/PROBLEM 



MALAX 

Tätortsbilden 

Tätortsbilden domineras av öppna åkrar, Malax  ås  fåra 
och växtligheten som finns längs  den.  Det allmänna 
intrycket  är  öppet. Landmärket utgörs av kyrkbacken. 
Centrumet ger ett vidsträckt allmänt intryck. 

Markanvändningen 

Tätorten består av bandliknande bebyggelse  på  båda 
sidorna om  ån.  Strukturen  är  spridd och öppen. 
Centrumfunktionerna finns  på  ett bandliknande sätt  I 

 närheten av korsningen mellan lv  673  och  by 17594. 
 Tätorten övergår i landsbygdsliknande bosättning utan 

någon tydlig gräns. 

Trafiken, trafiksäkerheten 

Brister i nätet av gång- och cykelvägar. 

Utgående från olyckshistorien finns det inga problema-
tiska anhopningsställen. 

Personskadeolyckorna  består huvudsakligen av avkör-
ningar. 

Miljön  

I  tätortsomgivningen finns kulturlandskapen vid Malax 
 ås  nedre lopp, kyrkomiljön och Malax  å. I  tätorten finns 

växtplatsen för  en  hotad växt samt  en  vacker alté.  

I  närheten av lv  673  förekommer bullerolägenheter - 
hälsocentralen och sammanlagt  ca 30  invånare finns 
inom 55dBA bullerområde.  En  möjlig skyddsåtgärd  är 

 att skydda hälsocentralen med  en  jordvall (skyndsam- 
hetsklass Il). 

ÅTGÄRDER 

Centrumavsnittet av  by 17594  har byggts  år 1992 

XXXXXXXXX  Färdigställande av vägutrymmet  på  cent-
rumavsnittet och mera planteringar. 

Färdigställande och framhävande av vä-
gutrymmet i korsningen.  

)00000000(  Disponering av vägavsnittet, portar för att 
framhäva  de  viktigaste anslutningarnas läge. 

Gång- och cykelväg  

P 	Reglering av parkeringen 

Utveckling av markanvändningen 

Utvidgningsområdena i enlighet med delgeneralplanen 
har koncentrerats  till  området nordost om lv  679. 

 Utgångspunkten för utvecklingen skall vara att byggan-
det inte sprids  till  åkerområdena.  

Planer  

Förbättringsplan för Köpingsvägen,  by 17594, 1992 
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TOIMENPITEET/ATGÄRDER 



MAKSAMAA 

Taajamakuva 

Sisääntulojaksot  ovat kylänraittimaisia, kasvillisuus  on 
runsas.Yleisvaikutelma  hyvä. Mutkittelevat sisäätulo-
jaksot sulautuvat maastoon  ja  miljööseen hyvin.Niiden 
luonne tulee säilyttää. 

Keskustajakso  on  avoin  ja  nauhamainen.Yleisilme  on 
 epämääräinen, jäsentymätön. 

Maankäyttö  

Rakenne  ja  asutus  on  harvaa, kylämäistä. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

Onnettomuuksien perusteella ei ongelmia. 

Kevytväylät puuttuvat, suojateitä vähän. 

Pysäköinti jäsennöimättä. 

Ympäristö 

Taajamassa  on  joitakin kulttuurihistoriallisia kohteita 
sekä kirkonmäen alue  ja Kärlax-Felisen  välinen raitti-
osuus ovat kulttuurimaisemassa merkittäviä. 

TOIMENPITEET 

Keskustan tietilan  ja  ympäristön jäsentely 
*  istutukset 

Kevytväylä  

P 	P-alueiden jäsentely (kapeammat sisään- 
ajot) 

_________  Uusi ohikulkutie 

Maankäytön kehittäminen 

Täydennys-  ja  lisärakentaminen  tulee sopeuttaa ympä- 
ristöön.  Tien  varsien raittimainen luonne tulee säilyttää. 

Suunnitelmat  

Mt 726 Ohs - Maksamaa yleissuunnitelma, 1989 
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ONGELMAT/PROBLEM 



MAXMO  

Tätortsbilden 

Infarterna  är byvägsliknande  och växtligheten  är  riklig. 
Det allmänna intrycket  är  gott.  De  slingrande infarterna 
smälter  bra in  i terrängen och miljön. Deras karaktär 
skall bevaras. 

Centrumavsnittet  är  öppet och bandliknande. Det 
allmänna intrycket  är  otydligt och odisponerat.  

Ma  rka nvänd  n in  gen 

Strukturen och bosättningen  är  glesa, byliknande. 

Trafiken, trafiksäkerheten 

Ser  man till  olyckorna finns det inga  problem. 

 Gång- och cykelvägar saknas,  få  skyddsvägar. 

Parkeringen  är  odifferentierad. 

Miljön  

I  tätorten finns några kulturhistoriska objekt, både 
kyrkbacksområdet och vägen mellan Kärklax och Falisa 

 är  betydelsefulla i kulturlandskapet.  

ÅTGÄRDER  

5öö 	Differentiering av vägutrymmet och miljön 
i centrum 
*  planteringar 

Gång- och cykelväg  

P 	Differentiering av parkeringsområdena 
(smalare infarter) 

Ny omfartsväg 

Utveckling av markanvändningen 

Det kompletterande byggandet och nybyggandet skall 
anpassas efter miljön. 

Planer  

Utredningsplan för lv  726, Ohs - Maxmo, 1989 

TOIM  EN PITEET/ATGÄRDER 
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MUSTASAARI, KOl VULAHTI 

Taajamakuva  

Taajama näkyy valtatie  8:n  lähestymisjaksoilta  hyvin 
erottuvana suurmaisemassa. Maamerkkinä  on  kirkko- 
mäki. 

Sisääntulo taajamaan  ja kauppakadulle  on  avoin 
Kauppakadun tietila viimeistelemätän. 

Maan käyttö 

Taajama  on  pysynyt melko hyvin valtatien pohjoispuo-
lella. Asutus keskityy paikallisteiden varsille. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Vt  8  /mt  7174 I  mt  7252-  liittymässä  6  onnettomuutta, 
joista  2  hvj-onnettomuuksia (risteäminen, vasemmalle 
kääntyminen  ja  1  mopo-hvj) 

Puutteita kevytväyläverkostossa 

Ympäristö 

Taajamaympäristässä  on  kulttuurihistoriallisia kohteita, 
yksittäisiä luontokohteita Overbyn raitti. Valtakunnalli-
sesti merkittävä Kyrönjoen maisema-alue ulottuu taaja-
maan. 

TOIMENPITEET  

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku 

Keskustajakson  jäsentely 
*  istutuksia 
* suojateiden  korostaminen saarekkein/kavennuksin 
* liittymäjärjestelyjä 

xxxxxxxxx Tieympäristön siistiminen  ja  matalat 
istutusryhmät 

Maankäytön kehittäminen 

Maan käytän kasvusuunnat ovat taajaman pohjoisosas-
sa. 

Maankäyttöä  ei tule laajentaa valtatien eteläpuolelle. 
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ONGELMAT/PROBLEM 



KORSHOLM, KVEVLAX  

Tätortsbilden 

Tätorten syns  bra  i landskapet när  man  närmar sig  den 
 längs riksväg  8.  Landmärket består av kyrkbacken. 

Infarten  till  tätorten och atfärsgatan  är  öppen. Affärsga-
tans vägutrymme verkar halvfärdigt. 

Markanvändningen 

Tätorten har hållits ganska  bra på  riksvägens norra sida. 
Bosättningen  är  koncentrerad längs bygdevägarna. 

Trafiken, trafiksäkerheten  

I  korsningen mellan ry  8, lv 7174  och lv  7252  har det 
inträffat  sex  olyckor, varav två har varit personskade-
olyckor (korsande olycka, vänstersväng och  en  mope-
dolycka). 

Brister i nätet av gång- och cykelvägar. 

Miljön  

I  tätortsomgivningen finns kulturhistoriska objekt, ensta-
ka naturobjekt, Överbyvägen samt Västerhankmo 
grundvattenområde och kulturlandskap. Det riksom-
fattande betydelsefulla landskapet vid Kyro älv sträcker 
sig ända  till  tätorten. 

ÅTGÄRDER 

Gång- och cykelväg 

Underfart för  den  lätta trafiken 

OOOOOOOO 	Differentiering av centrumavsnittet 
*  planteringar 
*  framhävande av skyddsvägarna med hjälp av refuger! 

avsmalningar 
*  anslutningsregleringar 

XXXXXXXXX  Uppsnyggning av vägmiljön och grupper 
av låga planteringar 

Utveckling av markanvändningen 

Tillväxtriktningarna för markanvändningen finns i  de 
 norra delarna av tätorten. 

Markanvändningen skall inte utvidgas söder om riksvä-
gen. 

TOIMENPITEET/ÅTGÄRDER 
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MUSTASAARI, SEPÄNKYLÄ 

Taajamakuva  

Valtatie  8  kulkee Sepänkylän taajaman keskellä. Valta-
tien taajamakuva  on  kaikilla jaksoiltaan ankea, jäsenty-
mätän, leveä  ja  liian tiemäinen. 

Paikallis-  ja  maanteiden varren taajamakuva  on  veh-
mas  ja  vaihteleva. Ympäristö hoidettua. 

Maankäyttö 

Sepänkylä  on  rakentunut kiinni Vaasan kaupunkiraken-
teeseen kuntien rajalla. Valtatie jakaa taajaman 
voimakkaasti kahtia. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

Ongelmat keskittyvät vt:n  8 liittymiin,  joissa  on  tapahtu-
nut runsaasti onnettomuuksia - ei kuitenkaan vaarallisia 
vaan pääasiassa peltikolareita 

Kevytliikenteessä  mopo-onnettomuudet lisääntyneet 
viime vuosina  (1 991-1992)  

Vt :llä  8  erittäin suuri liikennevirta taajaman läpi (KVL 
noin  13000  ajon ./vrk) 

Ympäristö 

Mustasaaren  taajama-alueella  on Sepänkylän pohjave-
sialue  sekä linnustonsuojeluatue. 

Valtatien  8  ja  maanteiden  7173  ja  7251  ympäristössä 
meluhaittoja - asukkaita  55 dBA:n melualueella  yhteen-
sä noin  225  ja  65 dBA:n melualueella  noin  40  (vt  8). 

TOIMENPITEET 

Sepänkylän  ohikulkutien rakentaminen 

000c'0000  Vanhan valtatien luonteen muuttaminen 
* kaventaminen 
* jaksottelu istutuksin  ja rakenteellisin  toimenpitein 
* kiertoliittymät 

V'.MiVWvV Suojateiden  lisääminen  ja  korostaminen 
saarekkein/kavennu ksin 

Kevytliikenteen  alikulku 

Kevytväylä  

)00000000 	Tieympäristän  vähäinen siistiminen 

- - -  Uusi tieyhteys (mt  7251  oikaisu) 

Sepänkylän ohitustien  toteutuksen yhteydessä melu- 
haitat torjuttava ennakolta. 

Maankäytön kehittäminen 

Sepänkylän  ohitustie vapauttaa maankäytön kehittä-
mistä.  Se  vaatii erillisen kokonaisvaltaisen suunnittelun 
nykyisen tien osalta. 

Suunnitelmat 

Sepänkylän ohikulkutie, yleissuunnitelma  Sanering av 
Karlebyvägen,  1990 

1'  

/ / / 
USTASAARI  S 	- 

ORSHOL  
SEP/'NK'YtÄ 	7  

VAASA 
VASA SMEDSBY 

-- 	TIETILA  JA  YMPÄRISTÖ ANKEA  
PERMNAJOJA - VPGUIPYTvTvIET  OCH  MIUÖN D'YSTRA 
PA<ÖPNING.  
BAKIFRÅN  - 

Tir',iA  ISTÖ  \IIMEISTE 	ON  
ICKE  ErR TrLLOV 	lUO 

ONG ELMAT/PROB  LEM  



94 

KORSHOLM,  SMEDSBY 

Tätortsbilden 

Riksväg  8  går igenom Smedsby tätort.  Den  bild  man  får 
av riksvägen  är  att  den ärtrist,  odisponerad,  bred  och för 
vägliknande.  

Tätortsbilden invid bygdevägarna och landsvägarna  är 
 lummig och omväxlande. Omgivningen  är  välskött. 

Markanvändningen 

Smedsby  är fastbyggt  med  Vasa  stadsstruktur vid 
gränsen mellan kommunerna. Riksvägen delar  på  ett 
mycket kraftigt sätt tätorten i två delar. 

Trafiken, trafiksäkerheten 

Problemen  är  koncentrerade  till  anslutningarna  på iv 8, 
 där det har inträffat många olyckor -  dock  inga farliga 

utan huvudsakligen med plåtskador som följd. 

Inom  den  lätta trafiken har mopedolyckorna ökat  under 
de  senaste åren  (1991 - 1992).  

Trafikströmmen genom tätorten längs  iv 8 är  mycket 
stor (ÅMD  ca 13 000 fordon/dygn).  

Miljön  

På  tätortsområdet i Korsholm finns Smedsby grundvat-
tenområde och ett fågelskyddsområde. 

I  närheten av riksväg  8  och landsvägarna  7173  och 
 7251  förekommer bullerolägenheter inom  55 dBA 

 bullerområde bor det sammanlagt  ca 225  invånare och 
inom  65 dBA  bullerområde  ca 40  invånare  (iv 8).  Inga 
skyddsåtgärder.  I  samband med byggandet av 
Smedsby omfartsväg skall bullerolägenheterna awär -
jas  på  förhand. 

ÅTGÄRDER 

Byggande av Smedsby omfartsväg 

00000000  Omändring av karaktären hos  den  gamla 
riksvägen 
*  vägen görs smalare 
*  indelning med hjälp av planteringar och konstruktioner 
* cirkulationsplatser 

VVv'vV  Mera skyddsvägar och framhävning av 
dem med hjälp av refuger/ avsmalningar 

Underfart för  den  lätta trafiken 

Gång- och cykelväg  

)00000000(  Liten uppsnyggning av vägmiljön 

- - - -  Ny vägförbindelse (uträtning av lv  7251)  

Utveckling av markanvändningen 

Smedsby omfartsväg frigör utvecklingen av markan-
vändningen. Det krävs  en helhetsbetonad  planering av 

 den  nuvarande vägen.  

Planer  

Smedsby omfartsväg, utredningsplan 

Sanering av Karlebyvägen,  1990. 

TOIMENPITEET/ATGÄRDER 
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MUSTASAARI, SULVA 

Taajamakuva  

Taajama  on  pieni kyläkeskus. Tievarsien asutus polvei
-lee viehättävässä maaseutuympäristössä.  Puusto  ja 

 kasvillisuus  on  runsas. Keskusta  on  pieni, tieympäristäl-
tään viimeistelemätön. Avarat peltonäkymät ulottuvat 
paikoin asutuksen sisään. Kirkkomäki  ja sen  länsipuoli 

 paikallistien varressa  on  merkittävä, kulttuurihistorialli-
sesti arvokas alue. 

Maankäyttö 

Maankäyttä  tukeutuu teiden varsille. Uusi rakentaminen 
keskittyy keskustan eteläpuolelle. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Keskusta yhden avoimen liittymän ympärillä - paljon 
teiden ylityksiä päivittäin. 

Kaakosta  keskustaa mt:tä  6741  lähestyttäessä keskus-
tan liittymä tulee yllättäen. 
Kevytväylät  puuttuvat. 

Ympäristö  

Sulvan  taajamaympäristössä  on vi rkistysalue,  useita 
kulttuurihistoriallisia kohteita, Stundarsin käsityöläis-
museon rakennukset.  Sulvan  alue  on  kokonaisuudes-
saan valtakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisemako-
konaisuus.  
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TOIMENPITEET 

Avoimien näkymien säilyttäminen ympäröiville peltoalu-
eille 

Satamaan suuntautuvan raskaan liikenteen ohjaami-
seksi muualle tulee joko parantaa Säderfjärdenin 
länsipuolen nykyinen yhteys  tai  rakentaa uusi välille 
Vikby - Yttersundon 

Keskustan liittymän ympäristön viimeiste
-ty ja  korostaminen saarekkeella  tai minikiertoliittymä 

Kevytväylät  toteutettava erityisellä huolel-
la (standardista poikkeava kapea sorapintainen kevyt- 
väylä))  

)00000000( 	Yksityistie/kaavatiejärjestelyjä 

-e-o-s-o-€ 	Nopeusrajoitus  40 km/h 

P 	Pysäköintijärjestelyt  

Maankäytön kehittäminen  

Osayleiskaava  1983  antaa lähtökohdat kehittämiselle. 

Suunnitelmat 

Suunnittelu käynnissä 

ONGELMAT/PROBLEM 



KORSHOLM, SOLF  

Tätortsbilden 

Tätorten består av ett litet bycentrum. Bosättningen 
finns längs  de  slingrande vägarna i  den  trevliga 
landsbygdsmiljön. Det finns rikligt med träd och annan 
växtlighet. Själva centrumet  är  litet och vägmiljön verkar 
halvfärdig.  De  öppna åkrarna sträcker sig ställvis ända 

 in bland  bosättningen. Kyrkbacken och området längs 
bygdevägen väster om kyrkbacken  är  kulturhistoriskt 
värdefulla. 

Markanvändningen 

Markanvändningen stöder sig  på  vägarna.  Den  nya 
bebyggelsen har koncentrerats söder om centrumet. 

Trafiken, trafiksäkerheten 

Centrumet finns kring  en  öppen anslutning  -  vägen 
korsas flera gånger  per  dag. 

När  man  närmar sig centrumet från sydost längs  lv 
 6741,  kommer centrumanslutningen överraskande. 

Gång- och cykelvägar saknas. 

Miljön  

I  Soif  tätortsmiljö finns ett rekreationsområde och 
många kulturhistoriska objekt,  bl.a. Stundars  hantverks-
museums byggnader.  SoIf  är  som helhet ett betydelse-
fullt kulturlandskap också  sett  ur  landomfattande  syn-
vinkel. 

ÅTGÄRDER  

De  öppna vyerna  till de  omgivande åkrarna skall 
bevaras. 

För att  få den  tunga trafiken, som går  till  hamnen, att 
välja andra rutter skall  man  endera förbättra  den 

 nuvarande förbindelsen väster om Söderfjärden, eller 
bygga  en  ny förbindelse mellan  Vikby  och  Yttersundom.  

Miljön kring centrumanslutningen skall 
snyggas  till  och framhävas med hjälp av  en  refug eller  en 

 liten cirkulationsplats. 

Gång- och cykelvägar skall byggas med 
stor omsorg (smal gång- och cykelväg med grusbelägg-
ning, avvikande från standarderna).  

)00000000K  Reglering av enskilda  vägar/bygg-
nadsplanevägar. 

° ° ° ° 	Hastighetsbegränsning  40 km/h 

P 	Parkeringsregleringar 

Utveckling av markanvändningen  

Delgeneralpianen  från  1983  ger utgångspunkterna för 
utvecklingen.  

Planer  

Planering pågår  

SULVA 
 SOLE 

N 

7  

TOIMEN PITEET/ATGÄR  DER 
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NURMO 

Taajamakuva 

Kt:n  67 ohikulkutieftä  taajama hahmottuu  vain  paikoin. 
Kirkonseudun taajamakuva  on  vaihteleva eri lähesty-
misjaksoilta. Maamerkkinä  on kirkkomäki,  joka hallitsee 
maisemakuvaa pohjoisilta lähestymisjaksoilta. Keskus-
ta  on nauhamainen, tietila  väljä  ja  osittain viimeistelemä-
tOn. 

Maankäyttö 

Taajamarakenne  on  voimakkaasti kaksiosainen. Poh-
joisosan kirkonseutu  on kylämäinen  asutuksen, lähipal-
velujen  ja  hallinnon keskus. Erillinen asutusrakenne  ja 

 market-tyyppinen liikekeskus taajaman eteläosassa 
tukeutuvat suoraan Seinäjoen kaupunkiin  sen  rajalla. 
Marketkeskus ympäristöineen  on  sekava  ja viimeistele-
mätön.  

Liikenne, liikenneturvallisuus  

Kt 67/pt 17483 /Hyllykalliontie -  liittymässä  34  onnetto-
muutta, joista  7 hvj-onnettomuuksia (risteämisiä  ja 
peräänajoja)  

Kt 67/mt 7041 /mt 6981 -  liittymässä  12  onnettomuutta, 
joista  4 hvj-onnettomuuksia  (1  kuollut) 
*  vasemmalle kääntyminen  ja risteäminen  ongelmana 
* melko paljon kt:n ylittävää liikennettä (KVL lähes  1000)  

Uuden liikuntahallin kohdalla huonot kevytliikenteen 
järjestelyt (koulut ovat mt:n toisella puolella) 

__  J 	/ 
// 

Mt7035  

TIE'YTV1RAIISTÖ 
'VIIMEISTELEMÄ 

NURMO 

///////////  

KAVA  11 Eli LA 
JA M'APÄRISRTÖ 

PERÅ4NAJOJA  JA 
RiSTE , v1IS- 
ONNE1TOMUUKSIA  

Ympäristö 
Taajamateiden  läheisyydessä  on  muutama kulttuurihis-
toriallinen kohde, Nurmonjoen laaja kulttuurimaisema- 
alue sekä Paukasennevan suojeltu suo. 
Maantien  7041  ja  erityisesti paikallistien  17483  ympäris-
tössä meluhaittoja - yhteensä noin  265  asukasta 
55dBA:n melualueella. 

TOIMENPITEET  

fl 	Liikennevalot 

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku 

Liikennevaloihin suuri punainen opastin 
sekä uusi ohjelma  ja  toiminta-ajan pidentäminen 

r'00000000i Taajamatiejärjestelyt 
* suojateiden  korostaminen saarekkein/kavennuksin 
*  tärkeimpiin kaavatieliittymiin kanavoinnit 
* porttiaiheet 
*  rytm ittävät  istutukset 
*  P-alueiden jäsentely 
XXXXXXXXX Tieympäristön  viimeistely 
* istutusten lisääminen 

Maankäytön kehittäminen 
Osayleiskaavan  mukaiset laajentumisvaraukset mer-
kitsevät Nurmon  ja  Seinäjoen taajamarakenteitten 
yhtymistä kokonaisuudeksi. 

Suunnitelmat 
Seinäjoen  ja Nurmon liikenneturvallisuussuunnitelma, 

 1993 

NURMO  

ONGELMAT 
	

TOIMENPITEET  



NÄRPIÖ 

Taajama  kuva  

Taajaman suurmaisemaa hallitsevat asutusalueita ym-
päröivät laajat peltoaukeat  ja Närpiönjoen  uoma. Taaja-
makuva eri tiejaksoilla vaihtelee suuresti johtuen maas-
tosuhteista  ja  kasvillisuuden tyypistä. Tietilan taajama- 
kuva vaihettuu  maaseudusta kylä -ja kaupunkimaiseksi 

 ilman selvää rajaa. Keskustajakso  on  hoidettu suurelta 
osin. Keskustan eteläisenä päätteenä  on kirkkomäki  ja 
sen  ympärillä  150 hevostallin  ja  aitan ainutlaatuinen 
kokonaisuus. 

Maankäyttä  

Taajama  on  rakentunut nauhamaisena maastoharjan-
teille  ja rinteille. Viljellyt  pellot ulottuvat lähes keskus-
taan jakaen rakenteen useampaan erilliseen osaan, 
samoin kuin maantie  673  ja  rautatie. Keskustajakso  on 

 pitkän nauhamainen  ja  luonteeltaan pikkukaupungin 
luokkaa. Rakenne  on  väljä, kohtalaisen eheä. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Mt 673 /mt 676-  liittymässä  5  onnettomuutta, joista  2 
hvjonnettomuuksia (4 onn/1 hvj  vuonna  1992 -  ongel-
mana risteäminen).  

Mt 676/pt 17159/mt 6761  liittymässä  4  onnettomuutta, 
joista  3 hvj-onnettomuuksia Mt:llä  676  välillä hotelli 
kunnantalo  9 kevytliikenteen  onnettomuutta, joista  7 
hvjonnettomuuksia. Kevytväylästössä  puutteita. Kes-
kusta avara - nopeudet nousevat. 

Ympäristö  

Närpiön  taajamassa  on  useita arvokkaita kulttuurihisto-
riallisesti merkittäviä rakennuksia sekä perinnemaise-
malueita  mm. Närpiön kirkkotallit  ympäristöineen mt 

 676  varrella. Närpiönjoen kulttuurimaisemakohteet si-
jaitsevat molemmin puolin taajamaa. 

Yksittäiskohteista  on  Nybron  m useosilta. 

Maanteiden  673  ja  676  ympäristössä meluhaittoja - 
yhteensä noin  230  asukasta  55 dBA:n melualueella. 

TOIMENPITEET  

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku 

''"' Suojateiden  korostaminen saarekkein  tai 
kavennuksin 

o o o o o 	Välikaistalle  matalia pensasryhmiä (ei pel 
tojaksoille) 

Tieympäristön  viimeistely 

)00000000(  Suoran tien jaksottelu esim. kavennuksin/ 
portein 

Skarpängsvägen  (uusi yhteys) 

Liikennevalot 

Mandollisena melusuojaustoimenpiteenä meluvalli 
maantien  673  varteen 

Maankäytön kehittäminen 

Vuoden  1991 osayleiskaavan taajamarakenne  säilyt-
tää arvokkaat peltoalueet rakentamattomina. Läntinen 
ohikulkutie keventää keskustan läpikulkevaa liikennet-
tä. 

Suunnitelmat  

Närpiön tieverkkosuunnitelma,  1982 
Skarpängsvägenin yleissuunnitelma, 1988 

 Närpiö - Kaskinen toimenpideselvitys,  1990  



NÄRPES  

Tätortsbilden  

Tätortsiandskapet  domineras av  de  vida åkrarna som 
omger bosättningsområdena samt Närpes  ås  fåra. 
Tätortsbilden varierar mycket när  man  betraktar  den 

 från olika vägavsnitt, beroende  på  terrängförhållandena 
och typen av växtlighet. Bilden av vägutrymmet övergår 
från landsbygd  till by-  och stadsliknande utan tydliga 
gränser. Centrumavsnittet  är till  stor  del  välskött.  Den 

 södra delen av centrumet slutar vid kyrkbacken och  en 
 enastående helhet bestående av  150 stallar  och bodar. 

Markanvändningen 

Tätorten har utvecklats bandliknande längs åsarna och 
sluttningarna.  De  odlade åkrarna sträcker sig nästan 
ända  till  centrum och delar  på så  sätt tätortsstrukturen  I 

 flera olika delar, liksom också lv  673  och järnvägen. 
Centrumavsnittet  är  långt och bandliknande och  till 

 karaktären småstadslik. Strukturen  är  gles och relativt 
enhetlig. 

Trafiken, trafiksäkerheten  

ÅTGÄRDER 

Gång- och cykelväg 

Underfart för  den  lätta trafiken 

'''  Framhävning av skyddsvägarna med 
hjälp av refuger och avsmalningar.  

o o o o o  Grupper av låga buskar  på  mittremsan 
(inte  på  åkeravsnitten). 

Färdigställande av vägmiljön 

XOOOOOOcx  Indelning av  den  raka vägen t.ex. med 
avsmalningar/portar. 

Skarpängsvägen  (ny förbindelse) 

Trafikljus 

Som eventuell skyddsåtgärd  en  bullervall invid 
landsväg  673.  

Utveckling av markanvändningen  

I  korsningen mellan lv  673  och lv  676 hardet  inträffat fem 	Tätortsstrukturen i  1991  års delgeneralplan bevarar 
olyckor, varav två personskadeolyckor (fyra olyckor/en 	åkrarna obebyggda.  Den  västra omfartsvägen minskar 
personskadeolycka  år 1992 -  problemet består av 	trafiken genom centrum. 
korsandet).  

Planer 
I  korsningen mellan lv  676, by 171 59  och lv  6761 hardet  
inträffat fyra olyckor, varav tre personskadeolyckor.  På 	Vägnätsplan  för Närpes,  1982 
lv  676,  mellan hotellet och kommungården, har det 	Utredningsplan för Skarpängsvägen,  1988  
inträffat nio lätt trafik olyckor, varav sju personskade- 	Åtgardsutredning för Närpes Kaskö,  1990  
olyckor. 

Brister i nätet av gång- och cykelvägar. 

Själva centrumet  är  öppet hastigheterna ökar. 

Miljön  

I Närpes  tätort finns det flera kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och traditionsrika områden, bI.a. Närpes 
kyrokstallar med omgivning invid lv  676.  Kultur-
Iandskapsobjekten längs Närpes  å  finns  på  båda 
sidorna om  ån.  

Ett av  de  enskilda objekten  är  Nybro museibro.  

I  närheten av landsvägarna  673  och  676  förekommer 
bullerolägenheter - det bor sammanlagt  ca 230  invånare 
inom  55 dBA  bullerområde. 
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ORAVAINEN  

Taajamakuva 

Vt:n  8 lähestymisjaksoilta taajamakuva  avautuu vaihte-
levana. Maamerkkeinä  ja elementteinä  merenlahti, 
korkea kirkkomäki sekä avointen  ja  suljettujen tiejakso-
jen vaihtelu. 

Keskustajakso  tiivis, hieman viimeistelemätän. 

Maankäyttö 

Asutus  ja sen laajentumisalueet  keskittyvät vt:n  8 
 itäpuolelle.  Strandbyn  vanha kalastajakylä  ja  teollisuus-

alue ovat valtatien länsipuolella. 

Liikenne, liikenneturvallisuus  

Vt 8/mt  730 -  liittymässä  4  onnettomuutta, ei hvj-
onnettomuuksia (vasemmalle kääntyminen ongelma-
na). 

Kevytväylästössä  pieniä puutteita. 

Kesällä  -93  käynnissä laajat parannustyöt vt:llä  8 
 keskustan kohdalla (kevytväyliä, alikulkuja yms.). 

Ympäristö 

Taajamaympäristässä  on  muutamia kulttuurihistorialli-
sesti merkittäviä kohteita, Oravaisten tehtaanympäris

-to,  keskustan  ja kirkonseudun asutusryhmien  kulttuuri-
maisemakohteet sekä yksittäisiä luonnon -ja  historian 

 muistomerkkejä. Minnestodsin  tie on museotie.  

Valtatien  8  ympäristössä meluhaittoja. 

TOIMENPITEET 

Kevytväylä  (rakennettu kesällä  1993) 

Kevytliikenteen  alikulku (rakennettu  1993) 

'AMW'.W Suojateiden  korostaminen 
* saarekkeet/kavennukset 

Kaistajärjestelyt  (rakennettu kesällä  1993) 

P 	P-alueiden sisääntulojen kaventaminen  
>00000000( Keskustajakson  viimeistely  

Strandbyn kyläkuvan  suojelu pt:llä  17869  

Valtatien risteysten  ja tietilan jaksottelu ja  istutukset 
(rakenteilla kesällä  1993)  

Maankäytön kehittäminen 

Asuntorakentamisen pääpaino tulee keskittää taaja-
man itäosaan. 

Suunnitelmat 

Vt:n  8  keskustan kohdan rakennussuunnitelma,  1992 

ONGELMAT/PROBLEM 
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ORAVAIS  

Tätortsbilden 

Från ry  8  ger tätortsbilden ett varierande intryck. Som 
landmärken och  element  finns havsviken,  den  höga 
kyrkbacken samt variationen mellan öppna och slutna 
vägavsnitt. 

Centrumavsnittet  är  tätt och  en  aning halvfärdigt 

Markanvändningen 

Bosättningen och dess tillväxtriktningar koncentreras  till 
 området öster om ry  8.  Strandby gamla fiskarby och 

industriområdet finns väster om riksvägen. 

Trafiken, trafiksäkerheten  

I  anslutningen mellan ry  8  och lv  730  har det inträffat fyra 
olyckor  men  inga personskadeolyckor (problemet  är 

 vänstersväng). 

Små brister i nätet av gångoch cykelvägar. 

Sommaren  1993  pågick omfattande förbättringsarbe-
ten  på ry 8  i centrum (gång- och cykelväg, underlarter 
m.m.) 

Miljön  

I  tätorten finns några kulturhistoriskt betydelsefulla 
objekt, Oravais fabriksomgivning,kulturlandskapet i 
centrum och vid bosättningsgrupperna invid kyrkan. 
Dessutom finns det enstaka naturminnesmärken och 
historiska minnesmärken. Minnesstodsvägen  är  musei-
väg.  

I  närheten av ry  8  förekommer bullerolägenheter. Inga 
skyddsåtgärder.  

ÅTGÄRDER 

Gång- och cykelväg (byggd sommaren 
 1993)  

Underfart för  den  lätta trafiken (byggd 
 1993) 

VW'MA'W  Framhävning av skyddsvägarna 
* refuger, avsmalningar 

Körtältsregleringar  (byggda sommaren 
 1993) 

P 	Infarterna  till parkeringspiatserna  görs 
smalare 

)00000000(  Avslutande arbeten  på  centrumavsnittet 

Skyddande av bybilden av Strandbyn  på by 17869.  

Gruppering av korsningarna  på  riksvägen samt vägut-
rymmet jämte planteringar  (under  byggnad sommaren 

 1993).  

Utveckling av markanvändningen 

Tyngdpunkten inom bostadsbyggandet skall läggas  på 
de  östra delarna av tätorten.  

Planer  

Konstruktionsplan för ry  8  i centrum,  1992 

TOIM  EN PITEET/ATGÄR DER 
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PEDERSÖRE, PANNAINEN 	 TOIMENPITEET  

Taajamakuva 

Ohikulku-  ja sisääntuloteiltä suurmaisemaa  hallitsevat 
vaihtelevat peltoalueet  ja metsäsaarekkeet.  Erilliset 
pientaloryhmät vt:n  8  ja mt:n  741  varressa hahmottuvat 
hyvin peltojen välisiltä kumpareilta. Paikallistien  17934 

 varren sisääntulojakso  on raittimainen,  sopivasti kaarte
-leva ja ympäristöltään  hyvä. Keskustan taajamakuva  on 

 paikoin viimeistelemätän. 

Maan käyttö  

Pännäinen  on  pieni kylämäinen taajama. Taajamara-
kenne  on moniosainen.  Sitä jakavat tiestö, rautatie  ja 

 rakenteen väliset peltoalueet. Asutus  on pientaloval-
taista.  Keskusta  on  pieni  ja  keskittynyt. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

00000oO0 	Taajamajärjestelyt 
* suojatiet (saarekkeet/kavennukset) 
* kevytväylä 
*  istutukset (pensasryhmät) 
*  nopeus  40 km/h 
* mt  741- Ilittymän näkemäraivaukset 

Kevytväylä  

Sisääntulotien liittymän korostaminen  por 
tein 

Kevytliikenteen  alikulku 

miii  iii 	Tietilaa kaventavia  istutuksia 

Mandollisena melusuojaustoimenpiteenä meluaita 
maantien  741  varteen (kiireeUisyysluokka  Ill). 

Kevytväylästössä  puutteita. 	
Maankäytän  kehittäminen 

Keskustan paikallistiellä ei onnettomuuksia. 

Mt:llä  741  välillä keskusta  vt  8  useita kaavatie-/ 
tonttiliittymiä. 

Ympäristö  

Taajamaympäristässä  on  useita kulttuurihistoriallisesti 
merkittäviä rakennuksia  ja rakennusryhmiä.  
Valtatien  8  ja  maantien  741  ympäristössä meluhaittoja 
yhteensä noin  20  asukasta  55 dBA:n melualueella. 

Maankäyttää  tulee kehittää olevaa rakennetta täyden-
tämällä. 

Suunnitelmat 

Pedersören liikenneturvallisuussuunnitelma,  1989 

11. 

ON  LIITTMv1A  
I E- 	KB,AR AN$LLffNI 

HUOMMNON 	
/  ICKE-MA1KBft.P ALIJFNING 

P/NNI4JNEN 
pil9 	 BENNAS  

YMPÄRISTÖ \i1IMEISTELEMÄTÖN 
 MILJÖN  RALVFÄGDIG 

ONGELMAT/PROBLEM 
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PEDERSÖRE,  BENNÄS 

Tätortsbilden 

Från  omfarts-  och infartsvägarna domineras landskapet 
av  de  varierande åkerområdena och skogsdungarna. 

 De  separata grupperna av egnahemshus invid  ry  8  och 
 lv  741  gestaltas väl från kullarna mellan åkrarna. 

Infarten längs  by 17934 är  byvägsliknande,  lämpligt 
slingrande och har  en fin  miljö. Tätortsbilden i själva 
centrum ger ställvis ett halvfärdigt intryck. 

Markanvändningen 

Bennäs  är en  liten byliknande tätort. Tätortsstrukturen 
 är  mångdelad.  Den  delas av vägarna, järnvägen och  de 

 mellanliggande åkrarna. Bosättningen  är  småhusdomi-
nerad.  Själva centrumet  är  litet och koncentrerat. 

Trafiken, trafiksäkerheten 

Brister i nätet av gång- och cykelvägar.  

På  bygdevägen i centrum har det inte inträffat några 
olyckor.  

På  lv  741  mellan centrum och tv  8  finns det många 
 byggnadsplanevägs-  och tomtanslutningar. 

Miljön  

I  tätorten finns många kulturhistoriskt betydelsefulla 
byggnader och grupper av byggnader.  
I  närheten av tv  8  och  lv  741  förekommer bullerolägen-
heter. Det finns sammanlagt  ca 20  invånare inom  55 

 cIBA  bullerområde.  

ÅTGÄRDER 

oOöö  Tätortsregleringar  
*  skyddsvägar  (refuger/avsmalningar) 
*  gång- och cykelväg  
*  planteringar (grupper av buskar) 

 *  hastigheten  40 km/h  
* frisiktsröjningar  i  Iv:s  741  anslutning 

Gång- och cykelväg  

N 	Framhävande av infartsvägens 
anslutning med portar 

Underfart för  den  lätta trafiken  

LiIiJ]IJIII  Planteringar som gör vägutrymmet 
smalare 

Som eventuell skyddsåtgärd byggs ett bullerstaket 
längs  lv  741  (skyndsamhetsklass  III).  

Utveckling av markanvändningen 

Markanvändningen skall utvecklas genom att  den 
 befintliga strukturen kompletteras.  

Planer  

Pedersäre  trafiksäkerhetsplan,  1989  

\ 

TOIMENPITEET/ATc3ÄRDER 
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PEDERSÖRE,  ÄHTÄVÄ  

Taajamakuva 

Lähestymisjaksoilta taajamarajat  ovat selkeitä.  Mt: n 
710 tietila on  varsin  leveä  ja tiemäinen koko  taajaman 
osalla. Keskustajakson maisemallisena  ja maastollise-
na  keskipisteenä sekä maamerkkinä toimii avoin kirkko- 
mäki, tapuli  ja kirkkopiha. Ähtävänjoki ja rantapellot 

 luovat taajamakuvaan vaihtelua  ja  avaruutta. 

Maankäyttö  

Taajama  on  väljä, nauhamainen kyläkeskus mt:n  710 
 varressa. Samoin tien keskustajakso Ofl  väljä  ja  nauha-

mainen. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

Tutkituilla jaksoilla  1 hvjonnettomuus -  ei erityisiä 
ongelmia. 

Kevytväylästässä  puutteita. 

Ei taajamamerkkejä. 

Leveä, suora  tie  keskustan kohdalla, paljon läpikulkulii-
kennettä, nopeudet liian suuria. 

Ympäristö 

Taajamatien  läheisyydessä  on  joitakin esihistoriallisia 
kohteita. 

Maantien  742  ympäristössä meluhaittoja -  55 dBA:n 
melualueella  yhteensä noin  120  asukasta. 

TOIMENPITEET 

xxx 	Taajamajärjestelyt 
* suojateiden  korostaminen saarekkein, kavennuksin 
* ajoradan kaventaminen + erillinen kevytväylä 
*  selvät  portit keskustajakson molempiin päihin 
* istutuksia (pensaat) 
*  nopeuden alentaminen  60 => 50 
* kaavatieliittymien  korostaminen 
*  P-alueiden jäsentely 

Kevytväylä  leveän pientareen tilalle 

Nopeusrajoituksen alentaminen  80 => 60 

XXXXXXXXX Lisäistutukset  

Maankäytön kehittäminen 

Lisärakentamisen  tulee olla rakennetta täydentävää, ei 
kuitenkaan nauhamaisesti mt:n  710  varteen. 

Suunnitelmat 

Pedersören liikenneturvallisuussuunnitelma,  1989 
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PEDERSÖRE,  ESSE 

Tätortsbi  Iden  

Sett  från infarterna  är  tätortsgränserna tydliga. Vägut-
rymmet  på lv 710 är  brett och vägliknande  på  hela 
tätortssträckan. Som landskaps- och terrängmässiga 
medelpunkter för centrumavsnittet samt som landmär-
ken fungerar  den  öppna kyrkbacken, klockstapeln och 
kyrkogården. Esse  å  och strandåkrarna skapar  variati-
on  och vidd i tätortsbilden. 

Markanvändningen 

Tätorten  är  ett glest, bandliknande bycentrum längs lv 
 710.  Också centrumavsnittet av vägen  är  öppet och 

bandliknande. 

Trafiken, trafiksäkerheten  

På de  undersökta avsnitten har det inträffat  en persons-
kadeolycka -  inga speciella  problem.  

Brister i nätet av gång- och cykelvägar. 

Inga tätortsmärken. 

Vägen  är  i centrum  bred  och rak, mycket genomfartstra-
fik, hastigheterna för höga. 

Miljön  

I  närheten av tätortsvägen finns några färhistoriska 
objekt.  

I  närheten avIv  742  förekommer bullerolägenheter - det 
finns  ca 120  invånare inom  55 dBA  bullerområde. Inga 
skyddsåtgärder. 

ÅTGÄRDER  

QQQX?c 	Tätortsregleringar 
*  framhävande av skyddsvägarna med hjälp av refuger 

och avsmalningar 
*  körbanan skall göras smalare + separat gång- och 

cykelväg 
*  tydliga portar i båda ändarna av centrumavsnittet 
* planteringar (buskar) 
*  hastigheten skall sänkas från  60 km/h till 50 km/h 
*  framhävning av byggnadsplanevägsanslutningarna 
* differentiering av parkeringspiatserna 

Gång- och cykelväg i stället för  den  breda 
vägrenen 

Sänkning av hastighetsbegränsningen 
från  80 km/h till 60 km/h 

XXXXXXXXX  Tilläggsplanteringar 

Utveckling av markanvändningen  

Nybyggandet  skall komplettera  den  nuvarande struktu-
ren,  dock  inte  på  ett bandliknande sätt längs  Iv 710 

Planer  
Pedersöre  trafiksäkerhetsplan,  1989  

ESSE  

TOIMEN  PITEET/ÅTGÄR  DER 
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PERHO 
	

Valtatien  13  ja  maantien  752 melualueilla tai  niiden 
rajoilla yhteensä noin  10  omakotitaloa, päiväkoti, koulu- 

Taajamakuva 
	 rakennukset  ja  hautausmaa. 

Suurmaisemassa  taajama hahmottuu peltoaukeiden 
ympäröimänä. Vt:n lähestymisjaksoilta taajamaraja  on 

 selvä. Perhonjoki jakaa taajaman kahtia. Keskustan 
portina  ja maamerkkinä  on kirkkomäki  sekä teiden 
risteys. 

Maankäyttä 

Keskustajakso  on  rakentunut väljänä nauhana tiiviisti 
kiinni valtatiehen  13  sen  molemmin puolin. Asuntoalu-
eet ovat väljänä rakenteena keskustan ympärillä. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Kaksi-kolmasosaa onnettomuuksista hvj-onnetto-
muuksia 

Keskustassa vt:llä  13 kevytliikenteen  onnettomuuksia 

Maankäytöstä johtuen vt:n ylitystarve suuri 

Suojatiet  keskustassa huomaamattomia 

Kevytväyläverkostossa puutteita 

Keskustan kauppojen pihojen kulkuaukot  P-alueille liian 
suuret (mt  752)  

Ympäristö 

Perhon taajamassa  on pienialainen  kulttuurimaisema- 
alue kirkonmäen ympäristössä. 

TOIMENPITEET 

Kevytväylä 

WNvVvW Suojateiden havainnollistaminen esim. 
saarekkein  tai kavennuksin ̂  kaistajärjes-
telyt 

P 	Pysäköintijärjestelyt (P -alueen kulkuau - 
kon kaventamineri)  

)00000000(  Keskustajakson  viimeistely  - viheristutuk
-set  -  pohjoisen sisääntulon tieleikkauksen 

viimeistely 

Ohikulkutie  (uusi  vt  13  linja) helpottaa 
taajamarakenteen kehittämistä 

Maankäytön kehittäminen 

Osayleiskaavan  mukaiset aluevaraukset perustuvat 
olevan rakenteen täydentämiseen, mikä  on  hyvä. 

Suunnitelmat 

Vtl3tarveselvitys,  1992  Perhon keskustan liikennetur-
vallisuusjärjestelyt 

ir 
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PERASEINAJOKI 

Taajamakuva 

Taajamakuvaa mt:  n 694 sisääntulojaksoilta  hallitsevat 
peltoaukeatja nauhamainen väljä asutus. Keskustajak-
SO On nauhamainen kylänraitti. Raitin keskipisteenäon 

 kirkko kiinni tietilassa. Rakennuskannan ikä vaihtelee, 
rakenne  on  väljä, miffakaavaltaan melko sopusuhtai-
nen. Maanteiden liittymäalue  on jäsentymätän  ja  kaipaa 
korostusta. 

Maan käyttö 

Pääosa taajamaa  on  rakentunut mt:n  672  eteläpuolelle, 
tien pohjoispuolella  on  lähinnä teollisuutta. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Mt:llä  694  välillä  Ville Ritolantie - Nikolaintie 8 kevytlii-
kenteen  onnettomuutta, joista  4 hvj -onnettomuuksia  (pp 

 ja  mopo-onnettomuuksia;  5  onnettomuutta vuonna 
 1992) 

Kevytväylästässä  puutteita 

Ympäristö  

Peräseinäjoen  taajamassa  on  jokunen kulttuurihistori-
allinen kohde, Peräseinäjoen  ja  Koukkarin  kulttuurimai-
semat sekä vannhainkodin pohjavesialue. 

Maantien  694  ympäristössä meluhaittoja yhteensä noin 
 60  asukasta  55 dBA:n melualueella.  

TOIMENPITEET  

Kevytväylä 

'/v\WVW  Keskustan kevytliikenteen ylityskohtien 
parantaminen (saarekkeetlkavennukset)  

o 	Kiertoliittymä/minikiertoliittymä 

Liittymän  jäsentely 
* porttiaihe 

XXXXXXXXX Tietilan jaksottelu 
* istutusryhmät  

)00000000(  Tietilan  viimeistely 
* matalat istutukset 

Maankäytön kehittäminen  

Osayleiskaavan  mukaiset aluevaraukset ovat toimivia, 
paitsi maanteiden liittymän luoteissektori, jonne liiken-
neyhteydet ovat hankalia. 

Suunnitelmat 

Mt:n  694  parantaminen välillä Kalakoski - Peräseinäjoki 

ONGELMAT  TOIMENPITEET  
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SOINI  

Taajamakuva  

Taajaman lähestymisjaksoilta taajamakuva  ja  -rakenne 
hahmottuvat maaston  ja metsäisyyden  vuoksi  vain 
jaksoittain. Ydinkeskusta maateiden 697  ja  714  liitty-
mässä  on taajamakuvaltaan  harva ja  hajanainen. 
Vaikutelmana  on keskeneräisyys.  Keskustan maa- 
merkkinä  ja rajaavana  taustana  on kirkkomäki.  Risteyk-
sen taajamakuvaa hallitsee "puolikas" funkisrakennus. 

Maan käyttö  

Soinin maaseutumainen kylätaajama  on  rakentunut 
maanteiden liittymän ympärille. Maankäyttä  on  harvaa 

 ja osasina rakentunutta.  Palvelut keskittyvät liittymän 
ympäristöön  ja nauhana mt:n  714  varteen kaakkoon 
mentäessä. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Mt 697 /mt 714/mt 697/-  liittymässä  6  onnettomuutta, ei 
hvj-onnettomuuksia (risteämisonnettomuuksia) 
Kevytväylät puuttuvat 

Ympäristö  

Soinin  keskustassa  on  muutama kulttuurihistoriallinen 
kohde sekä Lintuharjun  ja Laurinharjun  pohjavesi- 
alueet. 

TOIMENPITEET  

Kevytväylä 

xxxxx'cc 	Keskustajärjestelyt 
* kevytväylät 
* saarekkeitalkavennuksia 
*  portit jaksolle tultaessa 
*  istutuksia 
*  nopeus  40 km/h 
*  keskipisteeksi kiertoliittymä 
*  P-alueiden sisääntulojen jäsentäminen 

XXXXXXXXX  Tienvarsien siistiminen 
* suojaistutuksia 

Maankäytön kehittäminen  

Osayleiskaavan  mukaiset aluevaraukset sopivia ties-
tön kannalta. 

Suunnitelmat 

Suunnittelu alueen yleisille teille alkamassa lähiaikoina. 

RISTEArv1 

SCDINI  

SIISTI  TON  
TIENV  I  

ONGELMAT TOIMENPITEET  
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TEUVA 	 Kantatien  67,  maantien  682  ja paikallisteiden  17183  ja  
17197  ympäristössä meluhaittoja -  55 dBA:n melualu- 

Taajamakuva 
	 eella  noin  220  ja  65 dBA:n melualueella  noin  20  

asukasta. 
Kt:n  67 ohikulkutieltä  taajama  jää  pääosin näkymättö-
miin. Sisääntulojaksoilla maaseutu vaihtuu ilman rajaa 
väljäksi taaja-asutukseksi. Keskustajakso pt:llä  17183 
on nauhamainen. Jaksolle  antavat ilmettä arvoraken

-nusten  muodostamat portit. Liikekeskus  on tietilaltaan 
 avara. Rakennuskanta  on  ajallisesti  ja  tyyliltään kirja-

vaa, mutta mittakaavaltaan sopusuhtaista. Asfalttiauki-
oita  on  liikaa. 

Maan käyttö  

Suurmaisemassa Teuva  sijoittuu avointen peltoaluei
-den  keskelle Teuvanjoen molemmin puolin. Taajama- 

rakenne  on  väljä  ja  muodostuu useasta osakokonaisuu-
desta. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Kt 67/mt 682/pt 17183 -  liittymässä  4  onnettomuutta, 
joista  2 hvj-onnettomuuksia (kaikki risteämisonnetto-
muu ksia) 

Pt:llä  17183 (600 m tieosa 1  alusta) kunnantalon 
tienoilla  250 m:n  matkalla  12  onnettomuutta, joista  8 hvj

-onnettomuuksia  (6 kevytliikenteen hvj  :ta) 

Kevytväylissä  puutteita 

Ympäristö  

Teuvan  taajaman ympäristössä  on Teuvanjokilaakson 
 kulttuurimaisema  ja Asemanseudun  sekä Kirkonkylän 

pohjavesialueet. 

	

---..--.------ 	\ 	? 
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TOIMENPITEET  

Taajamajärjestelyt  keskustassa 
* suojatiet: saarekkeet/kavennuksetlkorotukset 
*  P-alueiden sisääntulojen jäsentely 
*  keskustan porrastettuun liittymään kaistajärjestelyjä 

Kevytväylä  

El 	Liittymän kanavoinnin täydentäminen tai 
eritasoliittymä 

*  portit liittymän molemmin puolin 

Kevytliikenteen  alikulku  

)00000000( Yksityls-/kaavatiejärjestelyt  

Ajoneuvoliikenteen alikulku 

xxxxxxxxx Tievarsiympäristön viimeistely 

Maankäytän  kehittäminen  

Taajamarakenteen  hajoamisen välttämiseksi ei runsas-
ta uudisrakentamista tule suunnata erillisiin kohteisiin. 
Yhtenäiset peltoalueet säilytettävä. 

Suunnitelmat  

Tieverkkosuunnitelma,  1989 

TEUVA  

ONGELMAT 
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TOHOLAMPI  

Taajamakuva 

Keskustaajama  sijaitsee Lestijoen uoman harjanteilla. 
Jokiuoman rinteet  ja  alaosa ovat viljelykäytässä muo-
dostaen merkittävän maisemakokonaisuuden. Raken-
nuskanta  on  iältään vaihtelevaa. Ydinkeskustan ilme  on 

 melko avara, hoidettu  ja  mittakaavaltaan sopusuhtai-
nen. Kirkko itälaidalla  on  osa  kulttuurimaisemaa. 

Maankäyttä 

Maankäyttä  sulautuu suurmaisemaan ehyenä. Taaja-
man ajallinen kerrostuneisuus näkyy rakenteessa hy-
vin. Linja-autoaseman seutu  on jäsentymätän.  

Liikenne, liikenneturvallisuus  

Mt 775/mt 740 -  liittymässä  4  onnettomuutta, joista yksi 
hvj-onnettomuus (risteäminen ongelmana)  

P-alueiden sisääntulot laajoja keskustan laidoilla 

Suojatiet puuttuvat -  pt 18168, mt 740  

Ympäristö 

Taajamateiden  varsilla  on  useita kulttuurihistoriallisia 
kohteita  ja kivikautisia  asuinpaikkoja. Lestijokilaakso  on 

 valtakunnallisesti merkittävää kultturimaisema-aluetta. 

Maanteiden  740  ja  755 melualueilla tai  niiden rajoilla 
noin  40  omakotitaloa,  2 rivitaloa  ja  2 kerrostaloa. 

TOIMENPITEET 

Kevytväy!ä 

Kevytliikenteen  alikulku 

Ajoneuvoliikenteen alikulku 

WvVW'IvV Suojateiden  lisääminen  ja  korostaminen 

 Q 	Liittymä kanavoitu vuonna  1991  

Teiden uusi linjaus liittymässä  

P 	P-alueen sisääntulon kaventaminen 

XXXXXXXXX Tieympäristän siistiminen  

Maankäytön kehittäminen 

Osayleiskaavan  (1992)  periaatteena  on  taajaman laa-
jentaminen pohjoisen  ja  etelän metsävyöhykkeille. 
Jokilaakson peltoalueet säilytetään maanviljelyksessä 
kirkonkylälle leimaa antavana kulttuurimaisemana. 

Ohikulkutievaraus  maisemallisesti vaikea, mutta vä-
hentää keskustan läpiajoliikennettä. 

Valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa var-
jeltava. 

Suunnitelmat 

Mt 740  Haaralan liittymä,tiesuunnitelma,  1993 
Mt 740  Haarala - Sievin kunnan  raja  tiesuunnitelma, 

 1993 

Mt 740  
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TÖYSÄ  

Taajamakuva  

Taajama  on  hyvin väljä, maaseutumainen. Alueen 
topogafia  on  vaihtelevaa. Taajamakuvassa vuorottele-
vat peltoaukeat, vesistömaisemat  ja metsäsaarekkeet. 

 Taajaman keskeisenä maamerkkinä  on ki rkkotarha 
 peltojen ympäröimänä. Mt:n  607 varresta  taajama 

avautuu harvoina asutuskeskittyminä. Keskustajakso 
 on nauhamainen.Sen  rakenteessa näkyy voimakkaana 

vanhan  ja  uuden keskustan  jako. 

Maankäyttö  

Maankäyttö  on  melko hyvin pysynyt mt:n  705  pohjois-
puolella,  vain  teollisuutta  on  keskittynyt  sen  eteläpuolel-
la. Tämä aiheuttaa poikittaisliikennettä useissa liittymis-
sä. 

Liikenne,  Iiikenneturvallisuus  

Sekalaisia onnettomuuksia - ei kasautumia 

Tutkitulla alueella tilanne parantunut  90-luvulla 

Mt:llä  705  paljon liittymiä taajaman kohdalla 

Kevytväylästössä  puutteita, rakentaminen käynnissä 
kesällä  1993  

Keskustassa pysäköinti paikoitellen järjestelemättä. 

Ympäristö  

Taajamaympäristässä  on Pamejärven  kulttuurimaise-
ma-alueet sekä muutamia kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaita rakennuksia. 

TOIMENPITEET  

Kevytväylä 

Kevytllikenteen  alikulku  

)00000000<  Nopeuden alentaminen  80 => 60  ja liitty
-mien katkaisu/porrastus 

xXYX 	Keskustajakson  järjestelyjä 
* suojateitä, saarekkeita, kavennuksia 
* lisäistutuksia 
* pysäköinnin  jäsentely  

)00000000(  Tienvarren siistiminen 
* suojaistutuksia 

XXXXXXXXX Lisäistutuksia välikaistalle  

Maankäytön kehittäminen  

Töysänjoen  laakson vanhan keskustan vanhaa raken-
nuskantaa tulee säilyttää. 

Osayleiskaava  1990  antaa lähtökohdat taajaman ra-
kenteen kehittämiselle pääosin mt:n  705  pohjoispuolel-
la. 

Suunnitelmat  

Mt 706 kevytväylä  (suunnitellaan myöhemmin) 

ONGELMAT TOIMENPITEET  
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ULLAVA  

Taajamakuva  

Kirkonkylä  on  hyvin maaseutumainen asutustiivistymä. 
Maamerkkinä kirkko  ja  maanteiden risteys. 

Maankäyttä 

Maankäyttä  on  hyvin väljää, maaseutumaista. Pelto- 
maisemat ulottuvat taajaman keskustaan saakka. Pal-
velut nauhamaisesti maantien  757  varressa. 

Liikenne, liikenneturvallisuus 

Tutkituilla jaksoilla ei yhtään onnettomuutta vuosina 
 1988-1992 

Kevytväylät  puuttuvat  

Mt 754/mt 757 -  liittymä huomaamaton 

Ympäristö 

Taajamaympäristössä  on  muutama kulttuurihistorialli-
nen kohde, Ullavanjokivarren  ja  kirkon kulttuuriympäris

-tät. Taajamaalueen  ulkopuolella  on pohjavesialue  sekä 
suojelualue. 

Maanteiden  757  ja  754 melualueilla tai  niiden rajoilla 
noin  10  omakotitaloa, rivitalo  ja  lastentarha.  

TOIMENPITEET 

XXXXXXXXX  Vähäistä istutusten, pensasryhmien lisää-
mistarvetta  ja  ympäristön siistimistä. 

Kevytväylä 

'vWvWvW Suojateiden  korostaminen 
* kavennukset/saarekkeet 

Liittymäalueen  korostaminen 
* puuryhmä  tai  rakennus yms. 

Maan käytön kehittäminen 

Lisärakentam  men  tulee olla rakennetta täydentävää 
siten, että rakenteen sisään ulottuvia peltoalueita 
säilytetään maisema-  ja miljöökuvan  vuoksi. 
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UUSIKAARLEPYY  

Taajamakuva  

Uusikaarlepyy  on taajamakuvaltaan  idyllinen, vehmas 
 ja  tasapainoinen pikkukaupunki.Keskustaa sivuava  ja 
 taajaman kahtia jakava Uudenkaarlepyynjoki ( Lapuan- 

joki )  on  voimakas taajamakuvaa jäsentävä elementti. 
Pohjoinen sisääntuto mt:llä  749 vaihettuu  portaittain 
maaseutumaisesta asutuksesta kylämälseksi  ja  kau-
punkimaiseksi katuverkkoon  siirryttäessä, samoin 
maantieltä  7323  lähestyttäessä. Eteläinen sisääntulo 
maantieltä  749 on  selkeä, porttina silta. Sisääntulo 
idästä maantieltä  7491 on  leveä, suora  ja  jäsentymätön.  

Maankäyttö 

Taajamarakenne  keskeisillä alueilla perustuu ruutukaa-
vaan. Maankäyttö  on  kaupunkimaisen tiivis, sopusuh-
tainen. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Onnettomuushistorian  perusteella tutkituilla taajama- 
teillä ei ongelmia 

Ympäristö 

Taajama-alue sijaitsee Lapuanjoen vartta seurailevalla 
merkfttävällä kulttuurimaisemaalueella. Taajamatien 
ympäristössä  on  useita yksittäisiä luonnon-  ja  kulttuuri- 
muistomerkkejä. 

Maantien  749  ympäristössä meluhaittoja - yhteensä 
noin  10  asukasta /  55 dBA:n  melu alue. 

TOIMENPITEET  

Kevytväylä 

WWvW Suojateiden  lisääminen  ja  korostaminen 
saarekkeilla, kavennuksilla, istutuksilla 

XXXXXXXXX  Tien  jaksotus 
* lisäistutukset 
* puuryhmät 
* liittymien  korostaminen 

Porttiaihe  

)00000000(  Suoja/lisäistutuksia 

Maankäytön kehittäminen  

Osayleiskaavan  mukaiset laajentumisvaraukset liitty-
vät kiinteästi  ja  hyvin olevaan rakenteeseen.  
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NYKARLEBY  

Tätortsbilden  

Nykarleby  är  ifråga om tätortsbilden  en  idyllisk, lummig 
och harmonisk småstad. Nykarleby älv  (Lappo  å),  som 
går förbi centrum och delar tätorten i två delar, 
differentierar tätorten  på  ett kraftigt sätt. När  man 

 kommer  in till  staden norrifrån längs lv  749  förändras 
omgivningen stegvis från landsbygdsliknande bebyg-
gelse  till  byliknande och vidare  till  stadsliknande när 

 man  kommer  till  gatunätet. Samma gäller när  man 
 kommer längs lv  7323. Den  södra infarten från lv  749 är 

 tydlig med bron som  port.  Infarten österifrån från lv  7491 
är bred,  rak och odifferentierad. 

Markanvändningen  

Tätortsstruktu  ren  på de  centrala områdena baserar sig 
 på  rutplanen. Markanvändningen  är  stadsliknande tät 

och välproportionerad. 

Trafiken, trafiksäkerheten 

Ser  man till  olyckshistorien finns det inga  problem på de 
 undersökta tätortsvägarna. 

Miljön 

Tätortsområdet finns i det betydelsefulla kulturlandska-
pet som följer  Lappo  .  I  närheten av tätortsvägen finns 
flera enstaka natur- och kulturminnesmärken.  

I  närheten av lv  749  förekommer bullerolägenheter - det 
finns sammanlagt  ca 10  invånare inom  55 dBA 

 bullerområde. Inga skyddsåtgärder. 

ÅTGÄRDER 

Gång- och cykelväg 

WvWvvW  Mera skyddsvägar och framhävande av 
dem med hjälp av refuger, avsmalningar och planterin-
gar. 

XXXXXXXXX  Indelning av vägen 
* mera planteringar 
*  grupper av träd 
*  framhävande av anslutningarna 

Portmotiv  

)00000000(  Skydds-!tilläggsplanteringar 

Utveckling av markanvändningen  

Tillväxtreserveringarna  i enlighet med delgeneralpla-
nen anknyter  på  ett stabilt och  bra  sätt  till den  befintliga 
strukturen.  

1?  
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Taajamakuva 

Keskustaajama  sijaitsee moniosaisena Perhonjoen  ja 
 siihen rajautuvien peltoaukeiden reunamilla. Eri osista 

taajamaa pellot avautuvat näkyviin osana suurmaise-
maa. 

Maankäyttö  

Taajama muodostuu nauhamaisista rakenteista. Länsi-
puolella sijaitsee maamerkkinä kirkkomäki  ja  vanhan 
tien varren väljä asutus. Palvelut  ja  hallinto sijoittuvat 
joen laakson itäpuolelle. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Ei onnettomuuksien kasaumapisteitä 

 Pp-onnettomuuksia  4 kpl 

Kevytväylät  puuttuvat 

Ympäristö  

Vetelin  taajamaympäristässä  on  useita kivikautisia 
asuinpaikkoja, kulttuurihistoriallisia kohteita sekä  Per-
honjoen  kulttuurimaisema-alue. Lisäksi taajamassa  on 
suojelualue  sekä pohjavesialue.  
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c.  PYSÄKÖt  NT! p 
J,SENNMA1LA _____ 8  

/  

Valtatien  13 metualueella tai  sen  rajoilla yhteensä viisi 
omakotitaloa. 

TOIMENPITEET  

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku  

P 	P-alueen sisääntulon kaventaminen 

XXXXXXXXX Lisäistutuksia  ja  ympäriston siistiminen 

Eritasoliittymä  

Ajoneuvoliikenteen alikulku 

Nopeusrajoitus  40 km/h 

Maankäytän  kehittäminen  

Maankäytän  laajeneminen vt:n  13 koillispuolelle  aiheut-
taa ongelmallista poikittaisliikennettä; laajentuminen ei 
suotavaa ennen alikulun rakentamista. 

Suunnitelmat  

Vetetin tieverkkosuunnitelma,  1989  Vt  13 tarveselvitys, 
1992 
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VIMPELI  

Taajamakuva  

Taajama näkyy suurmaisemassa useilta sisääntulojak-
soilta avarien peltoaukeiden keskellä. Maamerkkinä 
näkyy kirkon torni  ja  tapuli.  Pohjoinen sisääntulo 
keskustaan  on näkymiltään  mielenkiintoinen. Keskus-
tajakson taajamakuvaa hallitsee kirkko  ja  kaareva 
kauppakatu. Yleisilmeeltään taajamakuva  on  hyvä. 

Maankäyttä  

Taajama  on  rakentunut sormimaisesti teiden varsille. 
Keskustajakso muodostuu nauhamaisesta kaaresta. 
Keskusta  on  melko väljä  ja  näkymiltään  vaihteleva. 
Keskipisteenä kirkko sekä  sen  viereinen toriaukio  ja 

 keskuspuistikko.  

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Kaikki hvj-onnettomuudet ovat kevytliikenteen onnetto-
muuksia  (pp  ja  jk) 

Kevytväylästössä  puutteita 

Pesäpallokatsojille  ei omaa Paluetta - pysäköinti ympäri 
keskustaa (haitta satunnainen) 

Ympäristö  

Taajamympäristössä  on  useita kulttuurihistoriallisia 
kohteita sekä alue  on  osa  Lappajärven kulttuurimaise-
makokonaisuutta.  

11 Eli LAN  AJA 	 IITTMvIÄALUE 
EPÄSEL  

Pt 17775 

PESAPLLOST  I  ILLA 
 El P-LUE1TA 

Pt178  1 

\,1MPEU  

I  

Maantien  742  ympäristössä meluhaittoja - yhteensä 
noin  80  asukasta  I 55 dBA:n melualue.  

TOIMENPITEET  

Kevytväylä 

Kevytllikenteen  alikulku  

C 	Kaistajärjestelyt/kiertoliittymä 

WNWvW Suojateiden  korostaminen saarekkein/ka-
vennuksin 

xxxxxxxXX Tietilan  rajan jäsentely- matalat istutukset 

Mandollisena suojaustoimenpiteenä meluaitoja ( ku-
reellisyysluokat Ilja  Ill). 

Maankäytän  kehittäminen 

Taajaman laajentumisalueet  on  valittava siten, että 
peltoalueet säilyvät. 

Suunnitelmat 

Tiesuunnitelma  pt 17801, 1989 
Rakennussuunnitelma  pt 17801, 1989 
Tieympäristösuunnitelma pt 17801, 1989 
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VÄHÄKYRÖ  

Taajamakuva  

Taajama hahmottuu suurmaisemassa peltojen keskel-
lä. Maamerkkinä lähestymisjaksoilta  on kirkkomäki, 
kirkontorni  ja tapuli.  Jaksojen asutus  on  väljää, nauha- 
maista. Jokimaisema paikoin merkittävä. Keskustajak

-son  ytimen muodostaa kolmiomainen avara tila päät-
teenä komeasti kirkkomäki.Tilan keskellä kaunis puisto. 
Liike-  ja asuinrakennukset  rajaavat tilaa tehokkaasti  ja 

 sopusuhtaisesti, vaikka rakennuskanta  on  eri-ikäistä. 

Maan käyttö  

Taajamarakenne  muodostaa kaksoisnauhan Kyränjo - 
en  molemmin puolin. Peltoalueet jaksottavat asutusta. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Keskustan kevytliikennejärjestelyt vajavaiset: 
*  vähän suojateitä,  vain jktie -  liian avoin  ja  leveä => 
nopeudet nousevat 

Ei onnettomuuskasaumia 

Kevytväylästössä puutteita 

Ympäristö  

Vähäkyrön  taajamaympäristö kuuluu valtakunnallisesti 
merkittävään Kyrönjoen kulttuurimaisemaan. Alueella 

 on  runsaasti kulttuurihistoriallisia kohteita  ja osa kivikau-
tisista löydöistä  on  valtakunnallisesti merkittäviä. 

Valtatien  16 (  Tervajoki )  ja  maanteiden  717  ja  718 
 ympäristössä meluhaittoja - yhteensä noin  160  asukas-

ta  55 dBA:n melualueella.  

TOIMENPITEET  

Kevytväylä  

Kokonaisvaltainen uudistus 
* kevytväylät  ja ajoratojen  kaventaminen 
* suojateitä, saarekkeita, kavennuksia 
*  matalat istutusryhmät, yksittäiset runkopuut 
*  P-alueiden sisääntulojen jäsentely 
*po i a ihe ita  

Tasauksen  laskeminen 

XXXXXXXXX  Näkymien avaaminen joelle  

)00000000(  Tieympäristön  viimeistely 

Uusi tieyhteys Laihia - Vähäkyrö 

Maankäytön kehittäminen  

Osayleiskaavan  mukaiset laajentumisalueet tiivistävät 
rakennetta siten, että peltoaukeat säilyvät hyvin. 

'iI 
. 	/  

KORKEA  
( 

' 	L TS  
_____  I 

Mt  / 

KEU9<ENTEEN\ 
JÄJRJESTELYr  

VÄHÄKYRÖ VAHAKYRO 	 V  fÅ  

ONGELMAT 
	

TOIMENPITEET  



119  

VÄHÄKYRÖ,  MERIKAARTO 

Taajamakuva  

Taajaman yleiskuvaa hallitsee Kyrönjoki, jonka molem-
min puolin taajama  on  rakentunut pieninä kylämäisinä 
asutusryhminä. 

Maankäyttö 

Asutusryhmät  tukeutuvat Kyrönjokea myötäilevien tei-
den varsille. Liikekeskus sijaitsee nauhamaisena mt:n 

 717  varrella. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus 

Kevytväylissä  puutteita (kolme kevytliikenteen hvj-
onnettomuutta 

Ei vakavia onnettomuuksia 

Ympäristö 

Taajama-alue sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä 
Kyränjokilaakson maisema-alueella. Tieympäristössä 

 on  suojeltu pengerkaide sekä mutama kulttuurihistoria! - 
linen  kohde.  

TOIMENPITEET  

Kevytväylä 

WvWIvW Suojateiden havainnollisuuden  paranta-
minen esim. kavennuksin/saarekkein sekä nopeusra-
joituksen alentaminen tärkeimmillä alueilla  60 => 50 

XXXXXXXXX  Jokivarren näkymien avaaminen tienvar-
sien kasvillisuutta väljentämällä 

Maankäytän  kehittäminen 

Rakennetta tulee kehittää osayleiskaavan mukaan. 

Pt 177  

VÄHÄKVTÖ 

MUSTASAAJRI 

MERIKAARTO 

////// 	
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VÖYRI 

Taajamakuva  

Teiden lähestymisjaksoilla maaseutu vaihtuu ilman 
selvää rajaa kyläraiteiksi. Niiltä  on maisemakuvaltaan 

 merkittäviä avoimia näkymiä peltoalueille. Tieympäris-
tO  on  hyvä. 

Keskustajakso  on taajamakuvaltaan  sopusuhtainen, 
hoidettu. 

Rakennuskanta  on  vaihtelevaa, hyvin hoidettua. 

Maankäyttö  

Taajama  on  rakentunut nauhamaisesti mt  729  ja  721 
 sekä paikallisteiden varsille, myös keskustajakso  on 

nauhamainen.  

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Onnettomuudet keskittyvät mt  729 Vöyrintien  alkuun 
(ei "mustia pisteitä"). 

Keskustan hvj-onnettomuudet  (3 kpl)  kaikki kevytliiken
-teen hvj-onnettomuuksia. 

Kevytväylästössä  puutteita. 

Ympäristö  

Vöyrin taajamateiden  ympäristössä seutukaavassa 
suojeltu lehtoalue. Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuu-
rimaisemaalueet taajaman etelä  ja  pohjoispuolella 
seuraavat Vöyrinjokivartta. Esi -ja  kulttuurihistoriallisia 
kohteita  on  runsaasti. 

Maantien  729  ympäristössä meluhaiffoja - yhteensä 
noin  120  asukasta  55 dBA:n melualueella.  

TOIMENPITEET  

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku 

'WWN Kevytilikenteen ylityskohtien  korostami-
nen 

Liittymäalueen  korostaminen 
* porttiaihe 
* tieympäristön siistiminen 

XXXXXXXXX Tiejaksoa rytmittäviä istutusryhmiä  (ei pel-
tojen kohdille) 

Uusi tieyhteys Vähäkyrö - Vöyri 

Maankäytön kehittäminen 

Ympäristön  ja  taajamakuvan  kannalta merkittävät pelto- 
alueet tulee säilyttää. Lisärakentaminen olevaa raken-
netta täydentäen.  
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VÖRÅ  

Tätortsbilden 

När  man  närmar sig tätorten förändras landsbygden 
utan tydlig gräns  till  mera byliknande. Från infarterna ser 

 man de landskapsmässigt  betydelsefulla öppna åkrar-
na. Vägmiljön  är bra.  

Centrumavsnittet  är  ifråga om tätortsbilden välpropor-
tionerad och välskött. 

Byggnadsbeståndet  är  varierande och välskött. 

Markanvändningen 

Tätorten har spritt sig bandliknande längs  Iv 729  och  Iv 
721  samt längs bygdevägarna. Också centrumavsnittet 

 är  bandliknande. 

Trafiken, trafiksäkerheten 

Olyckorna har koncentrerats  till Vöråvägens, Iv 729, 
 början (inga "svarta ställen"). 

Personskadeolyckorna  (3  st) i centrum har alla varit lätt 
trafik olyckor. 

Brister i nätet av gång- och cykelvägar. 

Miljön  

I  närheten av tätortsvägarna i Vörå finns  en  lund som  är 
 skyddad i regionplanen.  De  landsomfattande betydel-

sefulla kulturlandskapen söder och norr om tätorten 
följer Vörå  å.  Det finns många för- och kulturhistoriska 
objekt.  

I  närheten av lv  729  förekommer bullerolägenheter - det 
finns sammanlagt  ca 120  invånare inom  55 dBA 

 bullerområde. Inga skyddsåtgärder. 

ÅTGÄRDER 
Gång- och cykelväg 

Underfart för  den  lätta trafiken. 

WNvW  Framhävande av övergångsställena för 
 den  lätta trafiken 

Framhävande av anslutningsområdet 
*  portmotiv 
*  uppsnyggning av vägmiljön 

XXXXXXXXX  Grupper av planteringar för att dela  in 
 vägavsnittet (inte vid åkrarna) 

Ny vägförbindelse Lillkyro Vörå 

Utveckling av markanvändningen  

Akerområdena,  som  är  betydelsefulla med tanke  på 
 miljön och tätortsbilden, skall bevaras. Nybyggandet 

skall komplettera  den  befintliga strukturen. 

1RI  
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YLIHARMA 

Taajamakuva 

Taajamakuvassa vuorottetevat peltoaukeat  ja  puusto-
peitteiset alueet. Mt:n  725 lähestymisjaksolta  taajama 
hahmottuu peltomaisemassa. Kt:n  67  varrelta taajama 
näkyy  vain  paikoin. Keskustajakson taajamakuva vaih-
telee suuresti. Kirkonseutu  on raittimainen  ja  rehevä, 
liikekeskus väljä  ja  osin jäsentymätön. 

Maan käyttö 

Taajaman kasvu  on  osittain levinnyt hajanaisesti pelto- 
alueille. Alueet ovat keskeneräisen näköisiä. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Mt 725/mt 723/pt 17786 -  liittymässä  6  onnettomuutta, 
joista  2 hvj-onnettomuuksia (risteäminen ongelmana) 

 Pt 1 7786/kaavatie - liittymäalueella 6  onnettomuutta, 
joista  3 hvj -onnettomuuksia (hvjonnettomuudet kevytili-
kenteen)  

Kt 67/pt 17786/pt 17788-  liittymässä  5  onnettomuutta, 
joista  3 hvj-onnettomuuksia (risteäminen; ei onnetto-
muuksia  1991-92 ) Pt:llä 17786  keskustassa vähän 
suojateitä, jotka huomaamattomia. Tietila avoin, mikä 
nostaa ajonopeuksia. 

Kevytväylästössä  puutteita 

Ympäristö  

Taajamaympäristössä  on  runsaasti kulttuu rihistorialli
-sia  kohteita sekä Lapuanjoen valtakunnallisesti merkit-

tävä kulttuurimaisema-alue. 
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ONGELMAT 

Taajama sijaitsee Pöyhösen Kaupinkankaan pohjavesi- 
alueella. 

Kantatien  67  ja  paikallistien  17786  ympäristössä melu- 
haittoja - yhteensä noin  170  asukasta  55 dBA:n 
melualueella.  

TOIMENPITEET  

'0000coo 	Keskustajärjestelyt 
* liittymien  korostaminen 
* suojateiden  korostaminen saarekkein, kavennuksin 
*  P-alueiden sisääntulojen jäsentely 
* minikiertoliittymiä  tärkeimpiin liittymiin 
* istutusryhmät  kaventamaan  ja  jäsentämään tietilaa 

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku  

0 	Kiertoliittymä 

Kaistajärjestelyt 

Tietilan  ja  ympäristön viimeistely 
*  istutukset 

Maankäytän  kehittäminen 

Hajanaista uudisrakentamista tulee välttää. 

Suunnitelmat  

Ylihärmän liikenneturvallisuussuunnitelma,  1993 
Mt 725  parantaminen Ylihärmän kohdalla,  1992  

TOIMENPITEET 
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YLISTARO  
Taajamakuva 

Taajamaa  rajaavat avarat pellot. Taajamakuvan keskei-
set elementit ovat Kyrönjoki, kirkko  ja Kaukolanraitti. 
Raitti  ympäristöineen  on  tyypillinen pohjalainen, nauha-
mainen kylärakenne. Taajamakuvaltaan  ja ympäristöl-
tään  raitilla  on  selvästi erilaisia jaksoja, jotka ovat 
vaihtelevia  ja  mielenkiintoisia. 

Maankäyttä  

Taajama  on  rakentunut nauhamaisena Kyrönjoen var-
teen valtatien  16  ja kantatien  64 liittymäkohdassa. 

 Keskustan kehitys  ja  rakenteen historiallinen kerroksi-
suus  on  selvästi havaittavissa. 

Liikenne, liikenneturvallisuus  

Vt 16/pt  17607 /kt 64-  liittymässä  5  onnettomuutta, jotka 
kaikki hvj-onnettomuuksia ( vasemmalle kääntyminen  

Vt l6rruulivuorentie - liittymän  tienoilla (kirkko  ja 
 seurakuntakeskus vieressä)  5  onnettomuutta, joista  3 

hvjonnettomuuksia  (Vasemmalle kääntyminen  ja  kevyt- 
liikenne) 

Keskustan paikallistiellä  17609  useita kevytliikenteen 
onnettomuuksia - ei kevytväyliä 

Ympäristö 

Ylistaron  taajama kuuluu Kyränjokilaakson valtakunnal-
liseen kulttuurimaisema-alueeseen. Taajamassa  on 

 runsaasti kulttuurihistoriallisia kohteita. 

Valtatien  16  ja  paikallistien  17609  ympäristössä melu- 
haittoja - yhteensä noin  215  asukasta  55 dBA:n 
melualueella. 
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TOIMENPITEET 
OOOOOOOK 	Kokonaisvaltainen uudistus 

* pysäköinnin  jäsentely 
* kevytväylät 
* suojateille saarekkeet, kavennukset 
*  istutuksia 
*  nopeus  40 km/h 
* kiertoliittymä 

Kevytväylä 

Kevytliikenteen  alikulku 

Uusi yhteys 

LII 	Eritasoliittymä 

XXXXXXXXX  Näkymien avaaminen joelle 

Taajamakuvaa  kehitetään ympäristäarvojen  ja  taaja- 
malle  ominaisten yksilöllisten rakenne-  ja maisemaele-
menttien  pohjalta. 

Maankäytön kehittäminen 

Ylistaron  keskustan yleisten teiden yleissuunnitelma 
antaa hyvät lähtökohdat keskustaa kehitettäessä. 

Suunnitelmat 

Tieverkkoselvitys  Laihia Ylistaro,  1987 
Toimenpideselvitys  vt  16  Laihia - Ylistaro,  1987 
Pääsuuntaselvitys  vt  16  Laihia - Ylistaro,  1988 
Tarveselvitys kt 64 Pelmaa Kainasto, 1991 
Tarveselvitys  vt  16  Laihia Ylistaro,  1992 
Ylistaron  keskustan liikennesuunnitelma,  1987  
Vt  16 Pelmaa -  Kylänpää toimenpideselvitys,  1988 
Ylistaron  keskustan yleiset tiet, yleissuunnitelma,  1992  

TOIMENPITEET  
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ÄHTÄRI 	 TOIMENPITEET  

Taajamakuva 
	 Kevytväylä 

Ahtärintaajamakuva  on  vaihteleva. Ohikulku -ja  sisään-
tulojaksoilta taajama  jää  kasvillisuuden  ja  maastomuo-
tojen rajaamaksi.  Parhaiten taajamakuva avautuu mt:n 

 710 vesistän ylityskohdalta. Keskustajaksoista  Osto-
lantie  on tietilaltaan  ankea  ja  jäsentymätön liikekeskus. 
Palvelutoimintojen  jakso Ahtärintien varresssa  on tieti

-laitaan  ja  ympäristöltään  hyvä. 

Maankäyttö 

Maankäyttä  on  väljää. Rakennetta jakavat päätiestö 
rautatie  ja  vesistä. 

Liikenne,  liikenneturvallisuus  

Mt 705 Töysäntie/ptl 7280 Puistotie -  liittymässä  4 
 onnettomuutta (ei hvj-onnettomuuksia)  

Pt 17280 Puistotie/Koulutie  liittymässä  4  onnettomuut-
ta, joista  2 hvj-  onnettomuuksia (risteäminen) 

Kevytväylästössä  puutteita 

Ympäristö  

Taajamympäristössä  on  joitakin kulttuurihistoriallisia 
kohteita sekä laajat virkistysalueet. Taajama-alueen 
eteläreunalle ulottuu Ähtärinvirta, valtakunnallisesti 
merkittävä kulttuurimaisema-alue. Lisäksi  on  paikalli-
sesti merkittävät Mustikkavuoren-Pöyhösen alue,  Hon - 
kolan  museoalue,  Inhan -Ahtärin suojelualue  ja  Nääsin

-salmen pohjavesialue. 
Maanteiden  621, 705  ja  710  sekä paikallistien  17280 

 ympäristössä meluhaittoja - yhteensä noin  270  asukas-
ta  55 dBA:n  ja  10  asukasta  65 dBA:n melualueilla. 
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ONGELMAT  

fl 	Kaistajärjestelyt 

(fl 	Kiertoliittymä  (rakennettu  v. 1993) 

Ostolantien  uusi osuus 

XXXXXXXXX Kaavatieliittymien  korostaminen 
* istutukset 
* suojatiesaarekkeet 

IOOOOOOOO 	Ostolantien  kokonaisvaltainen järjestely - 
Tietilan  jäsentely, paikoitus, istutukset, kiertoliittymä  

rh 	Eritasoliittymä  

)00000000(  Yksityistie/kaavatiejärjestelyjä  

Mandollisena suojaustoimenpiteenä valli/meluaita  ja 
 valli/meluaita/melukaide.  

Maankäytön kehittäminen 

Maankäytön laajenemista mt:n  705  ja  mt:n  621  pohjois-
puolelle tulee välttää. Osayleiskaavan mukaiset  pää-
kasvusuunnat  ovat rakenteen kannalta hyvät. 

Suunnitelmat  

Ahtärin liikenneturvallisuussuunnitelma,  1985 
Pt 17284  parantaminen, tiesuunnitelma,  1986 
Mt:n 710  Oikotien liittymän kanavointi,  1992 
Mt 705 kevytväylä  välillä Puistotie - Esso, suunnitelma 
tekeillä  
Mt 710 kevytväylä  välillä Niittylä - Esso, suunnitellaan 
myöhemmin. 

TOIMENPITEET  



LIITTEET 
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TIELAITOSNAASAN TIEPIIRI 
	 LuTE  1  

TAAJAMATIESELVITYS 

HJV-ONNET- HJV-VÄ- 
TOIMENPIDE KUSTANNUKSET  TOMUUDET HEMÄ  

1988-92  (HJV-VUOSI) 

ALAHÄRMÄ KESKUSTAJÄRJESTELYT 
Keskustajakson  viimeistely  (rak.  1993) 0,4  Mmk  3 0,06 
* suojateille saarekkeita  ja  kaverinuksia 
*  matalia istutuksia 

KEVYTVÄYLÄT 
*  pt 17770/3800-5253 2,9  Mmk 
*  pt 17825/3:4000-5045 
*  Pt 17843/2:0-1 500 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Kaistajärjestelyt!eritasoliittymä  2 0,16 
* kt 67/pt  17825 (10,0)Mmk 
* kt 67/pt  17826 	0,5  Mmk 

Kiertoliittymä  ja  ympäristön siistiminen  1,0  Mmk 
*  Pt 17826/pt 17843  (rak.  1993) 
*  pt 17843/pt 17770 

Liittymäalueen viimeistelyistutukset  0,05  Mmk 
Liittymän  korostaminen  0,1  Mmk 
*  portit, istutukset, kavennus 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tieympäristön  viimeistely  0,05  Mmk 

- ______________ - 	_______________  

KEVYTVAYLÄT 

5,0 +(10,0)  Mmk  0,22  

ALAJÄRVI  

Kevytväylä  2,9  Mmk  2 0,06 
* mt  712/2:4600-6443 
* mt7115/1:0-1600 

Kevytliikenteen  alikulku  3,0  Mmk 
* mt  71 2/2:5500 
* mt7121/1:400 
* mt  71 21/1 :1200 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 

Kiertoliittymä +  portit jakson molempiin päihin  2,0  Mmk  1 0,04 
* mt 712/Keskuskatu 
* mt 712/Kauppakatu 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  

Tieympäristön  kohentaminen  /  viimeistely  0,3  Mmk 
* isäistutukset  

8,2  Mmk  0,10  

ALAVUS KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä(rakenteilla  1993) 2 0,06 
* kt  66/24:0-1000 
* mt  672/15:1555-3240 
* mt  705/1:0-400 

Kevytliikenteen  alikulku (rakenteilla  1993) 
* mt  672/15:2700 
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ALAVUS  LIITTYMÄJÄRJESTELYT 

Eritasoliittymä  (rakenteilla  1993) 

Ramppijärjestelyt  ja liittymien kaistajärjestelyt  1 ,7  Mmk  1 0,05 

Kaistajärjestelyt/eritasoliittymä  6,0  Mmk  3 0,24 
* kt 66/Järviluomantie 
* kt 66/Kl rkkotie 
* mt 705/Lapintie  

Ajoneuvoliikenteen alikulku (rakenteilla  1993) 1 0,08 
* mt 672/Kolistontie 
* mt 705/Karjalantie 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  

Tietilan  viimeistely  0,4  Mmk 
*  tärkeimpien liittymien korostaminen porttiaiheilla 
* jaksottelu  istutuksilla  

8,1  Mmk  0,43 

EVIJÄRVI KESKUSTAJÄRJESTELYT 

Tietilan  jäsentely  8,1  Mmk 
*  istutuksia 
*  P-alueiden jäsentely 
* suojateiden  korostaminen 

saarekkeiri/kavennuksin 
* kevytväylät 

KEVYTVÄYLÄT 

Kevytväylä2,4  Mmk 
*  pt 17894/1:200-500 
*  pt 17885/1:0-600 
*  Pt 17898/1:1200-2000 

Kevytliikenteen  alikulku  1,5  Mmk  1 0,03 
* mt 740/pt  17885 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 

Kiertoliittymä  sekä kevytliikenteen  1,0  Mmk 
ylitys/alituskohtien  korostaminen 
(nopeusrajoituksen  alentaminen)  

13,0  Mmk  0,03 

HALSUA KEVYTVÄVLÄT 
Kevytväylä + suojatiet  4,7  Mmk 
- mt  751/5:0-1000 
- mt  753/5:200-1939 
- mt  7511/1:0-2600 
Kevytliikenteen  alikulku  1,0  Mmk 
- mt 751/mt 753/mt  7511 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Liittymäalueen  korostaminen  0,04  Mmk 
-  matalat pensaat 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tietilan  ja  tonttien jäsentäminen istutuksin  0,06  Mmk 
-  matalat pensasryhmät  

5,8  Mmk 
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HIMANKA PERUSPARANNUKSET  
Vt  8 ohikulkutie liittymäjärjestelyineen (62,0  Mmk) 

KESKUSTAJÄRJESTELYT 
Nopeusrajoituksen  alentaminen  (60 =>50) 0,5  Mmk  3 0,06  
ja kavennuksia  (rakenteellisia  ja  istutuksia) 

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  2,3  Mmk 
- mt  775/1:0-400 
- mt  775/1:1000-1600 
-  pt 18031/1:0-1600 
Kevylliikenteen  alikulku  2,0  Mmk  1 0,03 
-  vi 8/mt 775 
- mt 775/mt  773 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT  
Liittymässä tehty kaistajärjestelyjä  1991 
/eritasoliittymä  7,0  Mmk  2 0,16 
Kaistajärjestelyt (väistätila)  0,15  Mmk 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Lisää viheristutuksia valtatien varren 
jäsentämiseks  0,15  Mmk  

12,1  Mmk+  
(62,0  Mmk)  0,25  

ILMAJOKI PERUSPARANNUKSET  
Uusi yhteys Kyrönjoen ylitse (varaus)  (15,7  Mmk) 

KESKUSTAJÄRJESTELYT  
Perusteellinen tietilan jäsentäminen  10,0  Mmk  14 0,56 
* pientareiden  tilalle kevytväylät 
* suojateille saarekkeita/korotuksialkavennuksia 
*  tärkeimpien kaavateiden kohdille kiertoliittymät 
* istutuksetlportit 

KEVYTVÄVLÄT 
Kevytväylä  5,8  Mmk  4 0,12 
* mt  7003/2:6500-7165 
* kt  67/23:5500-24:0 
* mt  7004/1:11000-2:0 
*  pt 17407/1:3300-4300 
*  Pt 17407/2:0-1 500 
*  Pt 17451/1:0-2000 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT  
Nopeuden alentaminen  ja liikennevalotl 
eritasoliittymä 
*  valot rakenteilla  1993 
Yksityistie/kaavatiejärjestelyjä  2,0  Mmk  8 0,16 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Sisääntulojen  korostaminen  0,05  Mmk 
Tieympäristän  viimeistely  0,10  Mmk  

17,95  +  
(15,7)  Mmk  0,84  

ISOJOKI KEVYTVAYLÄT 

Suojateiden  korostaminen (mt  664) 0,15  Mmk  1 0,03 
* saarekkeetlkavennukset 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT  
P-alueiden sisäänajojen kaventaminen  0,05  Mmk 
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ISOJOKI  YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Keskustajakson  viimeistely  0,1  Mmk  
* istutukset/portit  

0,3  Mmk  0,03  

ISOKYRÖ  KESKUSTAJÄRJESTELYT 

Keskustajakson  kevyt parantaminen  0,2  Mmk  3 0,06 * suojateiden  korostaminen  saarekkein/ 
kavennuksin 

* tieympäristän  viimeistely  istutuksin 

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  3,0  Mmk  
* mt  7202/1:0-860 
* mt  720/3:1500-4:300 
* mt  7201/1:0-800 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Kiertoliittymä  1,5  Mmk  2 0,08 * mt 7202/pt  17657 
Eritasoliittymä (8,0)Mmk  
vt  16/mt  7202  
Portit  liittymän  korostamiseksi  0,4  Mmk  
ja  pääsuunnan lisäkanavointi 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Porttiaihe  0,03  Mmk  

5.13 +(8.0)  Mmk  0,14  

JALASJÄRVI  PERUSPARANNUKSET 
Vt:n  3  uusi linjaus  rinnakkaistieyhteyksineen  (21,6  Mmk)  

KESKUSTAJÄRJESTELYT  
Mt 692 (1 :900-2:400) taajamatieremonth 2,0  Mmk  17 1,02 
* kevytväylät 
*  istutukset  
* suojatiesaarekkeet 
* pysäköinnin  jäsentely  
* kiertoliittymä 
*  portit jakson reunoille  
*  nopeus  40 km/h 

KEVYTVAYLÄT 
Kevytväylä  2,0  Mmk  2 0,06 
* mt  692/2:300-2500 
Suojatiesaarekkeet  0,2  Mmk  3 0,06 * mt  692/1:0-600 
* mt  692/2:300-1300 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Eritasoliittymä  12,0  Mmk  1 0,08 
*  Vt  3/mt  692 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Liittymän  viimeistely  istutuksin  0,08  Mmk  
*  Vt  3/mt  692 
*  vt  3/mt  6922 

16,28  Mmk  +  
(21,6  Mmk)  1,22 

JURVA PERUSPARANNUKSET 
Mt:n  689  uusi linjaus  5,0  Mmk  
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JURVA 	 KESKUSTAJÄRJESTELYT  
Keskustan tietilan jäsentely  1,0  Mmk 
* saarekkeita, kavennuksia 
* lisäistutuksia 
*  P-alueiden järjestely 
*  pieni kiertoliittymä 

KEVYTVÄVLÄT 
Kevytväylä  2,9  Mmk 
* mt  685/5:1800-6:900 
* mt  689/4:6900-8400 
Suojateiden  korostaminen saarekkein/ 
kavennuksin  0,1  Mmk  3 0,06 
*  Pt 17384 
Kevytliikenteen  alikulku  1,0  Mmk 
* mt  685/5:2200 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Kiertoliittymä +  portit liittymän molemmin puolin  1,0  Mmk  1 0,04 
* mt 685/mt  684 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Ympäristön siistiminen  0,05  Mmk 
Porttiaihe  0,02  Mmk 

11,O7Mmk  0,10  

KANNUS 	KEVYTVÄYLÄT 
Suojateiden  korostaminen (mt  775,754) 0,1  Mmk  3 0,06 
* kavennukset/saarekkeet 

Kevytväylä  6,3  Mmk  3 0,09 
* kt  85/8:2000-9:2300 
* mt  775/4:5500-6497 
*  pt 18077/1 :0-1 500 
*  Pt 18081/1:400-2:0 

LIITFYMÄJÄRJESTELYT  
Uusi yhteys kt:n alitse  +  pt 18077 katkaisu 8,0  Mmk  1 0,08  
Liikennevalot  tai kiertoliittymä 2,0  Mmk  2 0,08 
* kt 85/mt  775 
* mt 775/mt  7591 
Eritasoliittymä  4,0  Mmk  5 0,40 
* kt 85/Jokelantie 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Keskustajaksolle katutilaa jäsentäviä  istutuksia  0,05  Mmk 
Tieympäristön  viimeistely  0,05  Mmk  

20,5  Mmk  0,71 

KARIJOKI 	KESKUSTAJÄRJESTELYT 
Taajamajärjestelyt  keskustassa  0,5  Mmk 
* suojateiden  korostaminen saarekkeilla! 

kavennuksilla 
*  P-alueiden sisäänajojen jäsentely 
* lisälstutukset tietilan  ja  tonttien jäsentämiseksi 
*  tien tasauksen laskeminen 
*  nopeuden alentaminen  60 => 50 

KEVYTVAYLÄT 
Kevytväylä  3,0  Mmk 
* mt  663/5:600-1840 
* mt  663/6:0-300 
* mt  6633/1:0-300 
* mt  6632/2:2900-3687 
*  Pt 17047/2:4700-5772 
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KARIJOKI YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tien  siirto urheilukentän kohdalla (mt  6632) 0,3  Mmk 
(erikoinen kuusiaita säilytetään) 

_______________  3,8  Mmk 

KASKINEN  PERUSPARANNUKSET  
Mt 667 linjauksen  muuttaminen  1,5  Mmk 

KEVYTVAYLÄT 
Kevytväylä 
- mt  676/8:6200-7000 1,5  Mmk  1 0,03 

Kevytliikenteen  alikulku  1,0  Mmk 
- mt667/1:1900 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tieympäristön  ja  tonttien rajan siistiminen  0,02  Mmk 
Keskustan liittymän korostaminen  0,05  Mmk * porttiaihe 
*  näkymien avaaminen kappelille  

4,07  Mmk  0,03  

KAUHAJOKI  PERUSPARANNUKSET 
Yrittäjäntie  (uusi kaavatie) 
Pohjoinen Yhdystie rakenteilla 

KESKUSTAJÄRJESTELYT  
Mt 690  keskustan kohdalla rakennustyöt 
käynnissä 
(Topeeka  ja Puistotie) 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Eritasoliittymävaraus  (7,0  Mmk) * mt 669/mt  663 
Liittymien  korostaminen (mt  669) 1,0  Mmk 
* kaistajärjestelyt 
*  istutukset 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tietilan jaksottelu  0,2  Mmk 
* lisäistutukset 
*  portit  

1 ,2+(7,0)  Mmk 

KAUHAVA  PERUSPARANNUKSET  
Uusi tieyhteys Kauhava  -  Ylivieska (kantatie)  (50,0  Mmk) 

KESKUSTAJÄRJESTELYT 
Keskustajakson  viimeistely  0,2  Mmk 
* suojateille saarekkeitalkavennuksia 
*  istutuksia tiealueen  ja  tonttien rajalle 

KEVYTVÄYLÄT 
Suojateiden  lisääminen sekä saarekkeeti 
kavennukse  0,3  Mmk  5 0,10 
Kevytväylä  3,4  Mmk  3 0,09 * mt  740/1:3800-5000 
*  pt 17761/2:1100-1600 
*  Pt 17709/1:0-1400 
*  ml 733/2:2000-3000 
Kevytliikenteen  alikulku  2,0  Mmk 
* mt  740/1:4800 
*  Pt 17761/2:700 
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KAUHAVA LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Kiertoliittymä  2,0  Mmk  8 0,32 
*  ml 740/Kehätie 
*  ml 740/pt 17761 
Eritasoliittymälliikennevalo  5,0  Mmk  6 0,48 
*  liikennevalot rakennettu  v. 1991 

12,9  Mmk  +  
(50,0  Mmk)  0,99  

KAUSTINEN PERUSPARANNUKSET 
Rinnakkaistie  1,5  Mmk 

KEVYTVAYLÄT  
Maantien kaventaminen  + kevytväylän 
rakentaminen  1,7  Mmk  6 0,18 
- mt  740/16:0-1 950 
Kevytväylä  3,4  Mmk  4 0,12 
- mt  740/15:2100-2843 
-  Vt  13/230:5700-6600 
-  vt  13/231:0-700 
-  pt 18047/i :3000-3902 
-  p118042/1:0-600 
Kevytliikenteen  alikulku  2,0  Mmk  2 0,06 
-  Vt  13/mt  740(2 kpl) 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Kiertoliittymä  1,6  Mmk 
-  Vt  13/mt  740 
-  ml 740/pt 18047 
Kaistajärjestelyt  0,3  Mmk 
- mt 740/pt  18042 
Ajoneuvollikenteen  alikulku  1,5  Mmk  2 0,16  
-Vt  13/231:370 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Tienvarsi -istutusten lisääminen  0,10  Mmk  
ja  ympäristön siistiminen  

12,1  Mmk  0,52  

MUSTASAARI, 
KOIVULAHTI KESKUSTAJÄRJESTELYT 

Keskustajakson  jäsentely  0,25  Mmk 
*  istutuksia 
* suojateiden  korostaminen saarekkein/ 

kavennuksin 
* liittymäjärjestelyjä 

KEVYTVAYLÄT 
Kevytväylä  4,3  Mmk  2 0,06 
- mt  7174/i :0-1800 
- mt  7252/1:1000-1500 
-  pt 17795/1:0-2000 
Kevytliikenteen  alikulku  1,0  Mmk 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Tieympäristön siistiminen  ja  matalat istutusryhmät  0,05  Mmk  

5,6  Mmk  0,06  

KORSNÄS  KESKUSTAJÄRJESTELYT 
*pt1746i i 3 OMmk 

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  1,5  Mmk  2 0,06 
* mt  673/9:1700-2500 
* mt  673/9:4100-5000 
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KORSNÄS  LIITTYMÄJÄRJESTELYT LIITTYMÄJ IIRJESTELY1  
P-alueiden järjestelmä  0,05  Mmk  
Mt 673 kaistajärjestelyt, pistekohtainen 0,15  Mmk 
nopeusrajoitus  60 km/h  ja suojatiet 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Mt:n  673  tien varren jaksottelu, siistiminen  0,1  
ja  keskustan liittymän jäsentely  

2,8  Mmk  0,06 

KORTESJÄRVI PERUSPARANNUKSET 
Ohikulkutievaraus  (12,9  Mmk) 

KESKUSTAJÄRJESTELYT  
Keskustan kokonaisvaltainen jäsentely  2,5  Mmk 
* kevytväylät 
* suojatiet (saarekkeetlkavennukset) 
*  istutukset 
*  P-alueiden järjestely 
* kiertoliittymä 

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  3,0  Mmk  3 0,09 
* mt  740/6:2400-4223 
*  Pt 17846/1:0-1200 
*  Pt 17845/1:800-1297 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tieympäristön  viimeistely  0,05  Mmk  

5,55  Mmk  +  
(12,9  Mmk)  0,09  

KRISTIINAN- 
KAUPUNKI  PERUSPARANNUKSET 

Voimatien  rakentaminen 

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytliikenteen  alikulku  1,0  Mmk 
- mt  662/1:5000 

Kevytväylä  6,0  Mmk 
- mt  662/1:0-4000 
- mt  662/1:4700-2:427 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Istutuksia välikaistalle  0,05  Mmk  

7,05  Mmk 

KRUUNUPYY  KESKUSTAJÄRJESTELYT 
keskustajärjestelyt  1,0  Mmk 
* saarekkeetlkavenn ukset 
*  lisää suojateitä 
*  istutukset 
* tietilan jaksottelu 

KEVYTVAYLÄT 
Kevytväylä  3,6  Mmk  1 0,03 
-  pt 17959/1:1700-2500 
- mt  748/1:1700-4200 
-  joen varteen keskustasta itän mt:lle  
748 n. 0,7 km 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT  
Ajoneuvoliikenteen alikulku  (2 kpl) 4,0  Mmk  1 0,08 

Alikulkujen  aiheuttamat uudet yhteydet (rampit)  1,0  Mmk 
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KRUUNUPYY  YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Sisääntulon  korostaminen  0,05  Mmk  

9,65  Mmk  0,11  

KUORTANE  PERUSPARANNUKSET 
Haaviston paikallistie  (suunnitteilla)  5,1  Mmk  

KESKUSTAJÄRJESTELYT 

KESKUSTAJÄRJESTELYT  2,0  Mmk  6 0,36 
* hidaskatu -tyyppinen  
*  leveä  piennar  pois  => kevytväylä (jk+pp) 
* saarekkeitalkavennuksialkorotuksia 
* porttiaiheet,  istutuksia  
*  nopeus  40 km/h 
* pysäköinti tienvarrelta  P-alueille  

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  2,1  Mmk  1 0,03 
*  pt 17487/1:1800-2425 
*  pt 17490/1:0-1100 
* kt  66/31 :0-800 
Kevytliikenteen  alikulku  2,0  Mmk  
* kt  66/30:1400 
* kt 66/pt  17469 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Eritasojärjestelyt  2,5  Mmk  1 0,08 
(ajoneuvollikenteen alikulku+ramppi) 
* kt 66/pt  17487  (etelä)  

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Liittymäalueen siistiminen  0,08  Mmk  

13,78  Mmk  0,47  

KURIKKA  KESKUSTAJÄRJESTELYT 
Tietilan jaksottelu  0,1  Mmk  1 0,02 
* suojatiesaarekkeet 
* kaventavat  istutukset  
* porttiaiheet  
Nopeuden alentaminen  0,20  Mmk  

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Kiertoliittymä/liikennevalot  2,0  Mmk  2 0,08 
* mt 689/mt  690 
*  kl  67/mt  689 
Liittymän  parantaminen  1,0  Mmk  2 0,08 
*  Vt  3/kt  67  
Ajoneuvoliikenteen alikulku  1,5  Mmk  
*  vt  3/Postitie 
Eritasoliiftymä  4,0  Mmk  2 0,16 
* kt 67/mt 6721/pt  17305 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Lisälstutuksia välikaistalle  0,1  Mmk  
Risteyksenjäsentely  0,15  Mmk  
- porttiaiheet  korostamaan  risteystä 
- lisäistutuksia  

9,05  Mmk  0,34 

KÄLVIA PERUSPARANNUKSET  
Uusi yhteys  + Peitson  tie kantatien  alitse  3,5  Mmk  
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KALVIA 	 KEVYTVAYLÄT 
Kevytväylä 	 5,9  Mmk 	2 	0,06 
- kt  85/4:1500-3200 
- mt  7711/1:5000-5878 
-  pt 18004/1:5500-7066 
-  pt 18007/1:0-800 
-  pt 18019/1:600-1000 
- mt  7574/1,2 km 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Ympäristön viimeistely 	 0,1  Mmk 
- pensasryhmä  

9,5  Mmk 	 0,06  

LAIHIA 	 PERUSPARANNUKSET 
Ohikulkutiestön  toteuttaminen 
*  MO-tie  Laihia  - Helsingby  (290,0  Mmk) *  vt  16 Laihian  kohdalla  (63,0  Mmk)  
Vt  3 tiejärjestelyt 19,5  Mmk  14 	0,84 * liittymäjärjestelyjä  ja liittymien  korostaminen, 

portit 
* kevytväylät  (erilliset) 
* suojatietlalikulut 
* saarekkeita/kavennuksia 
* tieympäristön  viimeistely 
*  ajoneuvoliikenteen alikulut (Vallintie  ja Alkiontie) 

KEVYTVAYLÄT 
Kevytväylä  5,1  Mmk  6 	0,18 *  vt  16/1:0-2:600 
* mt  6871/1:5100-5700 
* mt  6871 /2:300-2300 
Kevytliikenteen  alikulku  3,0  Mmk  3 	0,09 *  Vt  16/1:0 
*  vt  16/1:1000 
*  vi 16/1:2800 

Suojateiden  havainnoinnin parantaminen  0,05  Mmk  4 	0,08 * saarekkeetlkavennukset 
*  Pt 17647  ja  17646 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Kaistajärjestelyt +  liikennevalot  1,0  Mmk 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Lisäistutuksia tietilan  jäsentämiseksi  0,05  Mmk  

28,7  Mmk  +  
(353  Mmk)  1,19 

LAPPAJARVI 	PERUSPARANNUKSET 
Kärnäntien  (pt 17814)  jatke mt:lIe 	 736 0,6  Mmk 
uudeksi sisääntuloksi lännestä 
*  entinen yhteys katkaistaan 

KESKUSTAJÄRJESTELYT 	 2,2  Mmk 
* kevytväylät + suojatiet 
* pysäköinti 
* kiertoliittymä(t) 
* Nissinristeyksen  asemaa taajaman keski- 

pisteenä korostetaan *  ympäristön viimeistely istutuksilla 

KEVYTVÄVLÄT 
Kevytväylä 	 4,2  Mmk 	4 	012 
* mt  736/6:1200-4000 
*  Pt 17814/1:0-1300 
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LAPPAJARVI *  Pt 17815/1:0-500 
* Kärnäntien  varteen  0,4 km 
Kevytliikenteen  alikulku  1,0  Mmk 
* mt  736/6:1800 
Suojateiden  korostaminen saarekkein/ 
kavennuksin  0,05  Mmk  2 0,04 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Kiertoliittymä  0,8  Mmk 
*  pt 17814/pt 17815 

8,85  Mmk  0,16  

KRISTIINAN-  PERUSPARANNUKSET  
KAUPUNKI,  Lålbyn eritaso + ohikulku  (31,0  Mmk)  
LAP  VAARUI 

KEVYTVÄYLÄT 
Suojateiden  korostaminen saarekkein/ 
kavennuksin  0,05  Mmk 

Kevytväylä + ajoratojen  kaventaminen  3,7  Mmk  4 0,12 
* mt  663/2:0-1500 
*  Pt 17044/1:0-623 
*  pt 17043/1:2000-3665 
*  Pt 17051/1:0-500 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT  
P-alueiden sisääntulojen kaventaminen  0,03  Mmk 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tieympäristän  viimeistely sisääntuloissa  0,02  Mmk 
Lisäistutuksia  0,02  Mmk  

3,82+(31,0)  Mmk  0,12 

LAPUA PERUSPARANNUKSET  
Suunniteltu uusi katuyhteys 

KESKUSTAJÄRJESTELYT  
Nopeuden alentaminen  0,05  Mmk  5 0,10 

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  10,0  Mmk  4 0,12 
*  Vt  16/13:0-14:0  +  alikulku 
* mt6991/1:0-1500 
* mt  7041/5:2700-4203 
*  pt 17517/4:4200-4912 
* kt  67/34:0-35:1000 
Suojateiden  lisääminen (mt  7041) 0,1  Mmk 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Kaistajärjestelyt + Ilikennevalot  tai kiertoliiftymä 6,0  Mmk  3 0,12 
* kt 66/Sairaalantie+ kevytliikenteen  alikulku 
* kt 66/Kustaa Tiituntie 
Kanavoinnin parantaminen/eritasoliittymä  (20,0)  Mmk  6 (0,48) 
* kt 67/mt 7044/mt  6991 
Kiertoliittymä  1,0  Mmk  2 0,08 
* kt 66/mt 7042(Simpsiäntie) 
Ajoneuvollikenteen  alikulku  4,0  Mmk 
*  Vt  1 6/kt 66 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tieympäristän  viimeistely (istutuksia välikaistalle)  0,1  Mmk  

21,25  +  0,42 
(20,00)  Mmk +  (0,48) 
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LEHTIMÄKI  PERUSPARANNUKSET  
Mt 710  uusi linjaus taajaman länsipuolelta  (10,5)  Mmk 

KESKUSTAJÄRJESTELYT  2,5  Mmk  1 0,06 
* kevytväylät 
* suojateille saarekkeetJkavennukset 
* kiveyksiä,  istutuksia 
*  nopeus  40 km/h 
*  portit jakson molempiin päihin 
*  keskustan maamerkiksi kiertoliittymä 
*  P-alueiden jäsentely 

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  2,0  Mmk  3 0,09 
* mt  71 0/1 3:2500-3500 
* mt  71 0/1 3:4300-14:0 

4,5  Mmk  +  
(10,5  Mmk)  0,15 

LESTIJÄRVI KESKUSTAJÄRJESTELYT  
Nopeuden alentaminen  50 => 40 (30) 0,7  Mmk 

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytliikenteen  alikulku  1,0  Mmk 
* mt  775/15:2800 
Kevytväylä (polkumainen) + suojatiet  1,0  Mmk  2 0,06 
*  Pt 18243/1:0-1784 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Pysäköintijärjestelyt  0,02  Mmk  
(P-alueen sisääntuloaukon kaventaminen) 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tietilan jäsentäminen  ja  ympäristön siistiminen  0,04  Mmk 

Istutuksia  0,02  Mmk 
-  matalat pensasryhmät  

2,78  Mmk  0,06  

LOHTAJA  KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  4,8  Mmk  1 0,03 
- mt  7715/2:4600-5500 
- mt  7715/3:200-2523 
-  Pt 18015/1:5500-6467 
-  Pt 18017/1:0-1500 
Kevytliikenteen  alikulku  1,0  Mmk 
Suojateiden  korostaminen  0,05  Mmk 
* kavennukset/saarekkeet 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tietilan  ilmeen kohentaminen  - istutusryhmät  0,04  Mmk 
Tietilan jaksottelu 
* puuryhmiä urheilukenttää  rajaamaan  0,02  Mmk  

5,91  Mmk  0,03 

LUOTO,HOLM KEVYTVÄYLÄT 

Kevytväylä 
-  pt 17696/1:100-600 0,5  Mmk 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT  
P-alueiden sisääntulojen jäsentely  0,01  Mmk 
Huomioistutuksia (puuryhmä)  
tai  rakennus tien päätteeksi  0,01  Mmk 
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LUOTO YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Keskustan viimeistely istutuksin  0,02  Mmk 
Liittymän  korostaminen  0,02  Mmk 
Välikaistan lisäistutukset/tievarsien  viimeistely  0,05  Mmk 
* istutusryhmät  

0,61  Mmk 

MAALAHTI KEVYTVAYLÄT 
Kevytväylä  4,5  Mmk  1 	0,03 
- mt  673/14:5700-15:500 
-  Pt 17554/1:800-1139 
-  Pt 17555/1:0-446 
-  Pt 17559/1:0-1300 
- mt  679/1:1500-2400 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Pysäköinnin  järjestely  0,02  Mmk 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Keskustajakson tietilan  viimeistely.  0,02  Mmk 
lisäistutukset  
Risteyksen tietilan viimeistely, korostaminen  0,03  Mmk 
Tiejakson  jäsentely 
-  portit korostamaan tärkeimpien liittymien sijaintia  0,05  Mmk  

4,62  Mmk  0,03 

MAKSAMAA PERUSPARANNUKSET  
Uusi ohikulkutie  (8,3  Mmk) 
* mt  726 

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä 
- mt  726/1:2000-2:2400 2,5  Mmk 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT  
P-alueiden jäsentely (kapeammat sisäänajot)  0,02  Mmk 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Keskustan tietilan  ja  ympäristön jäsentely  0,04  Mmk 
*  istutukset  

2,56  Mmk  +  
(8,3  Mmk) 

VÄHÄKYRÖ, 
MERIKAARTO KEVYTVÄYLÄT 

Kevytväylä  3,0  Mmk  1 	0,03 
*  pt 17746  kokonaan 
*  Pt 17743/2:2000-3200 
* mt  717/7:4000-4600 
Suojateiden havainnollisuuden  parantaminen  0,05  Mmk 
esim. kavennuksin/saarekkein  
sekä nopeusrajoituksen alentaminen 
tärkeimmillä alueilla  60 => 50 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Jokivarren näkymien avaaminen  0,02  Mmk 
tienvarsien kasvillisuutta väljentämällä  

3,07  Mmk  0,03  

MUSTASAARI, 
SEPANKYLA PERUSPARANNUKSET 

Sepänkylän  ohikulkutien rakentaminen  (130,0  Mmk)  9  
*s i sältää mt:n  7251  oikaisun 
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MUSTASAARI, 	KESKUSTAJÄRJESTELYT 
SEPANKYLA 	Vanhan valtatien luonteen muuttaminen  17,0  Mmk  9 	054 *  kaventaminen 

* jaksottelu istutuksin  ja rakenteellisin  toimenpitein 
* kiertoliittymät 

KEVYTVAYLÄT 
Suojateiden  lisääminen  
ja  korostaminen saarekkein/kavennuksin  0,1  Mmk  1 	0,02  
Kevytliikenteen  alikulku  1,0  Mmk  0 	0 
Kevytväylä 
- mt  7173/1:0-1700 
- mt  7251/1:0-1000  (uusi linja)  2,5  Mmk  2 	006 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tieympäristön  vähäinen siistiminen  0,02  Mmk  

20,62  Mmk  +  
(130  Mmk)  0,62 

NURMO 	 KESKUSTAJÄRJESTELYT 
Taajamatiejärjestelyt 	 1,5  Mmk 	3 	0,18 
* suojateiden  korostaminen saarekkein/ 

kavennuksin 
*  tärkeimpiin kaavatieliittymiin kanavoinnit 
* porttiaiheet 
* rytmittävät  istutukset 
*  P-alueiden jäsentely 

KEVYTVÄVLÄT 
Kevytväylä5,0  Mmk 	 3 	0,09 
* kt  67/29:0-30:1500 
* mt  7041/1:0-850 
*  pt 1751 7/1 :600-1 900 
Kevytliikenteen  alikulku 	 1,0  Mmk 
* mt  7041/1:300 

LIITTYMAJARJESTELYT  
Liikennevaloihin suuri punainen opastin 
(rekennettu  1993)  
sekä uusi ohjelma  ja  toiminta-ajan pidentäminen 
* kt 67/mt  697  
Liikennevalot (rakennettu  1993) 
* kt 67/mt 6981/mt  7041 

YMPARISTOHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tieympäristön viimeistely  
*  istutusten lisääminen  

0,1  Mmk 

7,6  Mmk 	 0,27  

NÄRPIÖ 	 PERUSPARANNUKSET 

Skarpängsvägen  (uusi yhteys)  7,5  Mmk 

KEVYTVAYLÄT 
Kevytväylä  4,7  Mmk 	2 	0,06  
- mt  6761/1:7000-2:500 
-  pt 17159/1:0-1000 
- mt  676  uuden linjan varteen  1,0 km 
-  pt 171 53/1 :0-1000  
Suojateiden  korostaminen saarekkein  tai 
kavennuksin  0,05  Mmk 	5 	0,10  
- mt  676/6:5000-7:0 
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NÄRPIÖ  LIITTYMÄJÄRJESTELYT  
Liikennevalot  1,0  Mmk  4 0,32 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Välikaistalle  matalia pensasryhmiä 
(ei peltojaksoille)  0,05  Mmk 
Tieympäristän  viimeistely  0,01  Mmk 
Suoran tien jaksottelu esim. kavennuksin/portein  0,02  Mmk  

13,33  Mmk  0,48  

ORAVAINEN  KEVYTVAYLÄT 
Kevytväylä  (osa  rakennettu kesäflä  1993) 1,3  Mmk 
* mt  730/2:200-400 
* mt  7293/1:0-700 
*  pt 17861/1:2100-2796 
Kevytlilkenteen  alikulku (rakennettu  1993) 
Suojateiden  korostaminen  0,03  Mmk 
* saarekkeetlkavennukset 
- mt  730/1:100-600 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Kaistajärjestelyt  
(rakennettu kesällä  1993) 
P-alueiden sisääntulojen kaventaminen  0,01  Mmk 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  

Keskustajakson  viimeistely  0,03  Mmk 
Valtatien risteysten  ja  tietilan jaksottelu  
ja  istutukset (rakenteilla kesällä  1993) 

1,37  Mmk 

PEDERSÖRE, 
PANNAINEN KESKUSTAJÄRJESTELYT 

Taajamajärjestelyt  0,6  Mmk 
* suojatiet (saarekkeetlkavennukset) 
* kevytväylä 
*  istutukset (pensasryhmät) 
*  nopeus  40 km/h 
* mt  741- liittymän näkemäraivaukset 

KEVYTVAYLÄT 
Kevytliikenteen  alikulku (rakenteilla  1993) 1,0  Mmk 
Kevytväyläl  ,8  Mmk 
* mt  7492/1:0-600 
*  Pt 17934/1:0-1500 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Sisääntulotien liittymän korostaminen portein  0,02  Mmk 
Tietilaa kaventavia  istutuksia  0,05  Mmk  

3,47  Mmk 

PERHO  PERUSPARANNUKSET 
Ohikulkutie  (uusi  Vt  13  linja; varaus)  (22,0  Mmk) 

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  2,3  Mmk 
- mt  752/1:200-1200 
-  pt 18126/1:0-1194 
-  Vt  13/221:4400-4900 
Suojateiden havainnollistaminen  0,1  Mmk  9 0,18 
esim. saarekkein  tai kavennuksin 
+ kaistajärjestelyt 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Pysäköintijärjestelyt  0,01  Mmk 
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PERHO YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Keskustajakson vilmeistely  0,05  Mmk 
- viheristutukset 
-  pohjoisen sisääntulon tieleikkauksen viimeistely  

246+(22,0)  Mmk  0,18 

PERÄSEINÄJOKI KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  2,1  Mmk 
* mt  694/11:1700-2520 
*  Pt 17145/1:900-2245  
Keskustan kevytliikenteen ylityskohtien  0,1  Mmk  4 0,08  
parantaminen (saarekkeet/kavennukset) 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Kiertoliittymä/minikiertoliittymä  1,8  Mmk 
Liittymän  jäsentely  0,03  Mmk 
* porttiaihe 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Tietilan jaksottelu  0,1  Mmk 
* istutusryhmät 
Tietilan  viimeistely  0,04  Mmk 
*  matalat istutukset  

4,17  Mmk  0,08  

SOINI KESKUSTAJÄRJESTELYT 
KESKUSTAJÄRJESTELYT  2,1  Mmk  1 0,06 
* kevytväylät 
* saarekkeita/kavennuksia 
*  portit jaksolle tultaessa 
*  istutuksia 
*  nopeus  40 km/h 
*  keskipisteeksi kiertoliittymä 
*  P-alueiden sisääntulojen jäsentäminen 

KEVYTVÄVLÄT 
Kevytväylä  2,9  Mmk 
* mt  714/3:3300-3600 
* mt  714/4:400-1900 
*  Pt 17529/3:5600-6610 
* mt  697/16:100-500 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Tienvarsien siistiminen 
* suojaistutuksia  

5,0  Mmk  0,06  

MUSTASAARI, 
SULVA KESKUSTAJÄRJESTELYT  

Nopeusrajoitus  40 km/h 0,01  Mmk 

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylät  toteutettava erityisellä huolella  4,0  Mmk 
- mt  6741/1:400-3500 
-  pt 17667/1:0-500 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Pysäkäintijärjestelyt  0,02  Mmk 

Yksityistie/kaavatiejärjestelyjä  0,2  Mmk 

Keskustan liittymän ympäristön viimeistely  
ja  korostaminen saarekkeella  tai minikiertoliittymä 0,2  Mmk  

4,43  Mmk 
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KRUUNUPYY,  
TEERIJARVI PERUSPARANNUKSET  

Mt 743  uusi linjaus  5,0  Mmk 

KESKUSTAJÄRJESTELYT 
Taajamajärjestelyt  keskustassa  0,3  Mmk 
*  P-alueiden sisääntulojen jäsentely 
* suojateille saarekkeetlkavennukset 
*  istutuksia (matalat pensasryhmät) 
*  portit 

KEVYTVAYLÄT 
Kevytväylä  3,2  Mmk  1 0,03 
- mt  743/1:3400-4600 
- mt  743/2:800-2800 

8,5  Mmk  0,03  

ISOKYRÖ/  KESKUSTAJÄRJESTELYT  
VÄHÄKYRÖ, Kokonaisvaltainen uudistus  0,0  +  (17,8)  Mmk  4 0,24  
TERVAJOKI  * kevytliikenteen alikulut 

* eritasoliittymä  (vii 6/mt7l 7) 
* rinnakkaistiejärjestelyt 
* tietilan  jäsentely istutuksin 
*  portit 

*  toteutus vaiheittain 
(suunnittelu käynnistymässä) 

KEVYTVAYLÄT 
Kevytväylä  5,0  Mmk  1 0,03 
* mt  717/9:4200-6506 
* mt  7023/1:0-757 
* mt  7024/i :877 
*  pt 17623/2:4600-5540 
*  Pt 17702 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tieympäristön  viimeistely  0,05  Mmk  

15,05  +  (17,8)  Mmk  0,27 

TEUVA KESKUSTAJÄRJESTELYT 
Taajamajärjestelyt  keskustassa  (pt 17183) 1,0  Mmk  10 0,30 
* suojatiet: saarekkeetlkavennuksetikorotukset 
*  P-alueiden sisääntulojen jäsentely 
*  keskustan porrastettuun liittymään 

kaistajärjestelyjä 

KEVYTVAYLÄT 
Kevytväylä  3,2  Mmk 
* kt  67/8:0-9:1500 

Kevytliikenteen  alikulku  1,0  Mmk 
* kt  67/8:300 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT  
Yksityis-/kaavatiejärjestelyt  0,3  Mmk  5 0,10 
* kt  67/8:0-9:0  
Ajoneuvoliikenteen alikulku  4,0  Mmk  2 0,16 
* kt  67/8:1000 
* kt  67/8:2000 
Liittymän kanavoinnin täydentäminen  1,0  Mmk  2 0,00 
tai eritasoliittymä 
*  portit liittymän molemmin puolin 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tievarslympäristön  viimeistely  0,05  Mmk  

10,55  Mmk  0,56 
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TOHOLAMPI  PERUSPARANNUKSET  
Teiden uusi linjaus liittymässä  2,3  Mmk 

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  3,2  Mmk 
-  Pt 18169/1:200-1900 
-  pt 18168/1:0-783 
- mt  740/23:1200-2500 
Suojateiden  lisääminen  ja  korostaminen  0,04  Mmk 
- mt  740/22:10500-23:0 
-  pt 18168/1:0-783 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT  
P-alueen sisääntulon kaventaminen  0,05  Mmk 
Liittymä kanavoitu vuonna  1991  
Ajoneuvoliikenteen alikulku  1,5  Mmk  1 0,08 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tieympäristön siistiminen  0,04  Mmk  

7,13  Mmk  0,08  

TÖYSÄ  KESKUSTAJÄRJESTELYT 
Keskustajakson  järjestelyjä  (pt 17349) 0,4  Mmk 
* suojateitä, saarekkeita, kavennuksia 

* lisäistutuksia 
* pysäköinnin  jäsentely 

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  3,0  Mmk  1 0,03 
* mt  706/1:0-1400 
* mt  705/3:4200-4:700 
* mt  705/4:1200-1 700 
*  pt 17349/1:0-300 
Kevytliikenteen  alikulku  2,0  Mmk 
* mt 706/pt  17349 
* mt  705/4:700 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT  
Nopeuden alentaminen  80 => 60 0,2  Mmk  1 0,03  
ja  liittymien katkaisu/porrastus 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Tienvarren siistiminen  0,03  Mmk 
* suojaistutuksia 
Lisäistutuksia välikaistalle  0,03  Mmk  

5,66  Mmk  0,06  

ULLAVA  KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  0,8  Mmk 
- mt  754/1:0-500 
- mt  757/4:8500-5:0 
Suojateiden  korostaminen  0,02  Mmk 
* kavennukset/saarekkeet 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Vähäistä istutusten,  0,03  Mmk 
pensasryhmien lisäämistarvetta  
ja  ympäristön siistimistä 
Liiftymäalueen  korostaminen  0,03  Mmk 
*  puu ryhmä  tai  rakennus yms.  

0,88  Mmk 
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UUSIKAARLEPYY  KEVYTVAYLÄT 
Kevylväylä  2,0  Mmk 
* mt  749/3:800-2200 
* mt  7323/6:500-1500 

Suojateiden  lisääminen  ja  0,03  Mmk 
korostaminen saarekkeilla, kavennuksilla, 
istutuksilla 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tien  jaksotus  0,1  Mmk 
* lisäistutukset 
* puuryhmät 
* liittymien  korostaminen 
Porttiaihe  0,03  Mmk 
Suojallisäistutuksia  0,02  Mmk  

2,18  Mmk 

VETELI  KESKUSTAJÄRJESTELYT  
Nopeusrajoitus  40 km/h 

KEVYTVAYLÄT 
Kevytväylä  9,0  Mmk  3 0,09 
-  pt 18045/1:0-2271 
- mt  750/1:0-700 
-  Pt 18048/1:0-1457 
-  pt 18046/1:-2400 
-  Vt  13/229:6600-230:1000 
- kaavatielle  1,2 km 

Kevytliikenteen  alikulku  1,0  Mmk  1 0,03 
-  vi 13/230:0 

LIITTYMÄJÄRJ ESTELYT 
Eritasoliittymä  3,4  Mmk 
-  vi 13/pt 18045  
Ajoneuvoliikenteen alikulku  3,0  Mmk 
-  vi 13/229:4600 
P-alueen sisääntulon kaventaminen  0,01  Mmk 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Lisäistutuksia  ja ympäriston siistiminen  0,06  Mmk  

16,47  Mmk  0,12  

VIMPELI  KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  5,5  Mmk  4 012 
* mt  710/20:5550-21:0 
* mt  750/9:5300-6100 
* mt  7421/3:3600-3:4576 
*  Pt 17757/1:0-2000 
Kevytliikenteen  alikulku  1,0  Mmk 
* mt 710/pt  17757 
Suojateiden  korostaminen saarekkein/ 
kavennuksin  0,05  Mmk  2 0,04 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Kiertoliittymälkaistajärjestelyt  2,0  Mmk 
* mt  710 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tietilan  rajan jäsentely  /  matalat istutukset  0,05  Mmk  

8,6  Mmk  016  

VÄHÄKYRÖ  PERUSPARANNUKSET  
Uusi tieyhteys Laihia  - Vähäkyrä (varaus)  (20,0  Mmk) 
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VÄHÄKYRÖ  KESKUSTAJÄRJESTELYT  
Kokonaisvaltainen uudistus  2,0  Mmk  2 0,10 
* kevytväylät  ja ajoratojen  kaventaminen 
* suojateitä, saarekkeita, kavennuksia 
*  matalat istutusryhmät, yksittäiset runkopuut 
*  P-alueiden sisääntulojen jäsentely 
* porttiaiheita 

KEVYTVAYLÄT 
Kevytväylä  7,5  Mmk  1 0,03 
* mt  717/8:5000-5892 
* mt  717/9:700-2800 
* mt  718/2:4200-5500 
* mt 720/tieosa  07 
*  pt 17743/1:0-1700 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tasauksen  laskeminen  0,2  Mmk 
Näkymien avaaminen joefle  0,02  Mmk 
Tieympäristön  viimeistely  0,05  Mmk  

9,77  Mmk  +  
(20,0  Mmk)  0,13 

VÖVRI PERUSPARANNUKSET  
Uusi tieyhteys Vähäkyrö  - Väyri  (13,2  Mmk) 

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  4,9  Mmk 
- mt  7291/2000-3565 
- mt718/1:0-1300 
- mt  721/1:900-2500 
-  Pt 17789/1:0-1000 

Kevytliikenteen  alikulku  1,0  Mmk 
- mt  718/1:0 
Suojateiden  korostaminen  0,05  Mmk  3 0,06 
-mt  729/1:0-1100 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Liittymäalueen  korostaminen  0,05  Mmk  1 0,02 
* porttiaihe 
* tieympäristän siistiminen 
Tiejaksoa rylmittäviä istutusryhmiä  0,03  Mmk  

6,03  Mmk  +  
(13,2  Mmk)  0,08 

YLIHARMA KESKUSTAJÄRJESTELYT 
KESKUSTAJÄRJESTELYT  (pt 17786) 1,6  Mmk  6 0,36 
* liittymien  korostaminen 
* suojateiden  korostaminen saarekkein, 

kavennuksin 
*  P-alueiden sisääntulojen jäsentely 
* minikiertoliittymiä  tärkeimpiin liittymiin 
* istutusryhmät  kaventamaan  ja  jäsentämään 

tietilaa 

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  5,0  Mmk  1 0,03 
* mt 725/tieosa  9  
* kt  67/41:0-3000 
*  pt 17888/1:0-600 
*  Pt 17790/1:2200-2850 
Kevytliikenteen  alikulku  1,0  Mmk  1 0,03 
* mt 723/mt  725 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Kiertoliittymä  1,0  Mmk  2 0,08 
* mt 723/mt  725 
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YLIHÄRMA Kaistajärjestelyt  0,3  Mmk  4 0,06 
* kt 67/mt  725 
* kt 67/pt  17788 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Tietilan  ja  ympäristön viimeistely  0,01  Mmk 
*istutu kset  

8,91  Mmk  0,56  

YLISTARO  PERUSPARANNUKSET  
Uusi yhteys  (30,0  Mmk)  8 0,48  
sisältää eritasoliittymät: 
*  Vt  16/kt  64 (Pelmaa) 
* kt 64/pt  17609 

KESKUSTAJÄRJ ESTELYT  
Kokonaisvaltainen uudistus  19,5  Mmk  5 0,30 
* pysäköinnin  jäsentely 
* kevytväylät 
* suojateille saarekkeet, kavennukset 
*  istutuksia 
*  nopeus  40 km/h 
* kiertoliittymä 

KEVYTVÄYLÄT 
Kevytväylä  8,7  Mmk  8 0,24  
-vt  16/7:500-1500 
-  vt  16/7:2300-8:0 
- kt  64/9:2000-4901 
- mt720/1:0-1200 
-  Pt 17607/1:6700-7295 
-  Pt 17625/1:0-1500 
-  pt 17631/1:0-500 

Kevytliikenteen  alikulku  4,0  Mmk  1 0,03 
-  Vt  16/pt  17607 
-kt64/pt17610 
-  vt  16/pt  17631 
-  Vt  16/7:3100 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET 
Näkymien avaaminen joelle  0,02  Mmk  

32,22  Mmk  +  
(30  Mmk)  1,05 

ÄHTÄRI PERUSPARANNUKSET 
Ostolantien  uusi osuus  15,3  Mmk 

KESKUSTAJÄRJESTELYT 
Ostolantien  kokonaisvaltainen järjestely  6,0  Mmk 
* Tietilan  jäsentely, 
* paikoitus 
*  istutukset 
* kiertoliittymä 

KEVYTVÄVLÄT 
Kevytväylä  3,1  Mmk  3 0,09 
* mt  710/7:2200-4275 
* mt  705/7:0-1 520 

LIITTYMÄJÄRJESTELYT 
Eritasoliittymä  (10,0  Mmk)  1 0,08 
* mt 710/mt 705/mt  621 
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ÄHTÄRI Yksityistie/kaavatiejärjestelyjä  0,5  Mmk 
Kaistajärjestelyt  0,2  Mmk 
Kiertoliittymä  (rakennettu  v. 1993) 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Kaavatieliittymien  korostaminen  0,05  Mmk 
*  istutukset 
* suojatiesaarekkeet 

25,15^ (10)  Mmk  0,17 

PEDERSÖRE,  
ÄHTÄVÄ  KESKUSTAJÄRJESTELYT 

Taajamajärjestelyt  2,0  Mmk 
* suojateiden  korostaminen saarekkein, 

kavennuksin 
* ajoradan  kaventaminen + erillinen kevytväylä 
*  selvät  portit keskustajakson molempiin päihin 
*  istutuksia (pensaat) 
*  nopeuden alentaminen  60 => 50 
* kaavatieliittymien  korostaminen 
*  P-alueiden jäsentely 
Nopeusrajoituksen  alentaminen  80 => 60 

KEVYTVAYLÄT 
Kevytväylä  leveän pientareen tilalle  1,8  Mmk 
- mt  710/33:500-1100 
- mt  710/34:0-2000 

YMPÄRISTÖHOIDOLLISET  TOIMENPITEET  
Lisäistutukset  0,02  Mmk  

3,82  Mmk 
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VAASAN TIEPIIRIN ALUEEN TAAJAMAT 
	

LuTE  2.  

TAAJAMA ONN HVO KEVHVO  PITUUS KEVHVOASTE HVOASTE  
PERHO  13 12 6 5.750 45.02 90.04  
LESTIJARVI  5 2 2 1.977 79.42 79.42  
LEHTIMÄKI  4 2 2 1.400 76.61 76.61  
YLISTARO  41 23 13 9.772 40.70 72.00  
LAPPAJÄRVI  23 12 7 6.153 39.59 67.87  
LAIHIA  82 32 19 12.689 32.40 54.57  
KORSNÄS  8 5 2 5.925 20.81 52.03  
TEUVA  46 22 9 12.179 20.74 50.69  
SOINI  13 3 1 3.910 16.22 48.66  
JALASJÄRVI  66 25 15 8.016 28.61 47.68  
KÄLVIÄ  36 15 6 10.568 18.89 47.21  
KAUHAJOKI  198 71 37 24.492 23.19 44.50  
ALAHÄRMA  42 13 6 9.000 20.36 44.11  
ILMAJOKI  114 46 22 20.412 21.05 44.00  
KAUSTINEN  42 18 9 10.580 21.98 43.96  
PERASEINAJOKI  29 12 5 7.756 17.30 41.52  
KUORTANE  22 11 5 8.217 18.73 41.20  
KRUUNUPYY  12 6 3 6.767 20.31 40.62  
KAUHAVA  122 41 19 22.139 18.63 40.20  
HALSUA  7 4 0 6.352 0.00 39.92  
KORTESJÄRVI  10 5 4 6.120 30.72 38.40  
MAALAHTI  30 12 3 13.460 9.43 37.72  
EVIJÄRVI  21 6 1 8.676 6.10 36.61  
LAPUA  95 30 10 17.385 11.93 35.78  
KURIKKA  73 21 7 12.428 11.82 35.47  
YLIHÄRMÄ  41 9 5 6.375 18.64 33.55  
ALAVUS  38 16 3 7.500 5.87 31.31  
KASKINEN  8 2 0 4.265 0.00 30.79  
NÄRPIÖ  55 26 12 25.106 13.77 29.84  
JURVA  31 11 8 12.704 21.70 29.83  
TÖYSÄ  17 5 2 6.435 11.87 29.68  
TERVAJOKI  38 13 3 9.086 6.78 29.39  
ISOJOKI  14 6 3 8.862 14.25 28.50  
LOHTAJA  9 5 2 8.083 10.36 25.89  
VETELI  22 9 3 15.304 8.22 24.67  
VIMPELI  25 7 6 11.726 18.59 21.69  
KANNUS  46 17 7 11.780 8.71 21.15  
HIMANKA  17 7 2 9.294 5.82 20.36  
ÄHTÄRI  30 10 4 10.698 8.14 20.34  
TOHOLAMPI  14 7 6 6.332 17.34 20.23  
VÖYRI  18 5 3 12.672 11.32 18.86  
VÄHÄKYRÖ  11 4 2 10.139 8.81 17.61  
KOIVULAHTI  23 6 3 6.418 7.28 14.56  
PEDERSORE  5 2 0 3.641 0.00 14.33  
NURMO  80 22 8 13.871 5.15 14.17  
LUOTO  2 1 0 3.877 0.00 13.89  
SULVA  5 2 1 6.152 6.60 13.20  
LAPVÄÄRTTI  41 8 6 18.493 9.82 13.10  
MUSTASAARI  62 12 5 11.471 4.84 11.61  
KARIJOKI  4 1 0 5.476 0.00 11.07  
MERIKAARTO  8 3 3 6.616 10.35 10.35  
ISOKYRÖ  22 6 4 6.770 6.71 10.06  
ORAVAINEN  24 4 1 10.214 2.31 9.24  
TEERIJARVI  1 1 1 8.556 5.78 5.78  
ALAJÄRVI  27 4 2 6.139 6.55 13.1  
MAKSAMAA  3 0 0 5.423 0.00 0.00  
ÄHTÄVÄ  5 0 0 3.536 0.00 0.00  
ULLAVA  0 0 0 1.738 0.00 0.00  
KRISTIINANKAUPUNKI 	3 0 0 1.920 0.00 0.00  
UUSIKAARLEPYY  1 0 0 1.731 0.00 0.00  

YHTEENSA 	1904 	680 318 550.526  
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